PROTOKÓŁ NR XXII/2016
z obrad XXII sesji VII kadencji Rady Gminy Jeżewo
w dniu 7 listopada 2016 r. od godz. 1300 do godz. 1540
w świetlicy wiejskiej w m. Pięćmorgi
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. Grażyna Dalak-Ożóg, p. Agnieszka
Strzyżewska. Radny Józef Smoczyk spóźnił się na obrady sesji. Spoza Rady Gminy
w obradach sesji uczestniczyli:
1.
2.
3.
4.
5.

Wójt Gminy – p. Mieczysław Pikuła.
Skarbnik Gminy – p. Szymon Górski.
Sekretarz Gminy – p. Jerzy Lemańczyk.
Przewodniczący Rady Miejskiej Świecie – p. Jerzy Wójcik.
Przedstawiciel Polskiego Związku Niewidomych - Koło Powiatowe Okręgu KujawskoPomorskiego – p. Alicja Frank.
6. Przedstawiciele firmy EKOD z siedzibą w Myszyńcu.
7. Zaproszeni sołtysi /lista obecności stanowi załącznik do protokołu/.
8. Mieszkańcy gminy /lista obecności stanowi załącznik do protokołu/.

Porządek obrad:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otwarcie sesji.
Stwierdzenie quorum.
Przyjęcie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z obrad XX i XXI sesji VII kadencji Rady Gminy Jeżewo.
Składanie wniosków i interpelacji.
Informacja Wójta Gminy z pracy za okres międzysesyjny.
Podjęcie uchwał w sprawie:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

h)

i)

wprowadzenie zmian do budżetu gminy na 2016 r.,
wprowadzenie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2016 r.,
określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,
obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku
rolnego na obszarze gminy Jeżewo,
wykupu od osoby fizycznej gruntu na powiększenie terenu wokół świetlicy wiejskiej
we wsi Białe,
zarządzenia poboru w drodze inkasa podatków od osób fizycznych wpłacanych
w formie łącznego zobowiązania pieniężnego oraz podatków: od nieruchomości,
rolnego i leśnego nie stanowiących łącznego zobowiązania pieniężnego oraz
określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso,
wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Jeżewo od Polskich Kolei
Państwowych S.A. prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej
w Jeżewie,
przyjęcia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Jeżewo,
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j) przystąpienia do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Jeżewo na
lata 2017 – 2025.
8. Odpowiedzi na wnioski i zapytania z poprzedniej sesji.
9. Wolne wnioski i zapytania.
10. Zakończenie obrad sesji.
Ad. 1.
Otwarcia obrad XXII 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.
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił porządek obrad sesji w wersji, jak wyżej, do
którego zaproponował wprowadzenie zmian dotyczących udzielenia głosu przybyłym
gościom przed przystąpieniem do realizacji porządku obrad.
Rada Gminy wyraziła jednogłośnie zgodę na powyższe w głosowaniu – 12 głosami „za”,
a następnie przeprowadzone zostało głosowanie nad porządkiem obrad po zmianach, który
przyjęty został jednogłośnie – 12 głosami „za”.
Wobec powyższego głos zabrał Przewodniczący Rady Miejskiej Świecie P. Jerzy Wójcik,
który powiedział: jest mi niezmiernie miło, jako Przewodniczącemu Rady Miejskiej, po raz
pierwszy wziąć udział w obradach sesji Rady Gminy Jeżewo. Panie Przewodniczący, Panie
Wójcie, korzystając z okazji chciałbym przekazać pozdrowienia od Miasta Świecie. Następnie
przekazał przedstawicielom organów gminy symboliczną pamiątkę w postaci ryciny Zamku
w Świeciu.
Poproszona Prezes Koła Związku Niewidomych P. Alicja Frank poinformowała: Polski
Związek w obecnym kształcie istnieje od 1951 r., a niedawno obchodziliśmy 65-lecie istnienia.
Pomoc Polskiego Związku Niewidomych udzielana była również w czasie przedwojennym, jak
i powojennym. Związek, aby otrzymać dofinansowanie musi składać oferty i na ich podstawie
otrzymuje środki finansowe. Taką „dobrą duszą” okazała się gmina Jeżewo pod
przewodnictwem Pana Wójta Mieczysława Pikuły. Jak tylko Nasze Koło zwróciło się
o pomoc, tak ją otrzymało. Jest to wielkie zrozumienie dla naszej działalności. W gminie
Jeżewo są osoby niewidome, ale też jest osoba, która nie ma dwóch gałek ocznych i dzięki tej
pomocy Pani ta została zrehabilitowana i może funkcjonować w życiu codziennym oraz
zachować „pogodę ducha”. Osoba ta wyposażona została również w pomoc dydaktyczną jak:
aparaty do odzieży, czytaki do czytania książek, telefony mówiące. Uczestniczy także
w organizowanych spotkaniach osób niewidomych, dzięki czemu umożliwiona jest zmiana
otoczenia i porozmawiania. Może z tego wszystkiego korzystać właśnie dzięki pomocy gminy.
Zwracając się do Pana Wójta powiedziała: życzę Panu, aby nadal miał Pan dla nas serce
i przekonanie o słuszności udzielania pomocy. Następnie Pani Alicja Frank wręczyła
odznaczenie Prezydium Zarządu Okręgu Kujawsko-Pomorskiego Związku Niewidomych
w Bydgoszczy Nr 21 „Przyjaciel Niewidomych”, za pełne serca zaangażowanie w działalność
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na rzecz osób niewidomych. Pozostałym uczestnikom obrad sesji życzyła „wszystkiego
dobrego i otwartego serca na pomoc potrzebującym”.
O godz. 13.10 na obrady sesji przybył radny Józef Smoczyk.
Zabierając głos Pan Wójt powiedział, w imieniu mieszkańców gminy, że pomoc i wsparcie
będzie udzielana, osobom niewidomym i niedowidzącym, gdyż trudno sobie wyobrazić, jeśli
mamy zdrowe oczy, jakie jest to przewartościowanie życia. Zadeklarował, iż współpraca na
tym samym poziomie będzie nadal kontynuowana, aby w szczególności zadbać o potrzeby
naszych mieszkańców. Pan Wójt podziękował również za otrzymane wyróżnienie.
Przewodniczący obrad podziękował gościom za obecność, za miłe słowa i wyróżnienia.
Następnie ogłosił 5 minut przerwy.
Ad. 4.
Przewodniczący Rady Gminy przystępując do głosowania nad przyjęciem projektu protokołu
z obrad XX sesji VII kadencji Rady Gminy zapytał radnych, czy są uwagi do
przedstawionego projektu. Wobec braku uwag przeszedł do głosowania nad przyjęciem
protokołu. W wyniku przeprowadzonego głosowania protokół został przyjęty jednogłośnie –
12 głosami „za”, 1 głosem „wstrzymującym się”.
Następnie poprosił o uwagi do projektu protokołu z obrad XXI sesji.
Radny Sławomir Stefan odniósł się do wypowiedzi Pana Wójta w pkt 6 dotyczącej dalszej
budowy chodnika przy ul. Leśnej w Jeżewie, który realizowany miałby być przy współudziale
finansowym Nadleśnictwa Dąbrowa. Poprosił o wykreślenie tego zdania, gdyż z posiadanej
wiedzy Pana Radnego takiego projektu nie ma i nie będzie na 2017 r. Pan Radny
skonsultował ten temat z Panem Nadleśniczym, który prosił, aby nie udzielać informacji
mieszkańcom, które nie mają pokrycia w rzeczywistości. Powiedział, że takie wystąpienie
Pana Wójta miało miejsce, ale takich ustaleń na 2017 rok nie ma. Chciałby, aby
o instytucjach, z którymi gmina współpracuje mówić precyzyjnie, gdyż taki fakt może być
sprzeczną informacją dla mieszkańców. Zwrócił też uwagę na zapisy w protokole odnośnie
załączanych dokumentów, gdzie w przypadku pojawienia się takiego zapisu, stosowne
załączniki powinny być wprowadzone, bo w chwili obecnej takie zapisy są, a załączników nie
widać.
Wobec braku innych uwag, Przewodniczący Rady przeszedł do głosowania nad wykreśleniem
z projektu protokołu informacji o wspólnej realizacji chodnika przy ul. Leśnej w Jeżewie
z Nadleśnictwem Dąbrowa, w wyniku którego 10 głosami „za”, 3 głosami „wstrzymującymi
się”, wniosek Pana Radnego został przegłosowany pozytywnie. W dalszej kolejności
nastąpiło głosowanie nad dodaniem stosownego załącznika do projektu protokołu, w wyniku
którego wniosek został przyjęty jednogłośnie – 13 głosami „za”. Następnie Pan
Przewodniczący poprosił o głosowanie nad całością zapisów projektu protokołu po
wprowadzonych zmianach, który w głosowaniu przyjęty został jednogłośnie – 13 głosami
„za”.
Ad. 5.
Radny Jerzy Golonka przedstawił wnioski i zapytania w sprawie: zamknięcia z początkiem
roku 2016 kawiarni „Piata Aleja” przez dzierżawcę Domu Kultury w Laskowicach, wobec
czego nie wywiązuje się z oferty konkursowej i zapytał kiedy nastąpi ponowne jej otwarcie.
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Zauważył również, że nadal nie został naprawiony wyjazd z ul. Mickiewicza na ul. Długą,
który naprawiony miał zostać do końca października.
Na powyższą sprawę głos zabrał radny Wojciech Młyński, który powiedział, że wraz
z synem, który jest inżynierem budownictwa przejeżdżał wskazanymi ulicami i uważa po
uzyskanej opinii syna, że wjazd/wyjazd wykonany jest bardzo dobrze, a kierowcy skracają
drogę wjeżdżając na kamień, który jest ubity i to wszystko zależy od kultury kierowcy, który
ten wyjazd ścina.
Radny Jerzy Golonka odpowiedział, że głównie chodzi o sytuację, która ma miejsce po
opadach, gdzie robią się kałuże.
Radny Wojciech Młyński powiedział, że wnioskuje z poprzednich rozmów, że chodziło
o kamienie.
Radny Jerzy Golonka odpowiedział, że kamienie są porozrzucane na całym skrzyżowaniu
i należałoby wybrać grubszy kamień, podsypać czymś drobniejszym i podnieść krawężnik
i wtedy nikt na skróty nie będzie jeździł.
Wobec braku dalszych wniosków czy interpelacji, Przewodniczący obrad przeszedł do punktu
kolejnego, do którego poproszony został Pan Wójt.
Ad. 6.
Pan Wójt powitał Przewodniczącego Rady Gminy, Wysoką Radę oraz Szanownych Gości.
Powiedział: w związku z tym, iż Pan Radny wnosi o wycofanie informacji o wspólnej
inwestycji z Nadleśnictwem Dąbrowa, mogę tylko powiedzieć, że takie rozmowy się odbyły,
a po czasie nastąpiło wycofanie. Jednak mogę zapewnić, iż samorządowa inicjatywa droga
będzie kontynuowana z Zarządem Dróg Wojewódzkich i chodnik będzie budowany do
zabudowań Nadleśnictwa Dąbrowa.
Następnie poinformował, że po uzgodnieniach pewne jest, że Posterunek Policji nie będzie
ponownie otwierany, a jednym z uzasadnień jest bliskość Świecia z Jeżewem. Przedstawiony
argument o zwiększenie liczby patroli na terenie gminy został zaakceptowany, jak również
zostaną zwiększone patrole ruchu drogowego. Nastąpi jednak reaktywowany punkt przyjęć
interesantów, gdzie w każdy wtorek dzielnicowi w Domu Kultury w Laskowicach i w sali
urzędu gminy w Jeżewie będą przyjmować mieszkańców, w celu udzielenia pomocy, porady
przy załatwieniu określonych spraw czy rozwiązaniu problemów. Pan Wójt nadmienił, iż
prawdopodobnie pomysł podziału gminy Jeżewo na trzy dzielnice zostanie pozytywnie
zaakceptowany, ale czekamy na oficjalną decyzję.
Wójt Gminy przedstawił również tematykę zorganizowanego forum wójtów województwa
kujawsko-pomorskiego w zakresie: pozyskiwania dofinansowania do projektów i programów,
ich oceny i akceptacji do dalszej realizacji.
Odniósł się do zapytań, dlaczego gmina Jeżewo nie przystąpiła do programu tzw.
„schetynówek”, a odpowiedź to wspólna inwestycja z powiatem świeckim przy modernizacji
drogi Sulnowo-Piskarki-Jeżewo, gdzie pozyskane dofinansowanie z tego programu
przekazane zostanie na to zadanie.
Wójt poprosił radnych, aby na wspólnym spotkaniu Komisji Rady w dniu 14 listopada, ustalić
zakres inwestycji, które planowane są do realizacji w 2017 r., m.in. w temacie: parkingi przy
świetlicach wiejskich, modernizacja oczyszczalni ścieków i części wodociągowania, wymiana
oświetlenia; w ramach LGD: modernizacja stadionu w Laskowicach w kwocie ok. 250.000 zł,
przy 30 % udziale gminy, 300.000 zł na remont czy rozbudowę domu kultury w Jeżewie
i 300.000 zł na dom kultury w Laskowicach, rozbudowa remizy strażackiej w Jeżewie, gdzie
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przy wymienionych zadaniach udział gminy to 30 %, targowiska – przygotowanie zadaszenia,
zakup stołów, przygotowanie sanitariatów, ale też odpowiedź na pytanie, kto je będzie
utrzymywał i dbał; rozbudowa lub budowa nowej biblioteki. Pan Wójt nadmienił, iż
najważniejszą potrzebą dla gminy są drogi, ich budowa i modernizacja. Jednak to rada gminy
będzie musiała zdecydować do jakich inwestycji gmina przystąpi w 2017 r. Również na
spotkanie Komisji Rady, Pan Wójt zaprosił Sołtysów.
Wspomniał też, iż modernizacja trasy Grupa-Jeżewo będzie w dalszym ciągu kontynuowana
przez Zarząd Dróg Wojewódzkich.
Na zakończenie Wójt przedstawił Sekretarza Gminy, którym został Pan Jerzy Lemańczyk.
Pan Przewodniczący podziękował za przedstawione informacje i poprosił o pytania na
powyższe.
Sołtys Sołectwa Ciemniki zwrócił się do Pana Wójta i Szanownej Rady z wnioskiem
mieszkańców sołectwa w sprawie budowy drogi w m. Ciemniki, łączącej miejscowości
Dubielno i Jeżewo. Argumentował to bardzo złym stanem tej drogi, która jest dziurawa
i bardzo nierówna. Przejazd wymaga zachowania nadzwyczajnej ostrożności i powoduje
w pojazdach uszkodzenia zawieszenia, podwozia, karoserii i kół. W ciągu roku stan
nawierzchni pozostawia dużo do życzenia, a w czasie intensywnych opadów i w okresie
zimowym jest jeszcze gorzej. Wszystkie prace dokonywane w celu poprawy nawierzchni na
tej drodze, to okres krótkotrwały i w żadnym stopniu nie poprawia stanu drogi, dlatego ważna
jest budowa drogi o nawierzchni bitumicznej /wniosek stanowi załącznik do protokołu/.
Następnie Pan Sołtys poprosił, aby radni zapoznawszy się z tym wnioskiem podjęli stosowne
decyzje dla tego przedsięwzięcia, które jest bardzo ważne dla mieszkańców sołectwa. Odniósł
się również do wypowiedzi radnego Stefana na zebraniach z mieszkańcami, gdzie
informował, że asfalt ma zostać położony w 2017 r. i że „łatanie” dziur w chwili obecnej jest
nieadekwatne i nieodpowiednie.
Radny Henryk Rybak zapytał czy został już otwarty konkurs na rozbudowę i modernizację
oczyszczalni ścieków.
Wójt Gminy odpowiedział, że w chwili obecnej czekamy na otwarcie, a środki na wskazane
zadanie są dla gminy zagwarantowane.
Ad. 7.
Wobec braku dalszych pytań Przewodniczący Rady przeszedł do punktu kolejnego
posiedzenia i poinformował, iż wszystkie projekty uchwał zostały omówione na wspólnym
posiedzeniu Komisji w dniu 26 października, więc jeśli będą zapytania lub uwagi, to prosi
o zabranie głosu przed głosowaniem.
Ad. 7a.
W kwestii omówienia zmian budżetowych, poproszony został Skarbnik Gminy p. Szymon
Górski, który powitał Przewodniczącego Rady, Wysoką Radę oraz Szanownych Gości,
następnie powiedział: budżet gminy po zmianach wyniesie: dochody -28.643.890,66 zł, gdzie
zwiększenie nastąpi o 170.000 zł w: rozdz. 75023 ma kwotę 11.000 zł z wpływu z różnych
opłat, w rozdz. 75615 z wpływu z podatku od nieruchomości na kwotę 12.000 zł, z wpływu
z podatku rolnego 5.000 zł, z wpływu z podatku leśnego na kwotę 12.000 zł, z wpływu
z podatku od środków transportowych na kwotę 4.000 zł, z wpływu z podatku od czynności
cywilnoprawnych na kwotę 32.000 zł, w rozdz. 75616 z wpływu z podatku rolnego 15.000 zł,
z wpływu z podatku od spadków i darowizn 5.000 zł, z wpływu z podatku od czynności
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cywilnoprawnych na kwotę 62.000 zł, w rozdz. 75618 z wpływów z opłaty skarbowej na kwotę
4.000 zł. Wobec zawartej umowy na dofinansowanie zadania związanego
z unieszkodliwieniem wyrobów azbestowych oraz wycinki drzew wprowadzono kwotę dotacji
na wskazane zadania w wysokości 59.500 zł w rozdz. 90019. Zmniejszone zostały dochody ze
środków unijnych o kwotę 800.000 zł w związku z brakiem realizacji zadania dotyczącego
rekultywacji śmietniska w Białych Błotach i przeniesienia ich na rok 2017. Natomiast
zwiększenie dochodów zostało przeznaczone na: zakup materiałów i wyposażenia
w wysokości 5.000 zł dla urzędu gminy, zakup usług pozostałych 25.000 zł, wydatki na sprawy
projektowane związane z rekultywacją wysypiska śmieci – 20.000 zł oraz 120.000 zł na
zatwierdzony przez radę zakup inwestycyjny, w postaci toalet na cmentarze. Wprowadzone
przeniesienia między rozdziałami i paragrafami do budżetu to łączna kwota 497.445 zł.
Zwiększone zostały wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi w wysokości 35.460 zł.
Zmniejszone zostały także wydatki w dziale oświata i wychowanie o kwotę 130.000 zł
z przeznaczeniem na drogi publiczne w wysokości 55.540 zł, na wkład własny na wycinkę
drzew – 4.000 zł, na wydatki związek z umowami zlecenia w dziale kultura fizyczna – 3.000 zł,
wydatki na edukacyjną opiekę wychowawczą – 6.000 zł i jest to wkład własny gminy do
dotacji z urzędu wojewódzkiego na pomoc materialną dla uczniów. Dziękuję.
Przewodniczący obrad poprosił o pytania.
Radny Sławomir Stefan zapytał na jaki cel wydatkowano środki z funduszu alkoholowego.
Skarbnik Gminy odpowiedział, że jest to zakup usług pozostałych i zakup materiałów
i wyposażenia, gdzie opłacony został wyjazd do Warszawy dzieci z rodzin zagrożonych
alkoholizmem oraz opłacone zostały warsztaty kukiełkowe, które wykorzystane zostały
w przedstawieniu.
Radny Henryk Rybak zapytał czy wydatki również zostały zmniejszone o kwotę 500.000 zł.
Pan Skarbnik odpowiedział, że wydatki zmniejszone zostały o 200.000 zł więcej, w związku
z rekultywacją wysypiska śmieci, wobec czego deficyt budżetowy zmniejszy się o 200.000 zł
czyli z 970.000 zł na 770.000 zł (zał. nr 4).
Dalszych pytań nie było, wobec czego Pan Przewodniczący odczytał projekt uchwały
w sprawie wprowadzenie zmian do budżetu gminy na 2016 r. Uchwała w wyniku głosowania
przyjęta została – 12 głosami „za”, 1 głosem „sprzeciwu”.
Uchwała Nr XXII/153/2016
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Radny Sławomir Stefan argumentując swój sprzeciw powiedział, iż nie zgadza się na taki
sposób procedowania zmian w budżecie, gdyż są one niejasne, a wprowadzane zmiany
pomiędzy posiedzeniem komisji a sesji są nie omówione i radni dokładnie nie wiedzą, o co
w tych zmianach chodzi.
Ad. 7b.
Następnie Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie wprowadzenie zmian
do Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2016 r. i poprosił o pytania. Pytań nie było, wobec
czego przeszedł do głosowania, w wyniku którego uchwała została podjęta – 12 głosami „za”,
1 głosem „sprzeciwu”.
Uchwała Nr XXII/154/2016
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
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Ad. 7c.
Pan Przewodniczący poprosił o pytania do odczytanego projektu uchwały w sprawie
określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, wobec ich braku przeszedł do
głosowania. W wyniku przeprowadzonego głosowania uchwała została podjęta - 12 głosami
„za”, 1 głosem „wstrzymującym się”.
Uchwała Nr XXII/155/2016
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 7d.
Po odczytaniu projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków
transportowych, Pan Przewodniczący przystąpił do głosowania. Po przeprowadzonym
głosowaniu uchwała został podjęta jednogłośnie – 13 głosami „za”.
Uchwała Nr XXII/156/2016
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 7e.
W dalszej kolejności Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały w sprawie obniżenia
ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze
gminy Jeżewo i poprosił o pytania.
Radny Sławomir Stefan zapytał jaka była cena żyta w roku 2016, a jaka w 2015.
Przewodniczący Rady odpowiedział, że stawka jest taka sama jak w roku 2015, czyli 42,42 zł
za 1dt.
Wobec braku dalszych pytań odczytał opinię Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej
w Przysieku, która pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały /opinia stanowi
załącznik do protokołu/.

Następnie Pan Przewodniczący przeszedł do głosowania, w wyniku którego uchwała została
podjęta jednogłośnie – 13 głosami „za”.
Uchwała Nr XXII/157/2016
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 7f.
Przewodniczący przechodząc do kolejnego projektu uchwały poprosił o pytania, a wobec ich
braku odczytał projekt uchwały w sprawie wykupu od osoby fizycznej gruntu na
powiększenie terenu wokół świetlicy wiejskiej we wsi Białe, który poddał pod głosowanie.
W wyniku przeprowadzonego głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie – 13 głosami
„za”.
Uchwała Nr XXII/158/2016
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 7g.
Pan Przewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie zarządzenia poboru w drodze
inkasa podatków od osób fizycznych wpłacanych w formie łącznego zobowiązania
pieniężnego oraz podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego nie stanowiących
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łącznego zobowiązania pieniężnego oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia
za inkaso, a następnie przeszedł do głosowania. Po przeprowadzonym głosowaniu uchwała
została podjęta jednogłośnie – 13 głosami „za”.
Uchwała Nr XXII/159/2016
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 7h.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Jeżewo
od Polskich Kolei Państwowych S.A. prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
położonej w Jeżewie, po odczytaniu przez Przewodniczącego obrad, poddany został pod
głosowanie, w wyniku którego uchwała została podjęta jednogłośnie – 13 głosami „za”.
Uchwała Nr XXII/160/2016
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Przewodniczący Rady Gminy ogłosił 10 minut przerwy w celu przygotowania do prezentacji
dotyczącej informacji o Planie Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Jeżewo, który
przedstawiony zostanie przez przedstawicieli firmy EKOD z siedzibą w Myszyńcu,
a realizacja którego dofinansowana została przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Toruniu.
Obrady sesji opuściła radna Wiesława Ziółkowska.
Ad. 7i.
Po przerwie Pan Przewodniczący udzielił głosu autorom przygotowanego Planu Gospodarki
Niskoemisyjnej, którzy poinformowali, że idea stworzenia takiego Planu związana jest
z pakietem klimatyczno-energetycznym Unii Europejskiej, do przestrzegania którego
zobowiązana jest również Polska. Dlatego też na poziomie gmin wdrażane są stosowne plany,
które mają na celu realizację tego pakietu. Pakiet klimatyczno-energetyczny mówi
o zredukowaniu przez Polskę do 2020 r. emisji gazów cieplarnianych o 20 %. Rok bazowy,
czyli rok, od którego emisja ta jest ograniczana to rok 1990 i są to ogólne cele dla kraju, co
nieznaczny, że gminy nie mają takich wytycznych się trzymać, gdyż sytuacja lokalna ma być
uwzględniana w planie gospodarki niskoemisyjnej. Dla gminy Jeżewo procentowe wytyczne
są określone w mniejszym stopniu, gdyż emisja ta jest relatywnie niska, np. w stosunku do
gmin na Dolnym Śląsku. W 2014 r. Polska i Unia Europejska przyjęły kolejne etapy tego
Pakietu, wskazujące jeszcze większe ograniczenie CO2. Jednak w chwili obecnej nie ma
jeszcze ratyfikacji. Zakres tematyczny Planu nie wynika bezpośrednio z żadnego aktu
prawnego tylko jego struktura ukształtowana została przez Narodowy Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej, który wydał skrypt szczegółowo określający strukturę
Planu oraz poradnik dotyczący opracowywania takich planów, na podstawie którego
przygotowane zostały obliczenia emisji CO2. Zalecenia te były brane pod uwagę w kontekście
wojewódzkich struktur gospodarki niskoemisyjnej. Zakres czasowy to 2020 rok
obowiązywania pakietu klimatyczno-energetycznego, ale też została przygotowana
długoterminowa perspektywa 2020+, a zadania skonkretyzowane zostały na razie do roku
2020. Jedną z ważniejszych rzeczy tego Planu jest bazowa inwentaryzacja emisji. Oprócz
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przygotowania dokumentu, przygotowany został też arkusz kalkulacyjny, w którym zebrana
została cała baza zużycia energii cieplnej i elektrycznej na terenie gminy. Główny wynik tej
bazy to ilość wyemitowanego dwutlenku węgla w tonach na rok. Wyliczenie nastąpiło
poprzez pozyskanie danych zużycia energii od zakładów energetycznych, przedsiębiorców,
od mieszkańców w formie ankiet i przyjmując odpowiednie wyniki, nastąpiło przeliczenie
emisji dwutlenku węgla w tonach na rok (składowe wyniki opisane zostały w rozdz. 4 planu),
a główny wynik to łączna emisja CO2 z podziałem na sektory w przedziale procentowym
i ilościowym, więc całkowita emisja z obszaru gminy to 24,514 ton CO2 na rok 2014
z wyodrębnieniem sektora: samorząd, mieszkalnictwo, przemysł i transport.
Radny Henryk Rybak zapytał czy to zostało zmierzone, kto robił te badania i jak długo
trwały.
Przedstawiciele firmy wskazali, iż było to modelowanie automatyczne na podstawie
zebranych danych z ankiet papierowych i internetowych. Były też przesyłane informacje od
zakładów energetycznych, jakie nastąpiło zużycie energii dla gminy Jeżewo, poza tym były
informacje od przedsiębiorców, a w przypadku transportu, to dane liczone i pozyskane
z pomiaru Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz z Zarządu Dróg
Powiatowych z roku 2010. Bazowa inwentaryzacja emisji polega na dokładnym poznaniu
wyemitowanego CO2, pokazaniu skali, wskaźnika wielkości i przyjętych dla danego roku
możliwości jego ograniczeń do 2020 r. w procentach. Przykładowo w przeliczeniu na
1 mieszkańca gminy jest 3,1 ton CO2 na rok, a średnia krajowa wynosi 8,2 tony.
Wobec opracowanego planu i wyliczonej inwentaryzacji emisji zostały przewidziane cele
strategiczne dla gminy i zadania, które pogrupowane zostały w 2 moduły: 1-długoterminowa,
po 2020 r., 2- krótkoterminowa i średnioterminowa na lata 2016 - 2020, która jest bardziej
konkretna, gdyż pokazuje realne możliwości ograniczania emisji i wzrostu efektywności
energetycznej w gminie. Natomiast strategia długoterminowa to wizja rozwoju, cel ogólny,
gdzie usystematyzowane zostały cele strategiczne, których realizacja spowoduje osiągnięcie
celu, tj. zastosowanie zadań operacyjnych, które mogą o 5,7 % ograniczyć emisję CO2,
zapewnić wzrost efektywności oraz zwiększyć udział odnawialnych źródeł energii o 1,2 %
w zużyciu w gminie (do tych ocen nie były brane pod uwagę siłownie wiatrowe ze względu
na produkcję energii do sieci, która jest rozdysponowana na kraj, jednak określony procent
trafia do gmin, ale nie ma możliwości jego zmierzenia, czy wyliczenia). Wskazane zadania
operacyjne w planie to: wyliczenie kosztów, określenie źródeł finansowania, cel jakiemu ma
służyć i jaką redukcję zapewni, a hierarchia przedstawia się następująco: inwestycyjne, czyli
termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła, rozwój mikro instalacji OZE i szereg zadań,
które bezpośrednio lub pośrednio wpływają na wyłączenie emisji CO2 np. poprzez
modernizację oświetlenia ulic czy modernizację dróg.
Radny Sławomir Stefan zapytał, czy aby osiągnąć wskazane w planie procenty, gmina Jeżewo
musi wydać 22.500.000 zł odnosząc się do 11 zadań dla gminy.
Przedstawiciele firmy EKOD poinformowali, że plan gospodarki niskoemisyjnej jest dla
każdej gminy przygotowany po to, aby móc pozyskać środki finansowe z Unii Europejskiej
i jeśli pewne zadania nie byłyby wpisane w planie, to mógłby być problem z pozyskaniem
takiego dofinansowania. Jeśli do 2020 r., gmina nie zrealizuje niektórych wskazanych
w planie założeń, to zostanie przygotowana kolejna perspektywa kontynuująca realizację
zadań przy wsparciu zewnętrznym. Wskazali, że Plan nie obejmuje gospodarki leśnej,
gospodarki rolniczej oraz gospodarki śródlądowej. Przy tworzeniu takiego planu brane są pod
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uwagę lokalne potrzeby, ale bez wskazanych sektorów i są to wytyczne Narodowego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Radny Tadeusz Makowski zapytał czy te dane nie zostały przeszacowane, przy wyliczeniu
ilości mieszkańców i zużytej energii na tony.
Udzielając odpowiedzi autorzy planu powiedzieli, że powietrze atmosferyczne nie ma granic
i wyliczenia tej emisji są tylko teoretyczne, gdyż bazowanie o emisji nie polega na mierzeniu
tylko na liczeniu, modelowaniu.
Radny Tadeusz Makowski powiedział, że gdyby wyliczenia były mierzone, to dane byłyby
dokładniejsze.
Przedstawiciele firmy EKOD odpowiedzieli, że zgadzają się z powyższą opinią, ale niestety
koszty takich przedsięwzięć są bardzo wysokie.
Wobec braku dalszych pytań czy uwag, podziękowali za możliwość omówienia potrzeby
przygotowania i realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy /Plan Gospodarki
Niskoemisyjnej stanowi załącznik do uchwały/.

Obrady sesji opuścił radny Józef Smoczyk.
Wobec powyższego Pan Przewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie przyjęcia do
realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Jeżewo i poprosił o pytania lub
uwagi.
Radny Sławomir Stefan odniósł się do zapisów o siłowniach wiatrowych, gdzie uważa, że
z Planu te zapisy powinny zostać wykreślone, aby w przyszłości nie było problemu
z procedowaniem tych spraw.
Po przeprowadzonej dyskusji radni uzgodnili, że zapisy Planu pozostaną bez zmian,
a Przewodniczący obrad poprosił o głosowanie. W wyniku przeprowadzonego głosowania
uchwała została podjęta jednogłośnie – 11 głosami „za”.
Uchwała Nr XXII/161/2016
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 7j.
Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do odczytania projektu uchwały w sprawie
przystąpienia do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Jeżewo na lata
2017 – 2025 i wobec braku pytań przystąpił do głosowania. W wyniku przeprowadzonego
głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie – 11 głosami „za”.
Uchwała Nr XXII/162/2016
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 8.
W pierwszej kolejności Pan Przewodniczący przedstawił propozycję sesji wyjazdowych,
gdzie temat ten poruszony został na poprzedniej sesji w dniu 27 września i tak: rok 2017: m-c
styczeń - luty: Laskowice, m-c maj: Taszewo, m-c październik: Belno; rok 2018: m-c styczeńluty: Krąplewice, m-c kwiecień-maj: Buczek, m-c wrzesień: Dubielno lub Ciemniki.
Nadmienił, iż wskazane propozycje mogą ulec zmianie.
Kolejny temat, który został poruszony dotyczy przyznawania dotacji na działalność klubów
sportowych. Radny Henryk Rybak powiedział, iż zostało wystosowane pismo do szkół
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i klubów sportowych z prośbą o wskazanie wyników za miniony sezon. Jednak kluby
sportowe TOR i OLIMP żadnych danych o swoich osiągnięciach czy podjętych działaniach
nie przygotowały, jak również przedstawiciele tych klubów na posiedzenie Komisji nie
przybyli, „czyli uważają, że rada nic do nich nie ma i nie powinna niczego oczekiwać, wobec
tego powinni zostać potraktowani tak samo”. Poinformował, że zostało przesłane kolejne
pismo w tematyce ustalenia form współpracy między radą gminy a klubami sportowymi
w celu wyasygnowania środków finansowych na działalność statutową klubów. Nadmienił, iż
przedstawiciele klubów uważają, że w kompetencji rady nie leży zwracanie się z zapytaniem
czy z prośbą o określone informacje.
Przewodniczący obrad poinformował, że propozycje zmian statutu gminy zostaną omówione
na posiedzeniu wspólnym Komisji, w dniu 14 listopada.
Następnie Pan Wójt udzielił odpowiedzi na zapytania i wnioski, przedstawione na sesji
w dniu 27 września przez radnego Jerzego Golonkę i radnego Sławomira Stefana /odpowiedzi
stanowią załącznik do protokołu/.

Ad. 9.
W kolejnym punkcie porządku obrad, głos zabrali:
Radny Wojciech Młyński zapytał o zakończenie kanalizacji na osiedlu w Jeżewie.
Pan Wójt odpowiedział, że zadanie to zostanie dokończone poprzez nowe ułożenie rur
kanalizacyjnych w celu udrożnienia sieci.
Radny Henryk Rybak odniósł się do zapisów protokołu sesji z dnia 23 czerwca, gdzie
wpisana została informacja Wójta o wypracowaniu projektu uchwały zobowiązującego
właścicieli domków letniskowych do zawarcia umowy z odbiorcą odpadów komunalnych, jak
również opracowania regulaminu porządku dla osiedli domków rekreacyjnych.
Wójt Gminy poinformował, iż stosowne informacje zostaną przedstawione na posiedzeniu
Komisji w dniu 14 listopada.
Radny Henryk Rybak zapytał o postępy sprawy dotyczącej modernizacji drogi BuczekSkrzynki.
Pan Wójt odpowiedział, iż rozmowy z Panem Starostą zakończyły się pozytywnie i jest
szansa na realizację tego zadania w 2017 r. Zaproponował wprowadzenie do projektu budżetu
kwoty 200.000 zł na tę inwestycję, aby zachęcić Starostwo Powiatowe do współpracy.
Na powyższe w dyskusji zaproponowano, aby podjąć uchwałę intencyjną, która gwarantować
będzie udział gminy w tej inwestycji w wysokości 200.000 zł lub przygotowania
odpowiedniej informacji.
Obecni członkowie obrad w przeprowadzonym głosowaniu jednogłośnie pozytywnie wyrazili
zgodę na udział gminy w modernizacji drogi Buczek-Skrzynki w kwocie 200.000 zł
i przesłaniu stosownej informacji do władz Starostwa Powiatowego.
Ad. 10.
Wobec wyczerpania punktów porządku obrad, Przewodniczący Rady Gminy p. Dariusz
Werkowski podziękował wszystkim zebranym za udział w XXII sesji VII kadencji Rady
Gminy i o godz. 1540 zamknął obrady sesji.

Protokołowała:

Dominika Rakowicz

Przewodniczący Rady Gminy

Dariusz Werkowski
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