PROTOKÓŁ NR XXI/2016
z obrad XXI sesji VII kadencji Rady Gminy Jeżewo
w dniu 27 września 2016 r. od godz. 1300 do godz. 1620 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. Maciej Warczak. Spoza Rady
Gminy w obradach sesji uczestniczyli:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Wójt Gminy – p. Mieczysław Pikuła.
Skarbnik Gminy – p. Szymon Górski.
Komendant Komendy Powiatowej Policji w Świeciu - mł. insp. Andrzej Cieślik
Kierownik Wydziału Prewencji - asp. sztab. Dariusz Podlejski
Prezes LUKS „KUSY” Laskowice – p. Maciej Rakowicz
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 XIX sesji VII kadencji Rady Gminy Jeżewo.
Składanie wniosków i interpelacji.
Informacja Wójta Gminy z pracy za okres międzysesyjny.
Omówienie sytuacji rolnictwa na terenie gminy Jeżewo.
Informacja dotycząca złożonych oświadczeń majątkowych.
Podjęcie uchwał w sprawie:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

h)
i)
j)

odmowy stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Radnego Henryka Rybaka,
wprowadzenie zmian do budżetu gminy na 2016 r.,
wprowadzenie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2016 r.,
darowizny nieruchomości drogowych na rzecz Powiatu Świeckiego,
sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości lokalowej w miejscowości Jeżewo
stanowiącej własność Gminy Jeżewo,
określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć logopedów,
pedagogów i psychologów szkolnych,
zabiegów sanitarno – pielęgnacyjnych 54 drzew w alei przydrożnej, w ciągu drogi
wojewódzkiej nr 239 relacji Błądzim - Świecie uznanej za pomnik przyrody
rozporządzeniem Nr 11/91 Wojewody Bydgoskiego z dnia 1 lipca 1991 r. w sprawie
uznania za pomniki przyrody tworów przyrody na terenie województwa bydgoskiego
(Dz. Urz. Woj. Bydg. z 1991 r. Nr 15, poz.120),
zniesienia formy ochrony przyrody z jednego drzewa alei przydrożnej w ciągu drogi
wojewódzkiej nr 272 relacji Laskowice – Dolna Grupa w miejscowości Laskowice,
zniesienia formy ochrony przyrody z pięciu drzew alei przydrożnej w ciągu drogi
wojewódzkiej nr 239 relacji Błądzim - Świecie w miejscowości Krąplewice,
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego
pomiędzy ulicami Oską, Ogrodową, Szkolną i Polną we wsi Laskowic,

k) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi
Taszewskie Pole, obejmującego działkę nr 130.
10. Wolne wnioski i zapytania.
11. Zakończenie obrad sesji.
Ad. 1.
Otwarcia obrad XXI 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, do
którego zaproponował wprowadzenie następujących zmian: na wniosek wójta gminy
wprowadzenie projektu uchwały w sprawie zaopiniowania projektu Sejmiku Województwa
Kujawsko-Pomorskiego w sprawie wyznaczenia aglomeracji Jeżewo, jako pkt 9l. Poproszony
o wprowadzenie Pan Wójt powiedział, że podjęcie przedłożonej uchwały związane jest
z przyznaniem środków finansowych na dalszą realizację inwestycji kanalizacyjnych na
terenie gminy. Jednak urząd marszałkowski potrzebuje stosownej opinii rady gminy, aby
proponowane zmiany wprowadzić do swojego planu inwestycyjnego i na tej podstawie
przyznać dofinansowanie.
Następnie Pan Przewodniczący zaproponował, aby udzielić głosu przybyłym gościom przed
przystąpieniem do realizacji porządku obrad.
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 – 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 Komendanta Komendy Powiatowej
Policji w Świeciu.
Mł. insp. Andrzej Cieślik powitał wszystkich obecnych, a następnie poinformował
o przyczynach swojej obecności na posiedzeniu rady gminy, tj. temat dotyczy reaktywacji
Posterunków Policji na terenie powiatu, a dokładnie w gminie Jeżewo. Wspomniał, że
pierwsze otwarcia Posterunków nastąpiły w Dragaczu i w Bukowcu, gdzie PP w Dragaczu
działa od 1 września br., a PP w Bukowcu rozpocznie swoją działalność z dniem
1 października br. Poinformował, iż analizowana była sytuacja także dla gminy Jeżewo,
ponownego otwarcia Posterunku, jak również w tej sprawie wpłynęło zapytanie od organów
gminy, czy jest możliwość ponownego otwarcia PP w Jeżewie. Komenda Wojewódzka Policji
odpowiedziała, że takiej potrzeby nie widzi.
Uzasadniając powyższą decyzję Pan Komendant powiedział, że nakłady finansowe
poniesione przez gminę były niewspółmierne do wzrostu bezpieczeństwa, gdyż w gminie
Jeżewo, jest on na stałym poziomie i od momentu zamknięcia Posterunku na terenie gminy
nic się nie zmieniło, a ilość przestępstw, interwencji czy zatrzymań pijanych kierowców jest
porównywalnie mniejsza lub równa. Nadmienił, iż odległość Jeżewa od Świecia, nie stwarza

problemów z udzieleniem pomocy czy interwencji w określonych zdarzeniach.
Wspomniał też o odbytym spotkaniu z sołtysami gminy w tym temacie, którzy również doszli
do wniosku, że koszty modernizacji budynku Posterunku Policji są bardzo wysokie, jak
późniejsze koszty utrzymania, a gmina takich środków nie posiada. Zaproponował, aby
przemyśleć możliwość otwarcia punktu dla interesanta w Jeżewie i w Laskowicach oraz
zaplanować środki na dodatkowe płatne służby, zwłaszcza w sezonie letnim.
Następnie poinformował o wprowadzeniu nowych aplikacji internetowych – „Mój
Dzielnicowy” i „Mapa zagrożeń”, które mają na celu umożliwienie obywatelom podjęcia
odpowiedniej reakcji w przypadku niepokojących zdarzeń, a Policja po otrzymaniu takiej
informacji ma obowiązek ją zweryfikować i odpowiednio zareagować, jak również
w przypadku aplikacji – mój dzielnicowy- aby kontakt z dzielnicowym był częstszy, nie
sporadyczny. Aplikacje te umożliwią mieszkańcom zgłaszanie swoich problemów
elektronicznie i zminimalizują odległość między obywatelem a dzielnicowym.
Pan Komendant poprosił, aby rada gminy przedstawiła swoją opinię, w kwestii omawianego
tematu lub przedłożyła swoje propozycje.
Radny Sławomir Stefan zapytał czy przez okres ostatni trzech lat, z budżetu gminy zostały
przeznaczone środki finansowe na płatne służby dodatkowe dla Policji.
Pan Wójt odpowiedział, że takie środki nie były przekazywane.
Radny Sławomir Stefan poprosił Komendanta Powiatowego Policji o wyjaśnienie, czym są
dodatkowe płatne służby i dlaczego gmina miałaby je finansować.
Pan Komendant odpowiedział, że dotyczy to zorganizowanych służb policjantów, którzy
w czasie wolnym od służb planowanych, pełnią dyżur w terenie w czasie 8 godzin, co
powoduje, że patroli tych jest więcej na danym terenie, niż wynika to z ustalonych
w normalnym systemie pracy.
Radny Sławomir Stefan uważa, że dodatkowe służby nic nie zmienią, bo w tej chwili liczba
patroli na terenie gminy jest wystarczająca, również takie jest też zdanie mieszkańców.
Zasygnalizował, iż w wyjątkowych sytuacjach może zwiększona liczba patroli byłaby
wskazana. Powiedział, że w momencie decyzji o zamknięciu PP w Jeżewie, nikt organów
samorządu nie pytał o zdanie. Pan Radny nie widzi powodu, aby gmina miała dofinansować
policję, w kwestii organizacji dodatkowych patroli, gdyż gminy po prostu na to nie stać.
Zapytał, dlaczego gmina ma finansować coś, co powinno działać? Nadmienił, iż współpraca
z Policją do tej pory układała i układa się bardzo dobrze, wobec czego nie widzi powodu
zwiększania patroli i dotowania służb policji. Uważa, że jest to pewne dziwactwo, które
również może być postrzegane, jako pewien rodzaj „korupcji”. Zwrócił się jeszcze z prośbą
o większe propagowanie możliwości kontaktu z Policją.
Pan Komendant na powyższe odpowiedział, że płatne służby są tylko propozycją,
a wspomniane wcześniej platformy są właśnie po to, aby osoby, które widzą niepokojące
zdarzenie, dziwne zachowania, mogły „interweniować” poprzez odpowiednie zgłoszenie,
a Policja zareagować. Odniósł się również do organizacji różnego rodzaju imprez, które
Policja musi zabezpieczać, a nie zawsze może „wystawić” potrzebną liczbę Policjantów
i wtedy wprowadzane są dodatkowe płatne służby.
Asp. sztab. Dariusz Podlejski powiedział, iż policja angażuje się w działania dotyczące nauki
bezpieczeństwa dla mieszkańców, np. poprzez rajdy rowerowe czy wyścigi rowerowe
organizowane na terenie gminy Jeżewo, jak i całego powiatu. W tym celu wprowadzane są
dodatkowe płatne służby, aby zabezpieczyć organizowane imprezy zarówno przez samorządy,
jak i inne organizacje. Nadmienił, że dodatkowe służby nie są dużym kosztem dla gminy, aby
zapewnić bezpieczeństwo uczestnikom.

Komendanta Powiatowy wspomniał, że w gminach funkcjonują również Ochotnicze Straże
Pożarne, które aktywnie angażują się w pomoc zabezpieczenia organizowanych imprez,
jednak policja ma inne uprawnienia.
Radna Józefa Manikowska poprosiła o wyjaśnienie „wysokość nakładów ze strony gminy na
otwarcie posterunku”.
Mł. insp. Andrzej Cieślik wyjaśnił na przykładzie gminy Dragacz czy Bukowiec, że gminom
tym było trochę łatwiej przygotować pomieszczenia dla policji, gdyż usytuowane są
w budynku danego urzędu gminy i koszty utrzymania również rozłożą się inaczej. Natomiast
w Jeżewie jest to budynek osobny, gdzie koszty remontu byłyby bardzo wysokie
w przybliżeniu ok. 500 tys. zł, a Polica tylko doposaża taki posterunek, a cała infrastruktura,
remont i utrzymanie spoczywa na gminie.
Radna Wiesława Ziółkowska zaproponowała, aby zwiększyć liczbę dzielnicowych.
Pan Komendant odpowiedział, że przeprowadzi analizę obciążenia dzielnicowych na terenie
gminy, w stosunku do pracy dzielnicowych w innych gminach. Na chwilę obecną
obowiązujący podział się sprawdza, ale jeśli okaże się, że jest niewspółmierny do pracy
dzielnicowych w stosunku do innych gmin, to pomysł ten będzie warty realizacji.
Radny Henryk Rybak odnosząc się do powyższego powiedział, że jako radni gminy czujemy
się odpowiedzialni za bezpieczeństwo naszych mieszkańców, nie chcemy usłyszeć, że nie
wykorzystaliśmy okazji kiedy można było pracę Posterunku na terenie gminy przywrócić.
Głosy mieszkańców są różne w tym temacie, dlatego też przesłane został pismo do
Komendanta Wojewódzkiego, ale niestety odpowiedź jest enigmatyczna na zasadzie „nie, bo
nie”. Rada może nie jest kompetentna do analizowania danych, ale argumenty ze strony
Komendy Wojewódzkiej byłyby wskazane. Uważam, że nigdy nie jest tak dobrze, aby nie
mogło być lepiej. Likwidacja posterunków nie jest dobrym ruchem dla zwiększenia
bezpieczeństwa mieszkańców. W kwestii dodatkowych płatnych służb, to uważam, iż
najważniejsze jest bezpieczeństwo.
Radny Tadeusz Makowski w odniesieniu do wypowiedzi, że sytuacja bezpieczeństwa na
terenie gminy się nie pogarsza, uważa że jest gorzej, gdyż na drogach odbywa się
„szaleństwo”, samochodowe „schadzki” i jakieś wymiany.
Komendant Powiatowy Policji odpowiedział, że właśnie po to powstała nowa platforma –
mapa zagrożeń, aby móc zgłaszać takie sytuacje. W kwestii powrotu posterunku, to Pan
Komendant uważa, że może za 4-5 lat będzie konkretna potrzeba ponownego otwarcia i do
tematu będzie można wrócić. W chwili obecnej decyzja ta zapadła również na szczeblu
wojewódzkim, po dokładnej analizie. Uważa, że poziomu bezpieczeństwa też nie poprawi
sam budynek i tabliczka informująca, że w tym budynku mieści się Posterunek Policji, tylko
służba patrolowa, która jest w terenie i reaguje na potrzeby mieszkańców. Powiedział, że
analizowane i porównywane były wszystkie sytuacje za i przeciw otwarciu.
Radny Sławomir Stefan uważa, iż standardy potrzebne do remontu posterunku, to chyba lekka
przesada, więc może w przyszłości, np. w trakcie budowy nowego obiektu dla straży pożarnej
czy w innym celu, zostaną zaplanowane pomieszczenia dla Policji i wtedy ta inwestycja
byłaby dla gminy tańsza. Zaproponował, aby taki Posterunek Policji utworzyć
w Laskowicach, gdzie jest większy przepływ osób, ze względu na stację kolejową.
Pan Komendant w odniesieniu do powyższej wypowiedzi, poinformował, że dworce kolejowe
ma obowiązek ochraniać służba ochrony kolei. Wspomniał, że Policja ma również służby
łączone ze Strażą Leśną czy innymi służbami, aby zwiększyć ilość patroli. Dużo zależy także
od zurbanizowania gmin, a Komenda Powiatowa Policji w Świeciu stara się tak organizować
patrole, aby było ich jak najwięcej.
Radna Wiesława Ziółkowska zaproponowała, aby zorganizować spotkania w sołectwach
i informować o nowych platformach i wyjaśniać na czym to polega i jak działa.

Mł. insp. Andrzej Cieślik odpowiedział, że na chwilę obecną platformy te są testowane, ale
jeśli do końca bieżącego miesiąca nie będzie problemów technicznych, to dzielnicowy będą
organizować takie spotkania, aby w formie graficznej, techniczne aspekty działania zostały
pokazane.
Asp. sztab. Dariusz Podlejski dopowiedział, że są przygotowywane również ulotki i plakaty,
które w każdej gminie zostaną rozdane i rozplakatowane. Na wskazanych aplikacjach
kierunki poruszania się są wyjaśnione i po uzyskaniu zgłoszenia odpowiednie służby
weryfikują informacje i przystępują do przeprowadzenia odpowiednich czynności.
Radny Sławomir Stefan zapytał o działanie nr 112, ponieważ uważa, że jego działanie jest
bardzo długotrwałe i nie ma odpowiednio szybkiej reakcji na zgłoszone zdarzenie.
Kierownik Wydziału Prewencji asp. sztab. Dariusz Podlejski wyjaśnił, że po połączeniu ze
wskazanym numerem, zgłoszenie przekierowane jest do Wojewódzkiego Centrum
Powiadamiania Ratunkowego w Bydgoszczy i obsługa kieruje dane dotyczące zgłoszenia do
rejonu, w którym to zdarzenie ma miejsce, np. do dyżurnego komendy powiatowej, który
następnie wysyła patrol. Wspomniał, iż nadal funkcjonuje nr 997, którego połączenie jest
bezpośrednio kierowane do dyżurnego KPP Świecie.
Wobec braku dalszych pytań Przewodniczący Rady Gminy podziękował Komendantowi
Komendy Powiatowej Policji w Świeciu - mł. insp. Andrzej Cieślik oraz Kierownikowi
Wydziału Prewencji - asp. sztab. Dariusz Podlejski, za przybycie i przedstawienie obszernych
informacji i wyjaśnień.
Następnie poprosił Prezesa LUKS „KUSY” Laskowice p. Macieja Rakowicza
o przedstawienie informacji w odniesieniu do zapytania Przewodniczącego Rady Gminy
o pełnienie funkcji w Klubie przez radnego Henryka Rybaka oraz o rodzaj prowadzonej
działalności przez Klub „KUSY”. Wyjaśnił, iż odpowiedź ta związana jest z pismem
Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, w kwestii wyjaśnienia sytuacji łączenia funkcji prezesa
klubu i radnego rady gminy.
Prezes Klubu Sportowego „KUSY” przedstawił stosowne informacje na powyższe, które
stanowią załącznik do protokołu.
Wobec braku pytań Pan Przewodniczący podziękował za złożone wyjaśnienia i ogłosił
5 minut przerwy.
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 – 14 głosami „za”.
Ad. 5.
Radny Jerzy Golonka przedstawił wnioski i zapytania w sprawie: ogrodzenia pojemników na
śmieci przy ul. Kolejowej 6,6a,7; wypowiedzenia umów na dostarczenie Internetu przez TK
Telekom; statusu kąpieliska przy j. Stelchno od strony Laskowic; remontu stadionu
w Laskowicach, wsparcia finansowego orlików młodszych grających przy klubie sportowym
TOR Laskowice; remontu Domu Kultury w Laskowicach; naprawy wyjazdu z ul.
Mickiewicza na ul. Długą w Laskowicach; przygotowania parkingu przy skrzyżowaniu ul.
Kolejowa – ul. Szkolna w Laskowicach.

Następnie radny Sławomir Stefan przedstawił sprawy poruszone przez mieszkańców sołectw:
Taszewo, Dubielno, Ciemniki na spotkaniu z Panem Radnym w temacie: oświetlenia dwóch
niestrzeżonych przejazdów kolejowych w m. Ciemniki; złego stanu technicznego budynku po
byłej szkole w Ciemnikach; braku zadaszenia i toalet na stacji kolejowej Dubielno;
uzupełnienia oznakowania drogowskazów do posesji wraz numeracją domów w części wsi
przylegającej do m. Taszewskie Pole i Jeżewo; instalacji dwóch luster umożliwiających
bezpieczny wjazd na drogę powiatową z dróg lokalnych; polepszenia stanu dróg wskazanych
sołectw; złego stanu technicznego mostu na rzece Mątawa.
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 zakończeniem remontu ul.
Kochanowskiego w Laskowicach w kwocie 89.216,00 zł oraz odbiorem ul. Ogrodowej
w Jeżewie i ul. Kubsza w Laskowicach, przy koszcie 464.227,47 zł. Nadmienił, że realizacja
kolejnego etapu modernizacji ul. Polnej w Laskowicach nastąpi do końca października
w wyliczonym koszcie 214.687,24 zł .
Poinformował, iż wszystko zostało przygotowane do rozpoczęcia prac związanych z budową
stacji uzdatniania wody w Laskowicach, nastąpi także odwiert studni w Taszewskim Polu,
który potrwa do końca października.
Następnie Wójt wspomniał o dalszej realizacji chodnika na ul. Leśnej w Jeżewie i jego
zakończeniu w roku następnym.
Pan Wójt odniósł się również do rozpoczęcia nowego roku szkolnego, który przebiegł bez
zakłóceń, nadmienił, iż przy Szkole Podstawowej w Jeżewie został przygotowany parking,
a remonty bieżące szkół realizowane były w czasie wakacji letnich.
W dalszej kolejności poinformował o poczynionych przygotowaniach do zakupu urządzeń
sanitarnych, które mają zostać usytuowane na cmentarzu w Jeżewie i w Laskowicach, gdzie
koszt jednej toalety to ok. 48.000 zł. W tej sytuacji poprosił o decyzję rady gminy, czy
i w jakim zakresie będzie gmina partycypować w kosztach tej inwestycji. Nadmienił, iż jest
propozycja, aby sołectwo Jeżewo i Laskowice przyłączyło się finansowo do tego zakupu.
Następnie powiedział, iż jest potwierdzenie dla rozbudowy i modernizacji oczyszczalni
ścieków w 2017 r., przy koszcie 4,4 mln zł. Poinformował, że pozwolenia są przygotowane,
tylko czekamy na otwarcie konkursu, który umożliwi złożenie wniosku. Będzie także
możliwość pozyskania środków na realizację zadań z zakresu gospodarki wodno-ściekowej
w 2017 r., z przeznaczeniem na wodociągowanie wsi Pięćmorgi. Niestety na kanalizację
żadne środki przeznaczone nie zostaną. Wspomniał, iż w 2017 r. będzie możliwość
pozyskania środków finansowych na przygotowanie targowisk.
Pan Wójt poinformował także, że w ramach LGD nie zostaną złożone wnioski o rewitalizację
terenów gminnych, natomiast w strategii działania LGD dla gminy Jeżewo zapisana została
rozbudowa strażnicy OSP w Jeżewie, a projekt budowy nowego przedszkola został
zamknięty. Również w ramach pozyskiwania środków z LGD przeprowadzony zostanie
remont boiska w Laskowicach oraz boiska przy Szkole Podstawowej w Jeżewie ze środków
Fundacji Rozwoju Gmin Polskich.
Następnie odniósł się do możliwości pozyskania środków finansowych w 2017 r. na
modernizację kolejnych dróg i te ustalenia mają znaleźć się w projekcie budżetu.
Poinformował o spotkaniu z Panem Starostą i Skarbnikiem Starostwa oraz Dyrektorem
Zarządu Dróg Powiatowych w sprawie budowy drogi Buczek-Skrzynki, gdzie uzgodniono, iż
Starostwo Powiatowe wskaże numer konta bankowego, na który mogą zostać wpłacone

środki na pomoc w realizacji tej inwestycji. Przedstawiciele Starostwa zostali poproszeni
o wskazanie wstępnego kosztu remontu tej drogi, jak również Starostwo Powiatowe ma
wystąpić z wnioskiem do Nadleśnictwa Osie o przekazanie zaplanowanych środków przez
Nadleśnictwo, na tę inwestycję. Realizacja miałaby nastąpić w I półroczu 2017 r.
Na zakończenie tej tematyki Pan Wójt zaproponował, aby rada zastanowiła się nad
zaciągnięciem kredytu w wysokości 2-3 mln zł, pozyskanie środków z tzw. „schetynówek”
i za pozyskane środki zmodernizowanie pozostałych dróg gminnych.
Na zakończenie poinformował, iż odbyło się podsumowujące spotkanie z uczestnikami
Igrzysk Olimpijskich Sportowców Wiejskich Chełmno ‘2016 oraz wybrano nowe władze
Ochotniczych Straży Pożarnych na Zjeździe Gminnym OSP, gdzie ponownie Prezesem
Gminnym OSP został Pan Jerzy Lemańczyk, a Komendantem Gminnym OSP został Pan Lech
Kempiński.
Pan Wójt podziękował Sołtysom za pomoc i udział w organizacji gminnych dożynek.
Pan Przewodniczący poprosił o pytania do przedstawionych informacji przez Wójta Gminy.
Radny Henryk Rybak zapytał czy gmina Jeżewo, na pewno otrzyma środki na modernizację
oczyszczalni ścieków?
Pan Wójt odpowiedział, iż środki te są pewne z Programu rozwoju powiatu świeckiego,
a realizacja planowana jest na 2017 r.
Podjęto również temat dotyczący wymiany oświetlenia i założenia lamp, według wskazówek
sołtysów w latach 2017 – 2018.
Wobec braku dalszych pytań czy uwag, Przewodniczący obrad poprosił Wójta o informacje
do tematyki punktu kolejnego.
Ad. 7.
Pan Wójt poinformował o liczbie gospodarstw rolnych w gminie Jeżewo w roku bieżącym,
która przedstawia się następująco:
a. do 5 ha – 613,
b. od 5 ha – do 10 ha – 109,
c. od 10 ha – do 15 ha – 50,
d. od 15 ha – do 20 ha – 31,
e. od 20 ha – do 30 ha – 20,
f. od 30 ha – do 50 ha – 14,
g. od 50 ha – do 100 ha – 6,
h. powyżej 100 ha – 2.
Następnie Wójt omówił sytuację rolnictwa, m.in. ceny żyta, ceny skupu żywca i ich wpływ na
wysokość podatku rolnego. Wspomniał także o zakładach mięsnych działających na terenie
gminy, które kupują towar, przetwarzają, sprzedają i również płacą podatki.
Podsumowując powiedział, że ogólna sytuacja rolnictwa na terenie gminy nie jest zła, ale
zawsze mogłoby być lepiej. Jednak zbiory uzależnione są od sytuacji pogodowej i od
zniszczeń, które powodowane są przez zwierzynę leśną.
Ad. 8.
Następnie w dalszej kolejności Pan Przewodniczący przedstawił informacje
z przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych radnych za 2015 r., w wyniku której
stwierdzono, że oświadczenia majątkowe wszystkich radnych złożone zostały w ustawowym
terminie do 30 kwietnia 2016 r. wg stanu na dzień 31 grudzień 2015 r. Przewodniczący Rady
Gminy powiedział, iż analizując oświadczenia majątkowe dokonano porównania treści
przedłożonego oświadczenia wraz z kopią zeznania o wysokości osiągniętego dochodu
w roku podatkowym 2015. Następnie wskazane dokumenty zostały przesłane do Urzędu

Skarbowego w Świeciu oraz zostały przekazane do opublikowania na stronie BIP Gminy
Jeżewo. Oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Rady Gminy oraz Wójta Gminy zostały
przekazane do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego – Zespołu ds. Ochrony
Informacji Niejawnych w Bydgoszczy. Po dokonanej weryfikacji złożonych oświadczeń
przez Urząd Skarbowy w Świeciu stwierdzono nieprawidłowości, które przez radnych zostały
sprostowane poprzez złożenie stosownych oświadczeń uzupełniających lub korekt do
oświadczeń majątkowych.
Wobec braku pytań, Przewodniczący obrad ogłosił 5 minut przerwy.
Ad. 9.
Po przerwie Pan Przewodniczący otworzył punkt dotyczący podjęcia uchwał. Poinformował,
iż wszystkie projekty uchwał zostały omówione na wspólnym posiedzeniu Komisji w dniu
13 września, a jeśli będą zapytania lub uwagi, to prosi o zabranie głosu przed głosowaniem.
Ad. 9a.
Radny Henryk Rybak poprosił o możliwość złożenia oświadczenia, przed głosowaniem nad
uchwałą w sprawie Jego mandatu radnego, następnie powiedział: 20 lat temu współtworzyłem
powstanie Klubu KUSY Laskowice i przez wszystkie te lata pełniłem różne funkcje
w Zarządzie Klubu i zawsze była to praca społeczna. Realizując zadania statutowe, nigdy nie
otrzymałem żadnego wynagrodzenia. Po zasięgnięciu informacji, że łączenie funkcji Prezesa
Klubu z funkcją Radnego powoduje powstanie naruszenia przepisu art. 24 ustawy
o samorządzie gminnym, natychmiast zrezygnowałem w funkcji Prezesa i członka Zarządu.
Na dzień dzisiejszy nie pełnię żadnej funkcji z Zarządzie Klubu, jestem tylko radnym
i uważam, że ustała przesłanka do odwołania mnie z funkcji radnego. Dziękuję.
Wobec braku pytań czy uwag do powyższego, Pan Przewodniczący odczytał projekt uchwały
w sprawie odmowy stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Radnego Henryka Rybaka i przeszedł
do głosowania. W wyniku przeprowadzonego głosowania uchwała została podjęta
jednogłośnie – 14 głosami „za”.
Uchwała Nr XXII/141/2016
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 9b i 9c.
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: wprowadzone zmiany do budżetu po wspólnym
posiedzeniu Komisji przedstawiają się następująco: na podstawie decyzji Wojewody
Kujawsko –Pomorskiego zwiększono plan dotacji celowej na kwotę 78.823 zł
z przeznaczeniem na zwrot gminom części wydatków wykonanych w ramach funduszu
sołeckiego, wobec czego zwiększono kwotę wydatków na: w rozdz. 75023- wynagrodzenia
bezosobowe: 2.000 zł, zakup energii: 2.000 zł, zakup usług pozostałych: 8.823 zł, koszty
postępowania sądowego: 1.000 zł; w rozdz. 75412- zakup materiałów i wyposażenia: 7.500
zł, zakup usług pozostałych: 7.500 zł; w rozdz. 90015- zakup energii: 20.000 zł, zakup usług
pozostałych – 20.000 zł; w rozdz. 90095- zakup usług pozostałych: 10.000 zł. Zmniejszono
dotację na inwestycję w rozdz. 60016 o kwotę 130.270,00 zł na modernizację drogi
dojazdowej do gruntów rolnych ul. Polna – II etap. Zwiększono natomiast dochody własne na
kwotę łączną 263.000 zł z wpływu podatku od nieruchomości: 100.000 zł, z wpływu podatku
leśnego: 41.000 zł w rozdz. 75615, a w rozdz. 75616 z wpływu podatku od nieruchomości:
110.000 zł, z wpływu podatku leśnego: 12.000 zł.

Proszę również o zwiększenie wydatków na usługi w drogach publicznych o kwotę 60.000 zł,
gdyż środki zaplanowane i wskazane na posiedzeniu Komisji będą niewystarczające,
ponieważ jest potrzeba zwiększenia wydatków łącznie w tym dziale o 120.000 zł.
Odnosząc się do wprowadzonych zmian do WPF, to przedstawiają się tak samo, jak
proponowane zmiany do budżetu, gdyż kwoty poszczególnych dochodów i wydatków
przenoszone są z budżetu do zestawienia Wieloletniej Prognozy Finansowej. Dziękuję.
Przewodniczący obrad poprosił o pytania.
Radny Sławomir Stefan poprosił o sprecyzowanie wydatków na działania sądowe.
Pan Skarbnik poinformował, że kwota 1.000 zł dotyczy kosztów związanych z otrzymaniem
spadku, zamianą lub sprzedażą gruntów, które odbywają się przed sądem i koszty takich
postępowań powinny zostać zwiększone, gdyż do takich sytuacji może dojść w IV kwartale.
Wobec braku dalszych pytań, Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie
wprowadzenie zmian do budżetu gminy na 2016 r. i poprosił o głosowanie. W wyniku
przeprowadzonego głosowania uchwała została podjęta – 13 głosami „za”.
Radny Sławomir Stefan odmówił głosowania, argumentując: wobec takiego sposobu
procedowania zmian w budżecie, a oceniając pozytywnie próby oszczędności w planowaniu
i przeprowadzaniu inwestycji, nie zgadzam się z takim prowadzeniem gospodarki finansowej,
gdzie przykładem jest wprowadzanie zmian w inwestycji drogowej o 60.000 zł między
posiedzeniem Komisji, a dzisiejszą sesją i jest to potwierdzenie mojego zdania, gdzie
uważam, iż tak nie należy robić i nie mam zamiaru brać udziału w takim głosowaniu.
Dziękuję.
Uchwała Nr XXII/142/2016
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Następnie Pan Przewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie wprowadzenie zmian do
Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2016 r. i przeszedł do głosowania. W wyniku
przeprowadzonego głosowania uchwała została podjęta – 13 głosami „za”.
Radny Sławomir Stefan odmówił głosowania.
Uchwała Nr XXII/143/2016
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 9d.
Przewodniczący obrad przeszedł do odczytania kolejnego projektu uchwały w sprawie
darowizny nieruchomości drogowych na rzecz Powiatu Świeckiego, a następnie poprosił
o głosowanie. Po przeprowadzonym głosowaniu uchwała został podjęta – 14 głosami „za”.
Uchwała Nr XXII/144/2016
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 9e.
Przewodniczący Rady Gminy przechodząc do głosowania nad projektem uchwały w sprawie
sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości lokalowej w miejscowości Jeżewo
stanowiącej własność Gminy Jeżewo, poprosił o pytania lub uwagi.
Radny Sławomir Stefan zawnioskował o wprowadzenie do uzasadnienia uchwały, nazwiska
beneficjenta wniosku, tj. Pana Romana Karbowskiego, o wykup wskazanej w projekcie
uchwały nieruchomości gminnej, gdyż uważa, że mieszkańcy gminy mają prawo wiedzieć,

kto stanie się właścicielem mienia gminnego, znajdującego się w byłym budynku Posterunku
Policji w Jeżewie.
Wobec powyższego Pan Przewodniczący poprosił o głosowanie nad wnioskiem Pana
Radnego, w wyniku którego wniosek radnego Stefana został przegłosowany 10 głosami „za”,
3 głosami „sprzeciwu”, 1 głosem „wstrzymującym się”.
Następnie Przewodniczący Rady przeszedł do głosowania nad uchwałą po zmianach, która
podjęta została jednogłośnie – 14 głosami „za”.
Uchwała Nr XXII/145/2016
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 9f.
W dalszej kolejności Pan Przewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie określenia
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć logopedów, pedagogów i psychologów
szkolnych i przeszedł do głosowania. Po przeprowadzonym głosowaniu uchwała został
podjęta jednogłośnie – 14 głosami „za”.
Uchwała Nr XXII/146/2016
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 9g.
Następnie odczytał projekt uchwały w sprawie zabiegów sanitarno – pielęgnacyjnych
54 drzew w alei przydrożnej, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 239 relacji Błądzim - Świecie
uznanej za pomnik przyrody rozporządzeniem Nr 11/91 Wojewody Bydgoskiego z dnia
1 lipca 1991 r. w sprawie uznania za pomniki przyrody tworów przyrody na terenie
województwa bydgoskiego (Dz. Urz. Woj. Bydg. z 1991 r. Nr 15, poz.120) i przeszedł do
głosowania. W wyniku przeprowadzonego głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie
– 14 głosami „za”.
Uchwała Nr XXII/147/2016
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 9h.
Przewodniczący Rady przeszedł do kolejnego projektu i poprosił o pytania, wobec ich braku
odczytał projekt uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z jednego drzewa alei
przydrożnej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 272 relacji Laskowice – Dolna Grupa
w miejscowości Laskowice i poprosił o głosowanie. Po przeprowadzonym głosowaniu
uchwała została podjęta jednogłośnie – 14 głosami „za”.
Uchwała Nr XXII/148/2016
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 9i.
Przewodniczący obrad przeszedł do odczytania kolejnego projektu uchwały w sprawie
zniesienia formy ochrony przyrody z pięciu drzew alei przydrożnej w ciągu drogi
wojewódzkiej nr 239 relacji Błądzim - Świecie w miejscowości Krąplewice, a następnie
przeszedł do głosowanie. Po przeprowadzonym głosowaniu uchwała został podjęta –
14 głosami „za”.
Uchwała Nr XXII/149/2016

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 9j.
Po odczytaniu projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla obszaru położonego pomiędzy ulicami Oską, Ogrodową, Szkolną i Polną
we wsi Laskowic, Przewodniczący Rady poprosił o pytania.
Radny Jerzy Golonka zapytał, czy we wskazanym miejscu powstaną nowe drogi?
Pan Przewodniczący odpowiedział, że tak.
Pan Wójt dodał, że mieszkańcy mogą zgłaszać propozycje, co do nazw tych ulic.
Wobec braku dalszych pytań, Pan Przewodniczący przeszedł do głosowania, w wyniku
którego uchwała została podjęta jednogłośnie – 14 głosami „za”.
Uchwała Nr XXII/150/2016
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 9k.
Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Taszewskie Pole, obejmującego działkę
nr 130 i wobec braku pytań, zarządził głosowanie. Po przeprowadzonym głosowaniu uchwała
została podjęta jednogłośnie – 14 głosami „za”.
Uchwała Nr XXII/151/2016
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

O godz. 15.36 obrady opuścił radny Józef Smoczyk.
Ad. 9l.
Następnie Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały wprowadzony na wniosek Wójta
Gminy, w sprawie zaopiniowania projektu Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
w sprawie wyznaczenia aglomeracji Jeżewo.
Poproszony Pan Wójt o wprowadzenie powiedział, że wprowadzenie tego projektu uchwały
nastąpiło na wniosek urzędu marszałkowskiego. Wyjaśnił, iż aglomeracja ma objąć wszystko
to, co zostanie skanalizowane i nastąpi jej rozliczenie, czyli efekty inwestycji. Zostaną
określone środki i przekazane na dalsze działania w tym zakresie. Dlatego potrzebna jest
opinia stosownych rad gmin, aby nastąpiła aktualizacja gminy w Krajowym Programie
Oczyszczania Ścieków Komunalnych.
Na powyższe pytań nie było, wobec czego Pan Przewodniczący przeszedł do głosowania,
w wyniku którego uchwała została podjęta jednogłośnie – 13 głosami „za”.
Uchwała Nr XXII/152/2016
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 10.
W kolejnym punkcie porządku obrad, głos zabrali:
Radny Sławomir Stefan odniósł się do wizyty gości z Komendy Powiatowej Policji
w Świeciu, którzy z własnej inicjatywy przyjechali na dzisiejszą sesję, a było wcześniej
ustalone na komisjach, że zostaną zaproszeni i uważa że nie należy tak podchodzić do
organizacji, instytucji czy innych partnerów, z którymi samorząd gminy współpracuje, a Pan
Radny wnioskował o wystosowanie takiego zaproszenia.

Pan Przewodniczący odnosząc się do powyższego powiedział, że plan był, aby spotkać się na
zorganizowanym tym celu posiedzeniu Komisji.
Radny Sławomir Stefan zapytał następnie, kiedy zaplanowana zostanie sesja rady gminy np.
w Laskowicach?
Przewodniczący Rady odpowiedział, że w najbliższym wolnym terminie.
Radny Sławomir Stefan zapytał, jaki jest stan aktualny działań w temacie siłowni wiatrowych,
gdyż termin decyzji jest ciągle przedłużany, a mieszkańcy są tym tematem zainteresowani.
Pan Wójt odpowiedział, że stosowna decyzja zapadnie do końca października, a procedura się
przedłuża, gdyż o wszystkich działaniach czy zapytaniach, w tym temacie muszą być
informowane strony tego postępowania.
Radny Sławomir Stefan zapytał, jakie działania formalne zostały podjęte w celu powołania
w urzędzie gminy Sekretarza?
Wójt odpowiedział, że do końca miesiąca zostanie powołana osoba na stanowisko Sekretarza,
a ogłoszony zostanie konkurs na stanowisko wymienne i z dniem 1 października będzie
Sekretarz pracował.
Radny Sławomir Stefan podał przykład mieszkańca gminy, który uważa, że na naszych
śmieciach ktoś zarabia, bo mieszkaniec ten sam sprzedał swoje śmieci, które podlegają
recyklingowi i uzyskał zadawalające środki finansowe. Zapytał, czy nie można byłoby
praktykować tych działań w ten sposób w skali gminy, czyli śmieci wywożone byłyby
rzadziej, zmniejszyłoby to koszty płatności dla gminy, a ze sprzedaży byłby jeszcze zysk.
Następnie zawnioskował o podjęcie działań w sprawie świateł błyskowych na przejściu dla
pieszych w Taszewie, gdyż miejsce to jest bardzo niebezpieczne dla mieszkańców. Kolejny
temat, który podjął Pan Radny, to pisma i wnioski, które wpływają do Rady Gminy czy
Przewodniczącego Rady Gminy i nie są przedstawiane radnym.
Pan Wójt poinformował, że odbyło się spotkanie Społecznej Rady Gminnej Przychodni
w Jeżewie, w celu wprowadzenia nowego członka z ramienia Wojewody KujawskoPomorskiego, Pana Tadeusza Fiedurka. Nadmienił też o rozbudowie Gminnej Przychodni
o rehabilitację. Następnie odnosząc się do przedstawionych wniosków i zapytań przez
radnych p. Golonkę i p. Stefana, powiedział, że udzielone odpowiedzi nastąpią w formie
pisemnej.
Radny Sławomir Stefan przypomniał, że miał zostać przygotowany regulamin dotowania
klubów sportowych. Rozmowy w tym zakresie były na posiedzeniu Komisji (…) sportu (…)
i nic w dalszym ciągu nie zostało zrealizowane.
Radny Henryk Rybak podziękował radnym za pozytywne głosowanie w Jego sprawie,
następnie podniósł tematy w sprawie: braku działań w zakresie określenia warunków
przyznawania dotacji sportowych dla klubów, gdzie w tym temacie stosowny wniosek złożyła
Komisja (…) sportu (…) z wypracowanymi zasadami; braku działań w kwestii uaktualnienia
statutu gminy lub wprowadzenia stosownych zmian; ustaleń umiejscowienia posiedzeń rady
gminy poza Jeżewem, gdyż były wcześniejsze uzgodnienia, co do sesji rady w różnych
miejscowościach gminy, a realizacji tych ustaleń nie ma.
Skarbnik Gminy odniósł się do wypowiedzi radnego Rybaka w sprawie dotacji sportowych,
które udzielane są na podstawie ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie i w ustawie
tej są określone ogólne kryteria przyznawania takiej dotacji, a szczegółowe określenie tych
zasad mogłyby naruszyć zapisy ustawy. Jedynie na podstawie ustawy o sporcie może byłby
możliwe wprowadzenie bardziej skonkretyzowanych zasad.
Radna Agnieszka Strzyżewska zapytała czy 6 grudnia zostanie zamontowana skrzynka
energetyczna.
Wójt Gminy odpowiedział, że jeśli Enea wyrazi zgodę, bo w chwili obecnej sprawy
otrzymania pozwoleń trwają bardzo długo. Potwierdził, że wniosek w powyższej sprawie

został złożony. Zaproponował inne rozwiązanie w przypadku nie otrzymania zgody, aby
postarać się o pozwolenie jednorazowe na 24h.
Radna Agnieszka Strzyżewska podjęła temat założenia nowych lamp przed wymianą na
oświetlenie ledowe.
Wójt Gminy zaproponował powołać Komisję, która zweryfikuje przedstawione przez
Sołtysów i Radnych potrzeby oświetleniowe. Zadeklarował, iż w najbliższym dniach
przygotowane zostanie stanowisko, co do złożonych propozycji.
Radny Henryk Rybak powiedział, że najlepiej, aby w tej Komisji był urzędnik, sołtys,
przedstawiciel rady gminy i przedstawiciel energetyki.
Radny Tadeusz Makowski uważa, że jest przesada w temacie zakładania oświetlenia i należy
trochę te działania zahamować.
Sołtys Taszewskiego Pola p. Jan Braciszewski poprosił o wyjaśnienie zagadnień uchwały
w sprawie zagospodarowania przestrzennego w Taszewskim Polu, bo mieszkańcy nie wiedzą
o co chodzi.
Radny Sławomir Stefan odpowiedział, że temat ten jest omawiany od dłuższego czasu i na
pewno Pan Sołtys był informowany o podjętych działaniach w sprawie miejscowego planu
w Taszewskim Polu.
Radna Agnieszka Strzyżewska podziękowała za „mały plac zabaw” przy przedszkolu
w Laskowicach, ale w porównaniu do przygotowanych placów zabaw przy szkole
w Laskowicach czy w Jeżewie, to wygląda to nieciekawie, a rodzice dzieci są „oburzeni”.
Wójt Gminy odpowiadając na powyższe powiedział, żeby zaplanować taki plac zabaw, jaki
jest przy szkole w Laskowicach czy Jeżewie, to należy zaplanować odpowiednie środki
finansowe, a w roku bieżącym nie ma dodatkowych pieniędzy na te działania. Na rok
następny można zaplanować zakup kolejnych urządzeń. Poza tym Przedszkolanki mogą
przejść się na plac zabaw, który jest przygotowany przy szkole podstawowej w Laskowicach.
Ad. 11.
Wobec wyczerpania punktów porządku obrad, Przewodniczący Rady Gminy p. Dariusz
Werkowski podziękował wszystkim zebranym za udział w XXI sesji VII kadencji Rady
Gminy i o godz. 1620 zamknął obrady sesji.
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