PROTOKÓŁ NR XXV/2017
obrad XXV sesji VII kadencji Rady Gminy Jeżewo
w dniu 15 lutego 2017 r. w godz. 1300 - 1445 w Domu Kultury w Laskowicach
Obradom przewodniczył Pan Dariusz Werkowski – Przewodniczący Rady Gminy.
W obradach sesji na ustawowy skład Rady – 15 członków, zgodnie z listą obecności udział
wzięło 10 radnych. Radni nieobecni usprawiedliwieni: p. Wojciech Młyński, p. Tadeusz
Makowski, p. Agnieszka Strzyżewska, p. Sławomir Stefan, p. Maciej Warczak.
Spoza Rady Gminy w obradach sesji uczestniczyli:
1. Wójt Gminy – p. Mieczysław Pikuła.
2. Skarbnik Gminy – p. Szymon Górski.
3. Zaproszeni sołtysi /lista obecności stanowi załącznik do protokołu/.
4. 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 XXIV sesji VII kadencji Rady Gminy Jeżewo.
Składanie wniosków i interpelacji.
Informacja Wójta Gminy z pracy za okres międzysesyjny.
Przedstawienie sprawozdań z działalności stałych Komisji Rady Gminy Jeżewo w
2016 r.,

8.
9.

Podsumowanie pracy Rady Gminy Jeżewo w 2016 r.
Podjęcie uchwał w sprawie:
a) wprowadzenie zmian do budżetu gminy na 2017 r.,
b) uchylenia uchwały w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości

lokalowej w miejscowości Jeżewo stanowiącej własność Gminy Jeżewo,
c) nieodpłatnego nabycia od Skarbu Państwa – Agencji Nieruchomości Rolnych dz. Nr
79/1 w miejscowości Czersk Świecki stanowiącej część drogi gminnej,
d) zbycia mienia gminnego w miejscowości Lipno,
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e) projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju

szkolnego,
f) przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie gminy Jeżewo w 2017 roku,
g) przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy na 2017 r.,
h) przyjęcia planu pracy rady Gminy na 2017 r.
10. Wolne wnioski i zapytania.
11. Zakończenie obrad sesji.

Ad. 1.
Otwarcia obrad XXV 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 10 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 i poprosił
o uwagi.
Radny Henryk Rybak zawnioskował o wykreślenie pkt 7, uzasadniając: w połowie stycznia
poprosiłem Panią Dominikę o protokoły z posiedzeń komisji, ale nie otrzymałem protokołów
za miesiąc październik, listopad i grudzień i wobec tego proszę o wykreślenie tego punktu,
ponieważ nie było możliwości przygotowania tego sprawozdania, jak również nie ma
wszystkich przewodniczących komisji. Wobec powyższego proszę o przeniesienie punktu na
kolejne posiedzenie sesji. Dziękuję.
Pan Przewodniczący poprosił o głosowanie nad wnioskiem Pana Radnego. W wyniku
przeprowadzonego głosowania wniosek został przyjęty 5 głosami „za”, 4 głosami
„wstrzymującymi się”, 1 głosem „sprzeciwu”.
Wobec wprowadzonych zmian Przewodniczący obrad poprosił o głosowanie nad całością
porządku obrad po wprowadzonych zmianach. W wyniku przeprowadzonego głosowania
obecni członkowie rady, porządek obrad po zmianach przyjęli jednogłośnie – 10 głosami
„za”.
Ad. 4.
Przewodniczący Rady Gminy przystępując do głosowania nad przyjęciem projektu protokołu
z obrad XXIV 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 – 10 głosami „za”.
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Ad. 5.
Pan Przewodniczący poprosił Radnych o składanie wniosków i interpelacji.
Nie zostały złożone.
Ad. 6.
Wobec braku interpelacji czy wniosków, Przewodniczący obrad poprosił Pana Wójta
o wprowadzenie do kolejnego punktu posiedzenia.
Pan Wójt powitał Przewodniczącego Rady Gminy, Wysoką Radę oraz Szanownych Gości
i poinformował: Wojewoda Kujawsko-Pomorski przesłał informację o rozprzestrzenianiu się
ptasiej grypy na terenie województwa. W skierowanym piśmie zwrócił się z prośbą,
o podjęcie przez gminy współpracy z powiatowymi lekarzami weterynarii i podjęciu działań
skutkujących identyfikacją i eliminowaniem przypadków nieprzestrzegania zasad ochrony
przez rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej, m.in. poprzez kontrole i wyznaczanie stref
bezpieczeństwa w granicach, których obowiązuje zakaz hodowli czy sprzedaży oraz
likwidację całych stad zwierząt zarażonych czy zagrożonych zarażeniem. Oznacza to dla
małych hodowli przydomowych konieczność trzymania drobiu w obiektach zamkniętych,
a w sytuacji pojawienia się ogniska choroby, likwidacji ulegną stada liczące po kilka,
kilkanaście tysięcy sztuk w promieniu 3 km od wykrytego ogniska choroby.
Odbywają się zebrania strażackie podsumowujące prace w roku 2016 i określające plan
działań i zadań do realizacji w 2017 r.
Odbyło się spotkanie w urzędzie marszałkowskim w Toruniu w kwestii pozyskania środków
finansowych na wymianę oświetlenia, w którym uczestniczyli przedstawiciele Enei i Energii.
Spotkanie miało na celu wskazanie możliwości pozyskania środków na to zadanie, jak
również określenie form współpracy, gdyż wiadomym jest, że słupy są własnością firmy
energetycznej, lampy własnością gminy i w sytuacji przystąpienia do realizacji tego zadania
pewne zasady muszą zostać określone. Został ogłoszony konkurs na przeprowadzenie audytu
i przygotowanie projektu pod to zadanie. Na chwilę obecną zgłosiły się dwie firmy:
z Grudziądza – koszt 42.000 zł i z Torunia – koszt 45.000 zł. Natomiast ENEA proponuje
przygotowanie stosownych dokumentów w kwocie 15.000 zł. Przedstawiciele urzędu
marszałkowskiego poinformowali, że na to zadanie województwo otrzyma 40 mln zł.
Gmina Jeżewo potrzebuje ok. 500.000 zł.
Realizowane są spotkania informacyjno-konsultacyjne w temacie Rewitalizacji Gminy
Jeżewo, w m. Jeżewo, Laskowice, Belno i Osłowo, a kolejne odbędzie się w Ciemnikach dla
mieszkańców Ciemnik i Dubielna oraz w Buczku. Wskazane sołectwa zostały
zaproponowane do rewitalizacji. Obszary, które należy wskazać do tego programu, to głównie
tereny na których gmina ma jak najwięcej swoich gruntów, budynków, czy instytucji
użyteczności publicznej i innych miejsc, które są własnością gminy, ale też mogą być objęte
tereny zainteresowanych mieszkańców, przedsiębiorstw czy instytucji. Wskazał, że obszar
rewitalizacji nie może być większy niż 20 proc. powierzchni gminy oraz zamieszkały przez
więcej niż 30 proc. liczby mieszkańców gminy. Spotkania mają na celu wskazanie
mieszkańcom czym jest rewitalizacja, jaki jest jej cel oraz jakie są kierunki rewitalizacji, ale
również oczekujemy informacji ze strony mieszkańców, jakich zmian potrzebują, jaką widzą
potrzebę zorganizowania nowych rzeczy czy przedsięwzięć na terenie swojego sołectwa.
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Pan Wójt poinformował, że opracowanie stosownego dokumentu, który będzie Gminnym
Programem Rewitalizacji, jest niezbędne ze względu na zmieniające się uwarunkowania
społeczne i gospodarcze obszarów oraz będzie stanowił formalną podstawę ubiegania się
o dofinansowanie ze środków unijnych projektów.
Następnie poinformował, że w ramach działań Lokalnej Grupy Działania, podpisana została
umowa z urzędem marszałkowskim na realizację projektów powiatu świeckiego na kwotę
8 mln zł, a dla gminy Jeżewo do realizacji wskazano: remont domu kultury w Jeżewie
i w Laskowicach, modernizację stadionu w Laskowicach czy rozbudowę remizy strażackiej
w Jeżewie.
Przewodniczący Rady Gminy podziękował Panu Wójtowi za przedstawione informacje
i poprosił o pytania do powyższej tematyki. Wobec ich braku przeszedł do punktu kolejnego.
Ad. 7.
Wykreślony.
Ad. 8.
W punkcie tym, Pan Przewodniczący przedstawił sprawozdanie z pracy Rady Gminy w roku
2016 /sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu/.
Radny Henryk Rybak zwrócił uwagę, że w Statucie Gminy jest zapis dotyczący
przygotowania obrad sesji, w którym jest odniesienie do punktu: przedstawienie informacji
Przewodniczącego Rady o podejmowanych działaniach międzysesyjnych. Zaproponował, aby
punkt ten znalazł się w porządku obrad sesji i Pan Przewodniczący poinformował radnych
oraz osoby biorące udział w sesji o realizacji zadań czy podejmowanych działaniach
w imieniu rady.
Pan Przewodniczący odpowiedział, że będzie wniosek Pana Radnego miał na uwadze.
O godz. 13.45 obrady sesji opuściła radna Wiesława Ziółkowska.
Pan Przewodniczący poinformował, iż projekty uchwał, nad którymi nastąpi głosowanie,
zostały omówione na posiedzeniu Komisji Rady i w przypadku pytań lub uwag, prosi o ich
zgłaszanie przed głosowanie nad danym projektem.
Ad. 9a.
Przewodniczący obrad poprosił Skarbnika Gminy o wprowadzenie do projektu uchwały.
Pan Skarbnik powitał Wysoką Radę, Pana Przewodniczącego oraz Szanownych Gości
i poinformował: zmiany do budżetu podyktowane są informacją wojewody kujawskopomorskiego odnośnie zmian na 2017 r. kwot dotacji
i otrzymanej promesy od
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na dotację dotyczącą pielęgnacji drzew
pomnikowych na terenie gminy. Wzrost dotacji wyniósł łącznie 153.034,55 zł, promesa to
kwota 20.000 zł. Wobec wprowadzonych zmian dochody budżetu wyniosą: 31.193.284,55, z
tego dotacje celowe zwiększą się do kwoty 8.560.618,55, a dotacje celowe na realizację zadań
własnych bieżących to kwota 635.500 zł. Zwiększenie budżetu nastąpiło łącznie o 173.034,55
zł. Natomiast zwiększenie wydatków to: pomoc społeczna w kwocie 76.134,55 zł, wypłaty
świadczeń rodzinnych i 500+ 73.500 zł, zwiększenie wydatków na zadania zlecone przez
urząd wojewódzki 3.400 zł, otrzymana promesa 20.000 zł. Wprowadzona została również
korekta przychodów w zał. nr 4, w §90003 zmieniona została wartość pożyczek na inwestycje
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współfinansowane z funduszu unijnych, a pozostałe wydatki z pożyczek i kredytów są
wprowadzone do rozdz. 952, jako wydatki własne.
Następnie Skarbnik poprosił o pytania.
Radny Henryk Rybak zapytał czy były dokonywane zmiany w związku z obniżeniem
subwencji przez ministerstwo finansów?
Skarbnik Gminy odpowiedział, że takie zmiany nie zostały wprowadzone do budżetu.
Następnie poinformował pozostałych uczestników sesji, że gmina Jeżewo otrzymała
z ministerstwa finansów, informację o obniżeniu subwencji i kwot podatku dochodowego od
osób fizycznych w wysokości 628.699 zł. Wskazał, że wobec takich zmian należy zastanowić
się, z jakich zadań bieżących i inwestycji „zdjąć” zaplanowane środki finansowe do
wysokości obniżonej kwoty subwencji.
Wobec braku dalszych pytań Pan Przewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie
wprowadzenie zmian do budżetu gminy na 2017 r., który poddał pod głosowanie. W wyniku
przeprowadzonego głosowania uchwała podjęta została jednogłośnie – 9 głosami „za”.
Uchwała Nr XXV/185/2017
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 9b.
Kolejny projekt uchwały przedstawił Pan Wójt informując, że budynek po Posterunku Policji
w Jeżewie przeszedł na stan gminy, gdzie znajduje się lokal mieszkalny, o wykup którego
wnioskowali lokatorzy, a rada gminy wyraziła zgodę na tę sprzedaż w drodze
bezprzetargowej, po przeprowadzonej wycenie. Wnioskodawcy poprosili o dokonanie nowej
wyceny lub zastosowania bonifikaty do określonej ceny mieszkania, gdyż z ich punktu
widzenia, przygotowane oszacowanie wartości tego lokalu jest zbyt drogie. Rada Gminy nie
wyraziła zgody na ponowne przygotowanie operatu szacunkowego, nie widząc powodu do
takich działań, ani na udzielenie bonifikaty. Zainteresowani nie przystąpili do dalszych
działań zmierzających do wykupu. Dlatego też przygotowany został projekt uchwały
uchylający decyzję wyrażającą zgodę na sprzedaż wskazanego mieszkania, które nadal będzie
własnością gminy, a uchwała zostanie wycofana z obrotu prawnego.
Wobec braku pytań czy uwag ze strony członków obrad, Przewodniczący Rady przeszedł do
odczytania projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie sprzedaży w drodze
bezprzetargowej nieruchomości lokalowej w miejscowości Jeżewo stanowiącej własność
Gminy Jeżewo i poprosił o głosowanie. W wyniku przeprowadzonego głosowania uchwała
podjęta została jednogłośnie – 9 głosami „za”.
Uchwała Nr XXV/186/2017
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 9c.
Następnie Wójt przedstawił projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia od Skarbu
Państwa – Agencji Nieruchomości Rolnych dz. Nr 79/1 w miejscowości Czersk Świecki
stanowiącej część drogi gminnej, informując, że przejęcie określonego odcinka drogi ma
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nastąpić w celu przedłużenia drogi gminnej (dz. nr 117/2), jak również częściowego
uregulowania stanu prawnego drogi dojazdowej do zabudowań położonych na wskazanych
w projekcie uchwały działkach, a Agencja Nieruchomości Rolnych wyraziła zgodę na
powyższe.
Pan Przewodniczący odczytał projekt uchwały i poprosił o pytania. Wobec ich braku
przeszedł do głosowania, w wyniku którego uchwała została podjęta jednogłośnie – 9 głosami
„za”.
Uchwała Nr XXV/187/2017
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 9d.
Pan Wójt wskazał, że zainteresowany mieszkaniec gminy, wykupem nieruchomości gminnej
graniczącej z działką wnioskodawcy, chciałby ją nabyć na powiększenie własnej działki,
w celu lepszego jej zagospodarowania. Z uwagi na to, że przedmiotowa działka przylega
także do działki nr 146 położonej w obrębie geodezyjnym Krąplewice i właściciel tej działki
miałby również możliwość jej zagospodarowania, należy dokonać sprzedaży w drodze
przetargu ograniczonego.
Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały w sprawie zbycia mienia gminnego
w miejscowości Lipno i przeszedł go głosowania. W przeprowadzonym głosowaniu uchwała
została podjęta jednogłośnie – 9 głosami „za”.
Uchwała Nr XXV/188/2017
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 9e.
Pan Wójt w kwestii kolejnego projektu uchwały powiedział, że wobec wprowadzonych zmian
do systemu oświaty, należy podjąć działania mające na celu wprowadzenie stosowanych
przepisów do organizacji systemu szkół z terenu gminy. Wskazał, że przygotowany projekt
uchwały określa projekt planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów
prowadzonych przez gminę oraz granice ich obwodów, na okres od 1 września 2017 r. do dnia
31 sierpnia 2019 r. oraz projekt planu sieci publicznych ośmioletnich szkół podstawowych
prowadzonych przez gminę, a także granice ich obwodów od dnia 1 września 2019.
Poinformował, że w Gimnazjum w Laskowicach z dniem 01 września 2017 r. likwiduje się
klasę I, i w roku szkolnym 2017/2018 nie zostanie przeprowadzona rekrutacja do klasy I
dotychczasowego gimnazjum. Nadmienił, że podjęta uchwała zostanie przesłana do
zaopiniowana przez Kuratorium Oświaty i Nadzór Prawny Wojewody, a po uzyskaniu opinii
pozytywnych, nastąpi dalsze procedowanie nad zaakceptowanymi rozwiązaniami.
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół
podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. Poprosił o pytania i uwagi,
a wobec ich braku przeszedł do głosowania. W wyniku przeprowadzonego głosowania
uchwała podjęta została jednogłośnie – 9 głosami „za”.
Uchwała Nr XXV/189/2017
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Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 9f.
Kolejny projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Jeżewo w 2017
roku, został odczytany przez Przewodniczącego Rady. Pan Wójt dopowiedział, że w ciągu
roku omówione zostaną kwestie dofinansowania przez gminę sterylizacji, kastracji czy
czipowania psów z terenu gminy, a do współpracy w tym kierunku poproszone zostaną
pozostałe gminy powiatu świeckiego, bo wtedy takie działania będą miały sens.
Wobec braku pytań czy wskazania innych rozwiązań na likwidację problemu bezdomności
zwierząt na terenie gminy, Pan Przewodniczący przeszedł do głosowania,
w wyniku którego uchwała została podjęta jednogłośnie – 9 głosami „za”.
Uchwała Nr XXV/190/2017
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 9g.
Przed przystąpieniem do głosowania nad kolejnym projektem uchwały, Przewodniczący
obrad, poprosił o uwagi do opracowanych planów pracy stałych Komisji Rady.
Radny Henryk Rybak poprosił o wykreślenie tematyki zbieżnej Komisji Ochrony Środowiska
(…) z tematyką Komisji Ładu (…) w zakresie bezpieczeństwa, gdyż uważa, że jest to
kompetencja Jego komisji.
Innych propozycji nie było, wobec czego Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt
uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy na 2017 r.,
z zaznaczeniem wprowadzonej zmiany do planu pracy Komisji Ochrony Środowiska (…)
i zarządził głosowanie. Po przeprowadzonym głosowaniu uchwała podjęta została
jednogłośnie – 9 głosami „za”.
Uchwała Nr XXV/191/2017
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 9h.
W dalszej kolejności Pan Przewodniczący przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia
planu pracy rady Gminy na 2017 r. i wobec braku uwag czy innych propozycji do planu
pracy Rady, poprosił o głosowanie. W wyniku przeprowadzonego głosowania uchwała
podjęta została jednogłośnie – 9 głosami „za”.
Uchwała Nr XXV/192/2017
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
Ad. 10.
W dalszej części obrad, Przewodniczący Rady udzielił głosu Przewodniczącej Gminnego
Koła Gospodyń Wiejskich Pani Ewie Szabowskiej, która przedstawiła wniosek dotyczący
wyznaczenia lokalu dla Gminnego KGW w m. Jeżewo /wniosek stanowi załącznik do protokołu/.
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Wskazała, że były wcześniejsze obietnice o możliwości wskazania takiego lokalu, m.in. na
hali sportowej w Jeżewie, po przeniesieniu rehabilitacji do nowo budowanej części
Przychodni Zdrowia w Jeżewie.
Pan Przewodniczący poinformował, że przedstawiona sprawa zostanie omówiona na
posiedzeniu komisji rady. Powiedział, że szanse na przeznaczenie wskazanego lokalu do
KGW są, ale po zapoznaniu się z prośbą przez wszystkich radnych i podjęciu decyzji.
Odczytał wniosek dotyczący wykupu gruntu gminnego w m. Piskarki na poszerzenie działki
własnej i poinformował, że wniosek ten zostanie również rozpatrzony na posiedzeniu komisji.
Następnie głos zabrali:
Radny Marian Romanowski zapytał czy są szanse na pozyskanie środków finansowych
z urzędu marszałkowskiego na wymianę oświetlenia gminnego.
Pan Wójt odpowiedział, że szanse są zawsze i zaplanowane środki na to zadanie gmina
powinna otrzymać.
Radny Jerzy Golonka podziękował Wójtowi Gminy za zmodernizowanie drogi gminnej
ul. Chopina w Laskowicach.
Radny Henryk Rybak zawnioskował o zwołanie posiedzenia komisji, w sprawie zmian
w organizacji systemu oświaty oraz zmian do uchwały budżetowej, wobec zmniejszenia
kwoty subwencji i podjęcia decyzji, jakie zadania będą realizowane, a jakie zostaną
przełożone.
Pan Wójt odnosząc się na powyższe powiedział, że w chwili obecnej czekamy na reakcję na
złożony protest samorządów na takie działania i po uzyskaniu stosownych informacji, będzie
wiadomo, w którą stronę działania trzeba będzie podjąć. Wspomniał też, że pomysł
utworzenia szkoły wielozawodowej w budynku Gimnazjum w Laskowicach, stoi pod
znakiem zapytania, ze względu na brak zainteresowania nauką w małej miejscowości,
a alternatywą na ten budynek jest przeniesie przedszkola i klas „0”.
Ad. 11.
Wobec wyczerpania punktów porządku obrad, Przewodniczący Rady Gminy p. Dariusz
Werkowski podziękował wszystkim zebranym za udział w XXV sesji VII kadencji Rady
Gminy i o godz. 1445 zamknął obrady sesji.

Protokołowała:

Dominika Rakowicz
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Przewodniczący Rady Gminy

Dariusz Werkowski
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