PROTOKÓŁ NR XXIII/2016
z obrad XXIII sesji VII kadencji Rady Gminy Jeżewo
w dniu 7 grudnia 2016 r. od godz. 1300 do godz. 1440
w Domu Kultury w Jeżewie
Obradom przewodniczył Pan Dariusz Werkowski – Przewodniczący Rady Gminy.
W obradach sesji na ustawowy skład Rady – 15 członków, zgodnie z listą obecności udział
wzięło 13 radnych. Radni nieobecni usprawiedliwieni: p. Wojciech Młyński, p. Agnieszka
Strzyżewska. 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.
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.

Otwarcie sesji.
Stwierdzenie quorum.
Przyjęcie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z obrad XXII sesji VII kadencji Rady Gminy Jeżewo.
Składanie wniosków i interpelacji.
Informacja Wójta Gminy z pracy za okres międzysesyjny.
Podjęcie uchwał w sprawie:

a) wprowadzenie zmian do budżetu gminy na 2016 r.,
b) wprowadzenie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2016 r.,
c) ustalenia szczegółowych warunków przyznawania odpłatności za usługi opiekuńcze
i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług
opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychiatrycznymi oraz szczegółowych
warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich
pobierania,
d) zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej gminy,
e) uchwalenia Programu współpracy Gminy Jeżewo z organizacjami pozarządowymi
i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017,
f) wyrażenia woli podjęcia działań zmierzających do przygotowania i realizacji
przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi gminnej, ulica Dębowa w Jeżewie”,
g) zmiany uchwały w sprawie podziału Gminy Jeżewo na stałe obwody głosowania.
8. Odpowiedzi na wnioski i zapytania z poprzedniej sesji.
9. Wolne wnioski i zapytania.
10. Zakończenie obrad sesji.
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Ad. 1.
Otwarcia obrad XXIII 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.
Następnie Przewodniczący Rady Gminy przedstawił porządek obrad sesji w wersji, jak wyżej,
do którego radni, nie wnieśli żadnych uwag i w głosowaniu przyjęli jednogłośnie –
13 głosami „za”.
Ad. 4.
Przewodniczący Rady Gminy przystępując do głosowania nad przyjęciem projektu protokołu
z obrad XXIII sesji VII kadencji Rady Gminy zapytał radnych, czy są uwagi do
przedstawionego projektu. Wobec braku uwag przeszedł do głosowania. W wyniku
przeprowadzonego głosowania protokół został przyjęty jednogłośnie – 13 głosami „za”.
Ad. 5.
Radna Grażyna Dalak-Ożóg zapytała o termin odbioru ulicy Kubsza, po dokonanej
modernizacji, jak również poinformowała, że w ostatnim czasie nastąpiło uszkodzenie
chodnika przez samochód ciężarowy.
Radny Sławomir Stefan zapytał o sposób dotowania szamb ekologicznych i sposobu
wyłaniania wykonawcy zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych, gdyż z posiadanej
wiedzy Pana Radnego, wykonanie takiej instalacji nastąpić może przez podmiot wskazany
przez gminę.
Wobec braku dalszych wniosków czy interpelacji Przewodniczący obrad poprosił Wójta
Gminy o wprowadzenie do kolejnego punktu posiedzenia.
Ad. 6.
Pan Wójt powitał Przewodniczącego Rady Gminy, Wysoką Radę oraz Szanownych Gości
i poinformował, iż odbyło się spotkanie w sprawie modernizacji drogi Buczek-Skrzynki
z podmiotami chcącymi realizować tę inwestycję wspólnie ze Starostwem Powiatowym
i z gminą, która na ten cel zaplanowana w przyszłorocznym budżecie kwotę 200.000 zł.
Wspomniał również, że w dniu 8 grudnia odbędzie się w powyższej sprawie spotkanie
w Starostwie Powiatowym, które zadeklarowało, że jeśli po przetargach zostaną jakieś środki
finansowe, to będą przeznaczone m.in. na remont tej drogi, jeśli jednak nie, to innych
środków Starostwo na ten cel nie posiada.
Następnie powiedział, że po spotkaniu z przedstawicielami Zarządu Dróg Wojewódzkich
uzgodniono, iż będą kontynuowane prace przy dalszej części chodnika na ul. Leśnej
w Jeżewie w ramach Samorządowej Inicjatywy Drogowej. Natomiast w kwestii remontu
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nawierzchni ulicy Długiej w Laskowicach, Zarząd Dróg Wojewódzkich określił termin
rozpoczęcia prac na rok 2018.
Kolejne spotkanie, w którym uczestniczył Pan Wójt, to spotkanie z członkami PCK Honorowi
Dawcy Krwi, na którym nastąpiło podsumowanie roku 2016. Wójt nadmienił, iż Koło to
należy do najdłużej funkcjonujących w powiecie świecki, gdzie liczba członków to 78 osób,
z czego 56 czynnie oddaje krew.
W następnej kolejności zwrócił się Pan Wójt do radnych o opinię w sprawie budowy marketu
w centrum Jeżewa. Poinformował, że wśród mieszkańców są zwolennicy i przeciwnicy,
którzy złożyli swój protest, argumentując, że zwiększy się liczba pojazdów, poziom hałasu
i dla lokalnych sklepikarzy może to być początek problemów z prowadzoną działalnością
handlową. Zwolennicy uważają, że będzie w centrum Jeżewa porządek, bliskość sklepu
wielobranżowego i konkurencyjność cen oraz nowe miejsca pracy dla mieszkańców gminy.
Pan Wójt nadmienił, że złożony protest w sprawie wydanej decyzji o warunkach zabudowy
został przesłany do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, które zbadało przebieg
sprawy, ale nie podjęło stanowisko na powyższe. Wspomniał też, że nowe prawo budowlane
będzie bardziej liberalne dla właścicieli działek, którzy będą mogli wybudować na swoim
terenie to co chcą, o ile nie będzie to zagrażało społeczeństwu i nie będzie potrzeby
pozyskiwania opinii sąsiednich właścicieli, gdyż do tej pory były tworzone utrudnienia dla
niektórych właścicieli czy inwestorów.
Poinformował także o zmianie właściciela drukarni w Laskowicach, gdzie udziałowcem jest
firma niemiecka.
Odnosząc się do zapytań radnej Grażyny Dalak-Ożóg, Wójt odpowiedział, że odbiór ulicy
Kubsza nastąpi w kolejnym tygodniu, a uszkodzenie chodnika zostało zgłoszone i nastąpi
jego naprawa, jak również zostanie postawiony znak ograniczenia ciężkości.
W odpowiedzi na pytania radnego Stefana o przydomowe oczyszczalnie ścieków, Wójt
poinformował, że rada gminy uchwałą ustaliła wysokość dotacji na to zadanie oraz że
podmiot realizujący tę inwestycję wyłaniany jest w drodze przetargu. Nadmienił, iż na
obecnego wykonawcę, do chwili obecnej żadna skarga nie wpłynęła.
Radny Sławomir Stefan poprosił o wskazanie uchwały, która zawiera informacje o wysokości
dotacji, sposobie realizacji oraz daty przetargu na to zadanie.
Przewodniczący Rady podziękował Panu Wójtowi za przedstawione informacje i poprosił
o pytania do powyższych wypowiedzi. Wobec braku pytań przeszedł do punktu kolejnego.
Ad. 7.
Przewodniczący obrad poinformował, że wszystkie projekty uchwał zostały omówione na
wspólnym posiedzeniu Komisji Rady w dniu 29 listopada.
Ad. 7a.
Następnie poprosił Skarbnika Gminy o wprowadzenie. Pan Skarbnik poinformował: wysokość
budżetu po zmianach wynosi 29.642.262,66 zł. W załączniku nr 1 do uchwały wprowadzone
zostały dochody z decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na realizację programu 500+w
wysokości 197.745 zł, na realizację wypłat świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych w kwocie
319.532 zł, a kwotą 22 zł zmniejszono składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane osobom,
które korzystają ze świadczeń rodzinnych i zwiększono wydatki na wypłatę zasiłków i pomoc
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w naturze dla podopiecznych GOPS-u. Załącznik nr 2 wskazuje jak zostały wydatkowane
planowane dochody w poszczególnych paragrafach, a większość dochodów przeznaczona jest
na świadczenia społeczne lub opłacane są składki na ubezpieczenie społeczne dla
podopiecznych. Natomiast w załączniku nr 3 wskazane zostały zmiany na kwotę 12.964 zł i są
to zmniejszenia w wydatkach inwestycyjnych, które przeniesione zostały w całości do działu
750- administracja publiczna na zakup materiałów i usług. Również wprowadzone zostały
zmiany do załącznika nr 3, o których była mowa na posiedzeniu komisji. Zmniejszone zostały
także wydatki na 50.000 zł z zadania dotyczącego przygotowania dokumentacji budowy sieci
wodociągowej w miejscowości Pięćmorgi i przeniesione zostały na zadanie budowa ujęcia
wody w Taszewskim Polu, a wysokość tej inwestycji zwiększyła się dlatego, że na początku
zakładano odwiert na poziomie 50 m, a zgodnie z wytycznymi powinien być na poziomie 75 m.
Jednak jaki odwiert będzie faktycznie, okaże się po wykonaniu zadania.
Wobec wykonania wielu zadań, zmniejszone zostały planowane wydatki na: rozbudowę sieci
wodociągowej Jeżewo-Laskowice z kwoty 50.000 zł do 49.439 zł, rozbudowę sieci
wodociągowej w Laskowicach z 32.000 zł na 29.274 zł, wykonanie chodnika z kostki
polbrukowej z 62.000 na 60.013 zł, przebudowę nawierzchni drogi po przebudowie
kanalizacji sanitarnej z kwoty 130.000 zł na 126.593 zł, przebudowę drogi gminnej ul.
Kochanowskiego w Laskowicach z kwoty 90.000 zł na 89.217 zł. Nastąpić ma także zakup
2 zbiorników wyrównawczych o poj. 5.000 l, gdzie planowane koszty to 40.000 zł, a kwota
zakupu wyniesie ok. 15.000 zł, czyli nastąpi zmniejszenie o 25.000 zł i z tej kwoty 20.000 zł
zostało przeniesione do zadania związanego z zakupem i postawieniem toalet na cmentarzach
i przygotowania przyłącza kanalizacyjnego w wysokości 25.000 zł. Natomiast zwiększone
planowane wydatki zostały przeznaczone na: opłacenie nadzoru inwestorskiego przebudowy
drogi gminnej ul. Chopina w Laskowicach z 91.000 zł do 95.500 zł.
W pozostałych zadaniach zmian nie wprowadzono. Dziękuję.
Radny Sławomir Stefan zapytał w jakim celu mają zostać zakupione zbiorniki wyrównawcze.
Skarbnik Gminy odpowiedział, że w przypadku awarii mają być zabezpieczeniem dla
dostarczenia wody.
Wobec braku dalszych pytań Pan Przewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie
wprowadzenie zmian do budżetu gminy na 2016 r. i przeszedł do głosowania, w wyniku
którego uchwała podjęta została jednogłośnie – 13 głosami „za”.
Uchwała Nr XXIII/163/2016
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 7b.
Przed odczytaniem projektu uchwały w sprawie wprowadzenie zmian do Wieloletniej
Prognozy Finansowej na 2016 r., Przewodniczący obrad poprosił o pytania. Pytań nie było,
wobec czego odczytał projekt uchwały i przeszedł do głosowania, w wyniku którego uchwała
podjęta została jednogłośnie – 13 głosami „za”.
Uchwała Nr XXIII/164/2016
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
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Ad. 7c.
Następnie Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie ustalenia
za
usługi
opiekuńcze
szczegółowych
warunków
przyznawania
odpłatności
i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych
dla osób z zaburzeniami psychiatrycznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub
całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania i wobec braku pytań
przeszedł do głosowania. W wyniku przeprowadzonego głosowania uchwała podjęta została
jednogłośnie – 13 głosami „za”.
Uchwała Nr XXIII/165/2016
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 7d.
Pan Przewodniczący po odczytaniu projektu uchwały w sprawie zmieniająca uchwałę
w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej gminy, poprosił o pytania, a wobec ich braku
przeszedł do głosowania. W wyniku przeprowadzonego głosowania uchwała podjęta została
jednogłośnie – 13 głosami „za”.
Uchwała Nr XXIII/166/2016
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 7e.
W następnej kolejności Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały w sprawie
uchwalenia Programu współpracy Gminy Jeżewo z organizacjami pozarządowymi
i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017 i poprosił
o pytania. Pytań nie było, wobec czego Pan Przewodniczący przeszedł do głosowania,
w wyniku którego uchwała podjęta została jednogłośnie – 13 głosami „za”.
Uchwała Nr XXIII/167/2016
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 7f.
Przed przystąpieniem do głosowania nad kolejnym projektem uchwały, Pan Przewodniczący
poprosił o pytania.
Radny Sławomir Stefan zapytał czy został już określony koszt inwestorski tej inwestycji i jaki
jest udział procentowy własny gminy.
Skarbnik Gminy odpowiedział, że wstępny plan opiewa na kwotę 300.000 zł, a gmina
inwestuje 50 % swoich środków.
Pan Wójt dopowiedział, że szczegółowy kosztorys zostanie dopiero opracowany i wtedy też
zostaną przedstawione radnym wszelkie informacje, co do wartości tego zadania.
Wobec braku dalszych pytań, Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały w sprawie
wyrażenia woli podjęcia działań zmierzających do przygotowania i realizacji
przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi gminnej, ulica Dębowa w Jeżewie”, który poddał
pod głosowanie. W wyniku przeprowadzonego głosowania uchwała podjęta została
jednogłośnie – 13 głosami „za”.
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Uchwała Nr XXIII/168/2016
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 7g.
Przechodząc do ostatniego projektu uchwały, Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały
w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału Gminy Jeżewo na stałe obwody głosowania
i przeszedł do głosowania. Uchwała w wyniku głosowania przyjęta została jednogłośnie –
13 głosami „za”.
Uchwała Nr XXIII/169/2016
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 8.
Następnie Pan Przewodniczący udzielił głosu Wójtowi Gminy, w celu udzielenia stosownych
informacji.
Pan Wójt udzielił odpowiedzi na zapytania radnego Golonki przedstawione na sesji w dniu
7 listopada br./odpowiedź stanowi załącznik do protokołu/. Jednocześnie nawiązując do wyjazdu
z ulicy Mickiewicza w Laskowicach, Wójt dopowiedział, że Zarząd Dróg Wojewódzkich
został zainteresowany tym tematem i naprawa tego wyjazdu nastąpi poprzez przebudowę
krawężnika i przygotowania odpowiedniego odwodnienia i przeprowadzona zostanie
prawdopodobnie do końca bieżącego roku.
Ad. 9.
W kolejnym punkcie porządku obrad, głos zabrali:
Pan Wójt poinformował, że mieszkańcy Czersk Świeckiego skarżą się na wałęsające się psy,
które straszą głównie dzieci, ale też i dorosłych mieszkańców, którzy proszą
o interwencję Komendę Powiatową Policji i słuszne ukaranie właścicieli tych czworonogów,
którzy zostali przez mieszkańców Czersk Świecka wskazani.
Następnie Pan Przewodniczący powrócił do tematu związanego z budową marketu w Jeżewie
i poprosił o opinię radnych otwierając dyskusję na powyższe.
Radna Wiesława Ziółkowska powiedziała, że prywatnie nie jest zadowolona, gdyż zwiększy
się ruch „pod jej oknem” i jest przeciwna tej budowie. Natomiast z drugiej strony rozumie, że
będą to nowe miejsca pracy. Uważa jednak, że stawianie marketu w centrum Jeżewa nie jest
dobrym pomysłem. Wspomniała także, iż wie, że mieszkańcy ul. Spacerowej są przeciwni,
aby wjazd do tego marketu został przygotowany od tej właśnie ulicy.
W dalszej dyskusji poruszono tematykę prawną działań właściciela danej nieruchomości,
wójta gminy, jako organu wydającego decyzję o warunkach zabudowy oraz korzyściach dla
mieszkańców gminy, czy dla gminy w kwestii płatności podatków.
Jednolitego zdania nie wypracowano.
Radny Henryk Rybak odniósł się do finansowego wspierania PCK i innych stowarzyszeń,
które jest bardzo pozytywnym aspektem, ale prosi o pilnowanie budżetu. Następnie poprosił
o przygotowanie informacji w sprawie oświetlenia na terenie gminy, czyli zapotrzebowanie,
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możliwości finansowe oraz projekt uchwały w sprawie rozliczania się właścicieli domków
letniskowych za wywóz odpadów komunalnych.
Radny Sławomir Stefan poprosił o uzupełnienie na stronie internetowej BIP Gminy Jeżewo
informacji i danych kontaktowych do Sekretarza Gminy oraz o wyjaśnienie dlaczego przy
ogłoszeniu o naborze na stanowisko Sekretarza zostały zmienione warunki powyżej wymagań
ustawowych, gdzie uważa, że takie praktyki nie powinny być stosowane, jak również ile
zostało złożonych ofert na to stanowisko.
Ad. 10.
Wobec wyczerpania punktów porządku obrad, Przewodniczący Rady Gminy p. Dariusz
Werkowski podziękował wszystkim zebranym za udział w XXIII sesji VII kadencji Rady
Gminy i o godz. 1440 zamknął obrady sesji.

Protokołowała:

Dominika Rakowicz

Przewodniczący Rady Gminy

Dariusz Werkowski
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