PROTOKÓŁ NR XXIV/2016
z obrad XXIV sesji VII kadencji Rady Gminy Jeżewo
w dniu 29 grudnia 2016 r. od godz. 1000 do godz. 1155
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 12 radnych. Radni nieobecni usprawiedliwieni: p. Wojciech Młyński, p. Tadeusz
Makowski, 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.
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 XXIII 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) przyjęcia umowy pomiędzy Gminą Jeżewo, a Związkiem Gmin – Międzygminny
Ośrodek Opiekuńczy w Pruszczu,
d) przyjęcia budżetu Gminy Jeżewo na rok 2017,
e) przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2017,
f) zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na inwestycje dotyczące przebudowy –
modernizacji i utwardzania dróg gminnych w 2017 r.,
g) zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na inwestycje pn.: „Rekultywacja gminnego
wysypiska śmieci w Białych Błotach Gmina Jeżewo”,
h) zaciągnięcia pożyczki krótkoterminowej na inwestycje pn.: „Rekultywacja gminnego
wysypiska śmieci w Białych Błotach Gmina Jeżewo”,
i) zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na inwestycje pn.: „modernizacja
oczyszczalni ścieków w Jeżewie” /zbiornik wyrównawczy/,
j) zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na inwestycje pn.: „Modernizacja
kanalizacji na osiedlu Jana Pawła II w Jeżewie”,
k) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i Przeciwdziałaniu Narkomanii na terenie gminy na rok 2017,
l) zaliczenia dróg w miejscowości Jeżewo, Laskowice i Białe do kategorii dróg
gminnych,
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m) przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Jeżewo z prognozą
oddziaływania na środowisko na lata 2016 – 2020.
8. Wolne wnioski i zapytania.
9. Zakończenie obrad sesji.
Ad. 1.
Otwarcia obrad XXIV 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 11 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,
a następnie przedstawił wniosek Wójta Gminy o wprowadzenie projektów uchwał w sprawie:
7n „uchwalenia Programu współpracy Gminy Jeżewo z organizacjami pozarządowymi
i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017”
i 7o „określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się
o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi
zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni
zwłok zwierzęcych i ich części”. Powyższa zmiana została przyjęta w formie głosowania
jednogłośnie – 11 głosami „za”. Kolejną zmianę zaproponował Pan Przewodniczący odnośnie
przełożenia pkt 6 na koniec posiedzenia, w związku z tym, iż jest dużo materiału do
omówienia, a na godz. 1200 zaplanowane zostało uroczyste podsumowanie roku 2016, na
które zostali zaproszeni goście i nie wypada się spóźnić. Propozycja Przewodniczącego
została zaakceptowana w głosowaniu jednogłośnie – 11 głosami „za”. Wobec
wprowadzonych zmian Przewodniczący obrad poprosił o głosowanie nad całości porządku
obrad po wprowadzonych zmianach. W wyniku przeprowadzonego głosowania obecni
członkowie rady, porządek obrad przyjęli jednogłośnie – 11 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 – 11 głosami „za”.
Ad. 5.
Pan Przewodniczący poprosił Radnych o składanie wniosków i interpelacji.
Radny Jerzy Golonka przedstawił wnioski i interpelacje w sprawie: zatarasowania
ul. Kolejowej w Laskowicach przez parkujące samochody, przeanalizowania projektu stałej
organizacji ruchu w Laskowicach oraz zakupu tabletów dla Radnych, co zaoszczędzi zakup
artykułów biurowych, papieru, tuszu do drukarek i ułatwi pracę Radnych.
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O godz. 1013 na obrady sesji przybył radny Józef Smoczyk.
Ad. 7a.
Wobec braku innych interpelacji czy wniosków, Przewodniczący obrad poprosił Skarbnika
Gminy o wprowadzenie. Pan Skarbnik powitał Wysoką Radę, Pana Przewodniczącego oraz
Szanownych Gości i poinformował: dochody po zmianach wyniosą 29.619.616,66 zł,
a wydatki 30.389.616,66 zł. Wprowadzone zmiany w dochodach dotyczą tylko przeniesień
dochodów między działami i rozdziałami, aby wykonanie do planu nie było bardzo
zróżnicowane. Natomiast część wydatków związana z mieniem gminy tj. sprzedażą gruntu lub
nieruchomości nie została zmniejszona, gdzie plan na ich wykonanie był do końca roku, co
jednak nie nastąpiło. Duży wzrost zanotowany został zarówno po stronie dochodów
i wydatków z opłat za odpady komunalne w wysokości 81.000 zł. Wprowadzone zmiany
w wydatkach to zmniejszenie środków na inwestycję w Taszewskim Polu w kwocie 18.000 zł
i przeznaczenie ich na: zwiększenie wydatków inwestycyjnych w drogach – ul. Chopina
w Laskowicach, 5.000 zł w rozdz. 75095 na przestawienie słupa telekomunikacyjnego przy
Gminnej Przychodni w Jeżewie w związku z jej rozbudową i w rozdz. 92695 – kwota 5.000 zł
przeznaczona zostanie na pozostałe rozliczenia z klubem sportowym TOR Laskowice.
W załączniku inwestycyjnym wskazane zostały dokładnie wprowadzone zmniejszenia
wydatków oraz ich wzrost.
Radny Henryk Rybak poprosił o wskazanie najwyższej kwoty, która została przeniesiona
w dochodach.
Pan Skarbnik odpowiedział, że jest to wzrost w dochodach o 81.000 zł. Nadmienił, iż były
planowane dochody ze sprzedaży mienia gminnego na kwotę: grunty – 20.000 zł, które nie
zostały wykonane, a plan sprzedaży nieruchomości – 70.000 zł, wykonany został na poziomie
25.000 zł. Natomiast wpływ z podatku rolnego zwiększony jest o 23.574 zł, wpływ z podatku
od czynności cywilno-prawnych o 31.988 zł
Radny Henryk Rybak odniósł się do opinii RIO z dnia 20 grudnia 2016 r., która stwierdziła,
że przez III kwartały roku 2016, gmina sprzedała majątek za 25.000 zł, a na IV kwartał
zostało do zrealizowania jeszcze 90.000 zł. Zapytał, czy to jest jakiś błąd w planowaniu?
Skarbnik odpowiedział, że nie wie, czy jest to błąd w planowaniu, a informacje uzyskuje od
pracownika merytorycznie odpowiedzialnego za realizację sprzedaży nieruchomości czy
gruntów gminnych, gdyż to ten pracownik szacuje ile majątku w danym roku budżetowym
może zostać przeznaczonych do sprzedaży. Podkreślił, że do tej pory nie było informacji
o zmniejszeniu tych dochodów.
Radny Henryk Rybak odnosząc się do powyższego powiedział, że plan jednak nie został
wykonany, gdyż miało być 25.000 zł i 90.000 zł, a ile będzie?
Skarbnik Gminy odpowiedział, że wykonanie jest tylko na 25.000 zł, a w IV kw. nie będzie
żadnego wykonania.
Radny Sławomir Stefan w nawiązaniu do omawianego tematu, powiedział, że planowanie
powinno odbywać się na podstawie uchwał wyrażających zgodę na sprzedaż,
a niedoszacowanie jest omyłką pracownika, bo z otrzymanych wniosków mieszkańców
zainteresowanych wykupem, powinien wiedzieć, jaki plan jest możliwy do realizacji.
Następnie zapytał skąd jest tak duży wzrost w dochodach z opłat za odpady komunalne
o 81.000 zł?
Skarbnik odpowiedział, że spowodowane jest to tym, iż zostały wprowadzone dochody
w mniejszej wysokości, aby mieć margines na wydatki niezaplanowane w ciągu roku.
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Radny Sławomir Stefan uważa, że tak nie powinno się planować, tylko na podstawie
założonych deklaracji i tylko takie dochody powinny być realizowane i rozliczane.
Pan Skarbnik powiedział, że zostało to zrobione dlatego, aby w razie niezaplanowanych
wydatków mieć środki finansowe.
Radny Sławomir Stefan powiedział, że tak można planować wpływy z podatku, a nie z opłat,
na które mamy umowy w postaci deklaracji i środki te powinny wpływać, a jeśli są
planowane w mniejszej wysokości, to urzędnicy nie będą mieli woli, aby powstałe zadłużenia
ściągać.
Skarbnik Gminy odpowiedział, że te sprawy trzeba oddzielić, a z podatku nie należy robić
marginesu i na wysokość podatku też są przygotowywane nakazy płatnicze.
Pan Radny stwierdził, iż nie rozumie takiego planowania.
Wobec braku dalszych pytań Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie
wprowadzenie zmian do budżetu gminy na 2016 r. i przystąpił do głosowania, w wyniku
którego uchwała podjęta została 10 głosami „za”, i 2 głosami „wstrzymującymi się”.
Uchwała Nr XXIV/170/2016
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 7b.
Następnie Pan Przewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie wprowadzenie zmian do
Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2016 r. i wobec braku pytań przystąpił do głosowania.
W wyniku przeprowadzonego głosowania uchwała podjęta została 10 głosami „za”,
i 2 głosami „wstrzymującymi się”.
Uchwała Nr XXIV/171/2016
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 7c.
Tematykę kolejnego projektu uchwały wyjaśnił Pan Skarbnik, informując, że gmina jako
członek Rady Nadzorczej Ośrodka Opiekuńczego w Pruszczu dołączyła do inwestycji
dotyczącej projektu rozbudowy tego budynku, w formie dofinansowania opracowania
dokumentacji na remont i modernizację budynku Międzygminnego Ośrodka Opiekuńczego
w Pruszczu na kwotę 492,00 zł. Wskazana kwota zostanie przekazana w formie dotacji,
a zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych na przekazanie środków finansowych
w takiej formie musi zostać wyrażona zgoda rady gminy.
Wobec braku pytań Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały w sprawie przyjęcia
umowy pomiędzy Gminą Jeżewo, a Związkiem Gmin – Międzygminny Ośrodek Opiekuńczy
w Pruszczu, który poddał pod głosowanie. W wyniku przeprowadzonego głosowania uchwała
podjęta została jednogłośnie 12 głosami „za”.
Uchwała Nr XXIV/172/2016
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 7d.
Pan Skarbnik poinformował, że do przedstawionego projektu budżetu wprowadzone zostały
zmiany zaproponowane na posiedzeniu Komisji w dniu 12 grudnia, tj. 15.000 zł z wydatków
na administrację przeniesione zostało na przygotowanie projektu zmiany oświetlenia gminy w
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2018 r., poprawione zostały błędy wskazane przez radnych, a pozostałe zaplanowane dochody
i wydatki pozostały bez zmian.
Następnie Pan Przewodniczący odczytał opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Bydgoszczy z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie budżetu
Gminy Jeżewo na 2017 r., w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Jeżewo oraz w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu na podstawie
projektu uchwały budżetowej na 2017 r. /opinie RIO stanowią załącznik do protokołu/ i otworzył
dyskusję nad projektem.
Radny Sławomir Stefan poprosił o wyjaśnienia, co do zastrzeżeń zawartych w tych opiniach.
Skarbnik Gminy odpowiedział, że zastrzeżenia dotyczą przedłożenia projektu budżetu po
terminie, który zgodnie z ustawą o finansach publicznych przypada na dzień 15 listopada br.,
a został złożony po tym terminie. Wobec tego faktu RIO zwróciła uwagę na niedotrzymanie
stosownego terminu, co stanowić może naruszenie dyscypliny finansowej.
Pan Wójt odnosząc się do powyższego powiedział, iż ma nadzieję, że taka sytuacja więcej się
nie powtórzy i wobec zaistniałego faktu przepraszamy za takie zachowania.
Radny Henryk Rybak powiedział, że w opinii o WPF zapisano, że są wytyczne do założeń
makroekonomicznych, które nie zostały uwzględnione przy tym planowaniu.
Skarbnik odpowiedział, że jest to tylko informacja, że takiego zapisu nie ma w projekcie
WPF, a założenia makroekonomiczne muszą być brane pod uwagę przy planowaniu.
Radny Stefan wspomniał, iż jest też uwaga o wzroście zadłużenia.
Pan Wójt powiedział, że RIO zwraca uwagę, że dochody własne gminy są bardzo niskie
i mamy uważać na możliwości pewnych przekroczeń.
Radny Henryk Rybak zapytał, w którym dziale została wykazana kwota 108.000 zł na
realizację współpracy z organizacjami pozarządowymi?
Skarbnik Gminy poinformował, iż część kwoty ujęta została w dziale kultura fizyczna rozdz.
92605, tj. 80.000 zł, a pozostała część w wydatkach na przeciwdziałanie alkoholizmowi
rozdz. 85154 – 28.000 zł.
Radny Rybak zapytał czy podobnie jak w ubiegłym roku zaplanowana została kwota 10.000
zł dla Pana Wójta z przeznaczeniem na wydatki związane z zakupem nagród, wyróżnień czy
dofinansowania działalności klubu czy organizacji?
Skarbnik odpowiedział, że kwota ta zapisana została w rozdz. 75023- administracja publiczna
– zakup materiałów i wyposażenia.
Radny Henryk Rybak powiedział: planujemy na rok 2018 wymianę oświetlenia na terenie
gminy ze środków unijnych, a nie mamy zaplanowanych żadnych środków własnych na
przygotowanie dokumentacji w tym temacie, więc propozycja jest, aby środki, które zostaną
z jakiejś inwestycji w pierwszej kolejności przeznaczyć na to zadanie, aby przygotować
stosowne materiały i po ogłoszeniu konkursu przez urząd marszałkowski nie było zaskoczenia.
Pan Wójt powiedział: do końca stycznia zostaną przedstawione informacje o możliwościach
pozyskania środków zewnętrznych na różne zadania. Na dokumentację oświetleniową
przeznaczymy wskazane wcześniej 15.000 zł przeniesione z wydatków na administrację.
W najbliższym czasie zostanie przygotowany audyt oświetlenia gminy Jeżewo wraz
z projektem, gdzie koszt takiego dokumentu to 35.000 zł. W audycie tym przedstawione
zostaną mapy poszczególnych sołectw, na które naniesione będą wszystkie punkty
oświetleniowe i wykaz mocy na poszczególnych słupach jednostkowych. Następnie będziemy
czekać na ogłoszenie konkursu przez urząd marszałkowski.
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Radny Henryk Rybak: opracowana dokumentacja powinna dotyczyć wymiany lamp,
zasadności postawienia nowych lamp w danym miejscu i wskazania miejsc, gdzie jest ich za
dużo.
Radny Sławomir Stefan poprosił o zwrócenie uwagi na tereny, gdzie dopiero powstają nowe
osiedla, miejsca, gdzie budowane są domy, powstają drogi, aby za jednym kosztem uzgodnić
postawienie oświetlenia i ocenić potrzeby. Zaproponował, aby na podstawie przygotowanego
audytu opracować plan wieloletni, który pozwoli na coroczne planowanie i realizację.
Wobec zakończenia dyskusji na powyższe Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały
w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Jeżewo na rok 2017 i przystąpił do głosowania,
w wyniku którego uchwała została podjęta jednogłośnie 12 głosami „za”.
Uchwała Nr XXIV/173/2016
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Pan Radny Stefan pogratulował przyjęcia budżetu i zadeklarował, że głosując nad zmianami
do budżetu, będzie na „nie”, ponieważ chciałby, aby ten budżet został wykonany w takiej
postaci, jak został przyjęty, a o jakości tego budżetu będą świadczyły wprowadzane zmiany.
Pan Skarbnik odpowiedział, że będzie „ciężko” realizować uchwalony budżet i zmiany do
budżetu na pewno w ciągu roku będą.
Ad. 7e.
Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy
Finansowej na rok 2017 i wobec braku pytań przeszedł go głosowania. W wyniku
przeprowadzonego głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie 12 głosami „za”.
Uchwała Nr XXIV/174/2016
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 7f-j.
W dalszej części obrad Skarbnik Gminy odniósł się do przedłożonych projektów uchwał
„pożyczkowych” i poinformował, iż część pożyczek zaciągnięta zostanie z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, a część z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie. Wskazał, iż planowana pożyczka na
przebudowę i modernizację dróg zaplanowana została w wysokości 684.146 zł na drogi
wskazane w uchwale, ujęta została również w załączniku inwestycyjnym do budżetu. Kolejna
pożyczka, o której wspomniał, to modernizacja kanalizacji na osiedlu w Jeżewie i kwota
150.000 zł, modernizacja oczyszczalni ścieków – 1.065.854 zł i pożyczka na rekultywację
wysypiska śmieci w Białych Błotach na kwotę łączną 1.000.000 zł: pożyczka
krótkoterminowa 800.000 zł, a długoterminowa to 200.000 zł.
Radny Maciej Warczak powiedział, że w uchwale nie została wskazana modernizacja drogi
w Buczku, o której była mowa na komisjach.
Pan Skarbnik poinformował, że modernizacja ta jest ujęta w załączniku inwestycyjnym do
budżetu, gdyż na jej realizację przeznaczone zostały środki własne.
Następnie podjęto dyskusję w temacie budowy drogi ul. Dębowa w Jeżewie, która
realizowana będzie przy współpracy z Nadleśnictwem Dąbrowa, a koszt tego zadania
szacowany jest na ok. 600.000-650.000 zł, przy 1,3 km drogi i 450 zł/m2.
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Radny Sławomir Stefan poprosił o spotkanie z inwestorami i pisemne udokumentowanie
podjętych decyzji i ustaleń, co do współpracy, gdyż chce mieć pewność, że ta inwestycja
zostanie przeprowadzona.
Pan Wójt powiedział, że po przygotowaniu projektu wraz z kosztorysem zostanie
zorganizowanie spotkanie.
Wobec braku dalszych pytań, Pan Przewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie
zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na inwestycje dotyczące przebudowy – modernizacji
i utwardzania dróg gminnych w 2017 r. i przystąpił do głosowania, w wyniku którego
uchwała została podjęta jednogłośnie 12 głosami „za”.
Uchwała Nr XXIV/175/2016
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Przechodząc do kolejnego projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki
długoterminowej na inwestycje pn.: „Rekultywacja gminnego wysypiska śmieci w Białych
Błotach Gmina Jeżewo”, Przewodniczący obrad poprosił o pytania.
Radny Sławomir Stefan zapytał, ile zostało przeznaczonych środków na to zadanie w latach
2014-2016, gdyż zdanie to jest co roku planowane, ale nierealizowane.
Sekretarz Gminy odpowiadając na powyższe pytanie powiedział: jeden powód to brak
środków w budżecie na tę inwestycję, a drugi to sytuacja oficjalnego zamknięcia tego
wysypiska, które musi nastąpić decyzją marszałka województwa. Do przygotowania tego
zamknięcia musi zostać przygotowany odpowiedni zakres dokumentacji, co w tej chwili jest
tworzone i dopóki oficjalnie nie nastąpi zamknięcie, to gmina nie może przystąpić do
rekultywacji czy wnioskować o dofinansowanie. Konkursy ogłaszane są w różnych terminach
i brak tej decyzji blokuje nam aplikację o środki, a zadanie jest wprowadzone do inwestycji.
Pan Sekretarz uważa, że do końca stycznia odpowiedni projekt zostanie przygotowany
i zostanie złożony wniosek o zamknięcie tego wysypiska. Nadmienił, iż w pracach
projektowych potrzeba jest przeprowadzenia wielu badań szczegółowych, które wydłużają
czas przygotowania odpowiednich dokumentów.
Pan Radny poprosił o przygotowanie na najbliższe komisje informacji o przeznaczonych
środkach na to zadanie w latach 2014-2016.
Wobec braku dalszych pytań, Pan Przewodniczący odczytał projekt uchwały i przystąpił do
głosowania, w wyniku którego uchwała została podjęta jednogłośnie 12 głosami „za”.
Uchwała Nr XXIV/176/2016
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Następnie Przewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki
krótkoterminowej na inwestycje pn.: „Rekultywacja gminnego wysypiska śmieci w Białych
Błotach Gmina Jeżewo” i poprosił o wyjaśnienie różnicy w pożyczce krótkoterminowej
i długoterminowej.
Pan Skarbnik wyjaśnił, że pożyczka krótkoterminowa w wysokości 800.000 zł jest
prefinansowana ze środków urzędu marszałkowskiego, a długoterminowa w kwocie 200.000
zł spłacona zostanie ze środków własnych gminy.
Pan Przewodniczący przystąpił do głosowania, w wyniku którego uchwała została podjęta
jednogłośnie 12 głosami „za”.
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Uchwała Nr XXIV/177/2016
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Kolejny projekt uchwały, który odczytał Przewodniczący Rady dotyczy zaciągnięcia
pożyczki długoterminowej na inwestycje pn.: „modernizacja oczyszczalni ścieków
w Jeżewie”, gdzie na powyższe zarządził głosowanie. Uchwała w wyniku głosowania
przyjęta została jednogłośnie – 12 głosami „za”.
Uchwała Nr XXIV/178/2016
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Przystępując do głosowania nad projektem uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki
długoterminowej na inwestycje pn.: „Modernizacja kanalizacji na osiedlu Jana Pawła II
w Jeżewie”, Przewodniczący obrad poprosił o pytania.
Radny Henryk Rybak zapytał czy po tym etapie modernizacji wszystko zostanie zakończone
i naprawione?
Pan Sekretarz odpowiedział, iż ułożone rurociągi są betonowe, a poprzedni wykonawca
okazał się niesolidny. Poinformował, że nastąpi naprawa odcinka najbardziej zagrożonego
i nastąpi ciąg dalszy prac już rozpoczętych. Powiedział, że temat „brzydkiego zapachu” jest
monitorowany i najprawdopodobniej spowodowany jest tzw. „cofką” przy uderzeniach
hydrologicznych z przepompowni w Lipnie i została zaaplikowana podwójna ilość bakterii,
aby zniwelować nieprzyjemny zapach.
Radny Stefan uważa, że należy przeanalizować koszty związane z odprowadzaniem ścieków,
gdyż przy takim stanie rurociągów, opłata za ścieki może okazać się za niska.
Pan Przewodniczący wobec braku dalszych pytań odczytał projekt uchwał, który poddał pod
głosowanie, gdzie uchwała w wyniku przeprowadzonego głosowania podjęta została
jednogłośnie – 12 głosami „za”.
Uchwała Nr XXIV/179/2016
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 7k.
Pan Przewodniczący poprosił o pytania do kolejnego projektu uchwały w sprawie przyjęcia
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Przeciwdziałaniu Narkomanii na terenie gminy na rok 2017.
Radny Sławomir Stefan poprosił o wyjaśnienie czym jest świetlica socjoterapeutyczna, gdzie
funkcjonuje i jak działa.
Skarbnik Gminy odpowiedział, że obecnie mieści się w Gimnazjum w Laskowicach,
a wcześniej działała przy Szkole Podstawowej w Czersku Świeckim.
Pan Wójt powiedział, iż każdy samorząd ma obowiązek co roku zatwierdzać gminny program
rozwiązywania problemów alkoholowych. Planuje się w nim wydatki na określone cele, m.in.
na sfinansowanie działalności świetlicy socjoterapeutycznej, opłacenie pogadanek ze
specjalistami, szkoleń na temat profilaktyki czy kolonii letnich dla dzieci z potrzebujących
rodzin. Pieniądze na realizację programów pochodzą od handlowców, są to opłaty za
zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Dopowiedział, że pracownicy GOPS uznali,
że większe zagrożenie problemem alkoholowym jest na terenie miejscowości Laskowice
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i Krąplewice. Uważa, że w gminach powinna taka świetlica funkcjonować, gdyż jest
potrzebna zarówno dzieciom, jak i młodzieży, które z niej korzystają.
Następnie podjęto temat planowania i potrzeb wydatkowania środków z Programu
Alkoholowego.
Po zakończonej dyskusji Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały i przeszedł do
głosowania, w wyniku którego uchwała została podjęta 11 głosami „za”, 1 głosem
„wstrzymującym się”.
Uchwała Nr XXIV/180/2016
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 7l.
Przewodniczący Rady odczytał kolejny projekt uchwały w sprawie zaliczenia dróg
w miejscowości Jeżewo, Laskowice i Białe do kategorii dróg gminnych i poprosił o pytania.
Wobec ich braku przystąpił do głosowania, w wyniku którego uchwała podjęta została
jednogłośnie – 12 głosami „za”.
Uchwała Nr XXIV/181/2016
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 7m.
W dalszej kolejności Pan Przewodniczący przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia
Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Jeżewo z prognozą oddziaływania na
środowisko na lata 2016 – 2020 i wobec braku pytań przeszedł do głosowania. W wyniku
przeprowadzonego głosowania uchwała podjęta została jednogłośnie – 12 głosami „za”.
Uchwała Nr XXIV/182/2016
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Następnie Przewodniczący obrad przeszedł do projektów uchwał wprowadzonych do
porządku obrad na wniosek Wójta Gminy.
Ad. 7n.
Pan Wójt wyjaśnił, że zmiany wprowadzone do uchwały podjętej na sesji w dniu 7 grudnia
2016 r., Nr XXIII/167/2016 dotyczą zapisu § 3, w którym mowa jest o publikacji uchwały
w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wejściu jej w życie po
14 dniach od dnia ogłoszenia. Natomiast nadzór prawny wydał opinię, iż wskazana uchwała
nie jest aktem prawa miejscowego, a więc nie podlega publikacji w Dzienniku i wobec tego
należy dokonać zmiany w zapisie wskazanego paragrafu, w ten sposób że „uchwała wchodzi
w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty”.
Po przedstawionych wyjaśnieniach Pan Przewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie
uchwalenia Programu współpracy Gminy Jeżewo z organizacjami pozarządowymi i innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017” i zarządził
głosowanie. Uchwała w wyniku głosowania podjęta została jednogłośnie – 12 głosami „za”.
Uchwała Nr XXIV/183/2016
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
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Ad. 7o.
W odniesieniu do projektu uchwały w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać
przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności
w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych
zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części, Pan Wójt powiedział,
że podjęcie stosownej uchwały związane jest z przepisami zawartymi w ustawie o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach, gdzie wskazano, że rada gminy określa jakie wymagania
powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o stosowne zezwolenia w zakresie
wskazanym zarówno w cytowanych ustawach, jak i projekcie uchwały. Poinformował
również, że zezwolenia na prowadzenie określonej działalności wydaje wójt gminy, w drodze
decyzji.
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwał i poprosił o głosowanie. Wobec
przeprowadzonego głosowania uchwała podjęta została jednogłośnie – 12 głosami „za”.
Uchwała Nr XXIV/184/2016
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 8.
W kolejnym punkcie porządku obrad, głos zabrali:
Wójt Gminy odniósł się do zapytań radnego Stefana przedstawionych na posiedzeniu sesji
w dniu 7 grudnia, w kwestii wprowadzonych zmian do ogłoszeniu o naborze na stanowisko
Sekretarza oraz ilości złożonych ofert na to stanowisko, jak również o sposób dotowania
szamb ekologicznych i sposobu wyłaniania wykonawcy zgodnie z przepisami
o zamówieniach publicznych, informując: zmiana do ogłoszenia nastąpiła z decyzji Wójta,
ponieważ uważa, że okres 4-letni wskazany w ustawie o pracownikach samorządowych jest
za krótki, a ustawa nie zabrania podwyższenia tego okresu. Złożona została tylko jedna oferta
przez Pana Jerzego Lemańczyka.
Radny Sławomir Stefan zapytał czy wybrany Sekretarz spełnia wszystkie wymagania na tym
stanowisku.
Pan Wójt odpowiedział, że tak.
Następnie Pan Lemańczyk udzieli odpowiedzi na kolejne zapytanie pana Radnego,
informując, że rada gminy podjęła uchwałę o przyznaniu dotacji na budowę przydomowych
oczyszczalni ścieków w dniu 22.08.2011 r. Nr VIII/56/2011, w której określony został
regulamin przyznawania dotacji z budżetu gminy na budowę przydomowych oczyszczalni
ścieków i zgodnie z przepisami prawa był opiniowany przez Urząd Ochrony Konkurencji
i Konsumentów, a który określał zasady i warunki przyznawania dotacji oraz jej rozliczenie.
Wskazany regulamin funkcjonuje do dnia dzisiejszego, a uchwałą nr XII/77/2015 z dnia
30.10.2015 r., rada gminy obecnej kadencji podjęła uchwałę zmieniającą wyżej cytowaną
uchwałę w zakresie wysokości przyznawania dotacji z 2.000 zł na 3.000 zł oraz terminu
składania wniosku. Pan Lemańczyk wspomniał również, że wszelkie informacje o tej
tematyce znajdują się na stronie internetowej BIP – zakładka „ochrona środowiska”.
Natomiast w odniesieniu do przetargu na powyżej wskazane zadanie, powiedział, że
przygotowane zostało w trybie zapytania o cenę i przesłane do firm na terenie powiatu.
Złożona została jedna oferta i oferent ten zadanie realizuje.
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Ad. 9.
Wobec wyczerpania punktów porządku obrad, Przewodniczący Rady Gminy p. Dariusz
Werkowski podziękował wszystkim zebranym za udział w XXIV sesji VII kadencji Rady
Gminy i o godz. 1155 zamknął obrady sesji.

Protokołowała:

Dominika Rakowicz

Przewodniczący Rady Gminy

Dariusz Werkowski
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