PROTOKÓŁ NR XXVI/2017
obrad XXVI sesji VII kadencji Rady Gminy Jeżewo
w dniu 29 marca 2017 r. w godz. 1330 – 1520 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. Agnieszka Strzyżewska. Radny
Maciej Warczak spóźnił się na obrady sesji.
Spoza Rady Gminy w obradach sesji uczestniczyli:
1. Wójt Gminy – p. Mieczysław Pikuła.
2. Sekretarz Gminy – p. Jerzy Lemańczyk.
3. Skarbnik Gminy – p. Szymon Górski.
4. Kierownik Gminnego Ośrodka Kultury – p. Janusz Kasak.
5. Zaproszeni sołtysi /lista obecności stanowi załącznik do protokołu/.
6. 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 obrad XXV sesji VII kadencji Rady Gminy Jeżewo.
Składanie wniosków i interpelacji.
Informacja Wójta Gminy z pracy za okres międzysesyjny.
Przedstawienie informacji o działaniach podejmowanych w temacie przystąpienia do
„Rewitalizacji Gminy Jeżewo w latach 2017 – 2025”.

8.

Przedstawienie i przyjęcie sprawozdania z działalności Gminnej Przychodni w
Jeżewie
w roku 2016.

9.

Przedstawienie i przyjęcie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Kultury
w 2016 r.

1

10. Przedstawienie sprawozdań z działalności stałych Komisji Rady Gminy Jeżewo w
2016 r.

11. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) wprowadzenie zmian do budżetu gminy na 2017 r.,
b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury – Gminny
c)
d)
e)

f)

g)
h)
i)
j)
k)
l)

m)
n)

o)

Ośrodek Kultury w Jeżewie za 2016 rok,
zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury –
Gminna Biblioteka Publiczna w Jeżewie za 2016 rok,
określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego
w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Jeżewo,
określenia kryteriów rekrutacji do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej dla
kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, dla których Gmina Jeżewo jest
organem prowadzącym,
określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkola,
oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę
Jeżewo i dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów oraz
o przyznaniu każdemu kryterium określonej liczby punktów,
dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego,
przyjęcia „Regulaminu dofinansowania kosztów usuwania i unieszkodliwiania
wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Jeżewo”,
sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości lokalowej w miejscowości
Laskowice stanowiącej własność Gminy Jeżewo,
przyjęcia "Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2017 - 2020 dla
Gminy Jeżewo”,
wprowadzenia zmiany do Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata
2015-2018,
wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Jeżewo od Polskich Kolei
Państwowych S.A. prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej
w Jeżewie,
przystąpienia
do
sporządzenia
miejscowego
planu
zagospodarowania
przestrzennego działek nr 203/17 i 203/18 w obrębie Jeżewo w gminie Jeżewo,
przystąpienia
do
sporządzenia
miejscowego
planu
zagospodarowania
przestrzennego działek nr 219/8, 219/10 i 219/52 w obrębie Jeżewo w gminie
Jeżewo,
przystąpienia
do
sporządzenia
miejscowego
planu
zagospodarowania
przestrzennego działek nr 56/6 i 56/7 w obrębie Lipienki w gminie Jeżewo.

12. Wolne wnioski i zapytania.
13. Zakończenie obrad sesji.
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Ad. 1.
Otwarcia obrad XXVI 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.
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił porządek obrad sesji w wersji, jak wyżej,
a następnie przedstawił wniosek Wójta Gminy o wprowadzenie dodatkowego punktu, jako
pkt 12 porządku posiedzenia w sprawie: „przyjęcia Sprawozdania z realizacji Gminnego
Programu Wspierania Rodziny za rok 2016” i poprosił o głosowanie na powyższe. Obecni
członkowie posiedzenia wyrazili zgodę na dokonanie zmiany w przedstawionym porządku
obrad – 13 głosami „za”.
Radny Henryk Rybak przypomniał, że na ostatniej sesji w miesiącu lutym, była mowa
o wprowadzeniu do porządku obrad punktu dotyczącego przedstawienia sprawozdania przez
Przewodniczącego Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
Pan Przewodniczący odpowiedział, iż w ostatnim czasie nic ważnego się nie wydarzyło, więc
proponowany punkt nie zostanie wprowadzony do bieżącego porządku, a w sytuacji, gdy
Przewodniczący Rady uzna, że zachodzi taka konieczność, porządek posiedzenia sesji
zostanie poszerzony o stosowny punkt.
Wobec braku innych uwag czy wniosków, Przewodniczący obrad poprosił o głosowanie nad
przyjęciem porządku obrad po wprowadzonej zmianie, który w wyniku głosowania przyjęty
został jednogłośnie - 13 głosami „za”.
Ad. 4.
Przewodniczący Rady Gminy przystępując do głosowania nad przyjęciem projektu protokołu
obrad XXV 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.
Pan Przewodniczący poprosił Radnych o składanie wniosków i interpelacji.
Radny Jerzy Golonka przedstawił wnioski i zapytania w sprawie: na ul. Szkolnej przy
wyjeździe na ul. Parkową w Laskowicach jest sporej średnicy dziura w asfalcie; na ul. Długiej
w Laskowicach w dalszym ciągu widoczne są pasy przejścia dla pieszych; wyrównania drogi
ul. Czesława Miłosza i jej utwardzenie na prośbę mieszkańców; likwidacji piasku z dróg
pozostałego po zimie, który może zamulać kanalizację; prawidłowego ustawienia znaków
drogowych i ich wyprostowania; usunięcia zapomnianego znaku „Roboty drogowe” ze
skrzyżowania ulic Osiedle i Chopina; wymalowania pasów przejścia dla pieszych na prośbę
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mieszkańców od Przychodni Lekarskiej do ul. Kopernika, z ul. Długiej na ul. Mickiewicza
i z ul. Dworcowej do ul. Plac 1 Maja.
Wobec braku innych interpelacji czy wniosków, Przewodniczący obrad poprosił Pana Wójta
o wprowadzenie do kolejnego punktu posiedzenia.
Ad. 6.
Pan Wójt powitał Przewodniczącego Rady Gminy, Wysoką Radę oraz Szanownych Gości
i poinformował: firma energetyczna ENEA przystąpiła do inwentaryzacji oświetlenia na
terenie gminy, co przełoży się także na przygotowanie projektu dotyczącego wymiany
oświetlenia na ledowe. W celu realizacji tego zadania oferty złożyły dwie firmy, tj.: JAGŁA
ARCHITEKT Grudziądz przy proponowanej cenie ok. 39.000 zł oraz ENEA Bydgoszcz przy
koszcie ok. 12.000 zł. Wybrana została firma ENEA Bydgoszcz, jako najtańsza oferta.
Rozpoczęła się przebudowa sieci kanalizacyjnych na osiedlu Jana Pawła II w Jeżewie wraz z
przeniesieniem studni rozprężnej postawionej na ul. Osiedlowej. Koszt wykonania zadania
szacowany jest na ok. 154.000 zł.
Rozbudowa Gminnej Przychodni w Jeżewie o pomieszczenia dla rehabilitacji została
zakończona. Po wyschnięciu murów będą kontynuowane dalsze prace, a następnie
przeniesienie rehabilitacji z hali sportowej w Jeżewie. Po dokonanej „przeprowadzce”
rehabilitacji, rada gminy będzie musiała podjąć decyzję, komu przydzielić zwolnione
pomieszczenia.
Remont budynku po Posterunku Policji również zbliża się do zakończenia i po przeschnięciu,
nastąpi „przeniesienie” pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej.
Na posiedzeniu Komisji Oświaty (…) w dniu 17 marca poruszony został temat dotyczący
wprowadzonych zmian w oświacie, wspólnie z dyrektorami szkół, gdzie omówiono
praktyczne zastosowanie przepisów wprowadzających stosowne zmiany, zarówno w stosunku
do uczniów, jak i do nauczycieli poprzez procesy edukacyjne i godziny pracy nauczycieli.
Następnie Wójt podziękował Strażakom Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy za
szybką reakcję i udział w gaszeniu pożaru Stolarni w Laskowicach Pana Otlewskiego.
Ad. 7.
W dalszej kolejności Pan Wójt przeszedł do kolejnego punktu, informując: w dniu 7 listopada
2016 roku, Rada Gminy Jeżewo podjęła uchwałę o przystąpieniu do opracowania Gminnego
Programu Rewitalizacji Gminy Jeżewo na lata 2017 – 2025. W związku z powyższym, został
powołany czteroosobowy Zespół ds. opracowania GPR w składzie: Maciej Pikuła, Dominika
Rakowicz, Małgorzata Skiba, Łukasz Czarnecki. Dnia 1 grudnia 2017 roku Gmina Jeżewo
złożyła wniosek do Urzędu Marszałkowskiego, w ramach konkursu na dofinansowanie
przygotowania lub aktualizacji programów rewitalizacji. Dokonania analiza danych odnośnie
nasilenia i występowania w określonych rejonach gminy zjawisk społecznych oraz ich
charakterystyka i cechy pozwoliły z kolei wyodrębnić miejsca i obszary o znacznej
koncentracji określonych, niekorzystnych zjawisk społecznych, funkcjonalno-przestrzennych,
gospodarczych i środowiskowych. Wyodrębniono dwa obszary rewitalizacji, tj.: obszar
zwartej zabudowy – podobszar 1 Jeżewo – podobszar 2 Laskowice – ze szczególnym
nastawieniem na „starą część miejscowości” oraz obszar rozproszonej zabudowy – podobszar
1 Buczek, podobszar 2 Dubielno i Ciemniki, podobszar 3 Osłowo, podobszar 4 Belno.
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W ramach kampanii informacyjnej, przeprowadzono w świetlicach wiejskich spotkania dla
mieszkańców wg następującego harmonogramu:
 23.01.2017 r. – Dom Kultury w Jeżewie dla mieszkańców sołectwa Jeżewo
 30.01.2017 r. – Dom Kultury w Laskowicach dla mieszkańców sołectwa Laskowic
 13.02.2017 r.– świetlica wiejska Belno dla mieszkańców sołectw Belno i Osłowo;
 20.02.2017 r.– świetlica wiejska Ciemniki dla mieszkańców sołectwa Ciemniki
i Dubielno;
 27.02.2017 r. –świetlica wiejska Buczek dla mieszkańców sołectwa Buczek.
W trakcie prezentacji wyjaśniono na czym polega idea rewitalizacji oraz jakie mechanizmy
wsparcia będą kierowane na realizację założeń rewitalizacyjnych. Na każdym spotkaniu obecni
byli sołtysi, rady sołeckie, a także zainteresowani mieszkańcy.
Aktualnie na terenie Gminy Jeżewo trwają konsultacje społeczne dotyczące opracowania
Gminnego Programu Rewitalizacji. Rozpoczęły się one 13 lutego i potrwają do 24 marca 2017
r. W ramach konsultacji, Zespół ds. opracowania GPR stworzył ankietę konsultacyjną,
w ramach której przy pomocy sołtysów, a także strony internetowej oraz poczty elektronicznej,
każdy mieszkaniec gminy ma możliwość wypowiedzenia się w temacie rewitalizacji.
Przewodniczący Rady Gminy podziękował Panu Wójtowi za przedstawione informacje
i poprosił o pytania do wypowiedzi Wójta.
Radny Sławomir Stefan poprosił o dodatkowe informacje w kwestii: niwelowania wykluczeń
komunikacyjnych mieszkańców gminy, wskazania kiedy miały miejsca spotkania w temacie
rewitalizacji, jaka była liczba osób uczestniczących i gdzie były zamieszczone informacje
o takich spotkaniach; poszerzenia informacji o remoncie kanalizacji na osiedlu, gdyż termin
zapytania ofertowego był bardzo krótki i dlaczego będą ponoszone koszty za przestawienie
studni rozprężnej.
Pan Wójt odnosząc się do pytania o spotkania w tematyce rewitalizacji, ponownie wskazał
terminy spotkań, poinformował, że frekwencja na tych spotkaniach była różna, oprócz
mieszkańców uczestniczyli też sołtysi oraz członkowie Rady Sołeckiej danego sołectwa,
a informacje o zagadnieniach rewitalizacji i planowanych spotkaniach zamieszczane są na
stronie internetowej Gmina Jeżewo i BIP Gmina Jeżewo w zakładce: Rewitalizacja Gminy
Jeżewo.
Pan Sekretarz odpowiadając na pytanie w sprawie przebudowy kanalizacji osiedla w Jeżewie,
poinformował, że na podstawie kosztorysu ofertowego wyliczona kwota kwalifikowała to
zadanie do zapytania ofertowego, a termin na to zapytanie to 7 dni, zgodnie z zapisami ustawy.
Wprowadzony termin 5-cio dniowy związany był z przyspieszeniem realizacji tego zadania,
gdyż jeden odcinek jest w gruntach uprawnych i aby nie kolidowało to z pracami rolniczymi,
termin ten został skrócony. Wpłynęła tylko jedna oferta i firma ta realizuje zadanie polegające
na przebudowie odcinka na dł. ok. 200 m, przestawienia studni rozprężnej z ulicy Osiedlowej
na pole uprawne, gdzie jest pełna wietrzność oraz kolejna przebudowa odcinka ok. 200 m od
zabudowań do studzienki przy torze kolejowym. Koszty dodatkowe poniesione zostaną za
przeniesienie tej studni rozprężnej, a pozostałe koszty przewidziane zostały w kosztorysie.
Kolejnych pytań nie było, wobec czego Przewodniczący obrad przeszedł do punktu kolejnego.
O godz. 14.05 na obrady sesji przybył radny Maciej Warczak.
Ad. 8.
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Przewodniczący Rady poinformował, iż sprawozdanie z działalności Gminnej Przychodni w
Jezewie zostało omówione i przedyskutowane na posiedzeniu Komisji Rady w dniu 17 marca
br. Poprosił o pytania, a wobec ich braku przeszedł do głosowania, w wyniku którego
sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie – 14 głosami „za” /sprawozdanie stanowi załącznik do
protokołu/.

Ad. 9.
Następnie poprosił o pytania lub uwagi do sprawozdania przedstawionego przez Dyrektora
GOK, które również zostało omówione i przedyskutowane na posiedzeniu Komisji Rady
w dniu 17 marca 2017 r.
Radny Henryk Rybak zapytał czy w sprawozdaniu zostaną uzupełnione informacje o Jego
sugestie w kwestii stałych i codziennych zajęć.
Dyrektor GOK Janusz Kasak odpowiedział, że informacje te zostaną uzupełnione.
Wobec braku dalszych pytań czy uwag Pan Przewodniczący przeszedł do głosowania,
w wyniku którego sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie – 14 głosami „za” /sprawozdanie
stanowi załącznik do protokołu/.

Ad. 10.
W dalszej kolejności Przewodniczących stałych Komisji Rady przedstawili sprawozdania
z działalności komisji w roku 2016 /sprawozdania stanowią załącznik do protokołu/.
Po przedstawionych informacjach Przewodniczący posiedzenia podziękował Przewodniczącym
Komisji Rady Gminy i poprosił Skarbnika Gminy o przedstawienie wprowadzonych zmian do
budżecie.
Ad. 11a.
Pan Skarbnik poinformował, że dochody po wprowadzonych zmianach do budżetu wynoszą
31.441.983,55 zł, wydatki 33.541.983,55 zł, natomiast zmiany związane są z decyzjami
wojewody kujawsko-pomorskiego, na podstawie których zwiększono plan dotacji celowej w:
dziale 801 – oświata i wychowanie w rozdz. 80103 w wysokości 81.618 zł, a w rozdz. 80104
w wysokości 66.900 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania
przedszkolnego i wobec tego zwiększono kwotę wydatków we wskazanych rozdziałach na
zakup materiałów i wyposażenia; dziale 851 –ochrona zdrowia rozdz. 80195 w kwocie 100 zł
na pokrycie kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców, wobec czego wydatki
w tym zakresie przedstawiają się następująco: wynagrodzenia osobowe – 85 zł, składki na
ubezpieczenia społeczne – 15 zł; w dziale 852 – pomoc społeczna rozdz. 85228 w kwocie 7.881
zł na organizację i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania
dla osób z zaburzeniami psychicznymi; w dziale 854 – edukacyjna opieka wychowawcza rozdz.
85414 w wysokości 92.000 zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów,
tzw. stypendia socjalne; w dziale 855 – rodzina rozdz. 85503 o kwotę 200 zł z przeznaczeniem
na realizację zadań związanych z Kartą Dużej Rodziny, z czego wydatki przedstawiają się
następująco: wynagrodzenia osobowe – 166 zł, składki na ubezpieczenia społeczne – 29 zł,
składki na fundusz pracy – 5 zł. Natomiast wydatki w dziale 600 – transport i łączność to kwota
30.000 zł na zakup kruszywa do utwardzania dróg. Skarbnik poinformował, iż więcej zmian nie
wprowadzono do projektu uchwały i poprosił o pytania.
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Radny Stefan zapytał skąd została przeniesiona kwota 30.000 zł na zakup kruszywa?
Pan Skarbnik odpowiedział, że z usług pozostałych w tym samym dziale, gdzie była kwota
470.000 zł z przeznaczeniem na usługi i zostało 440.000 zł.
Wobec braku dalszych pytań Pan Przewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie
wprowadzenie zmian do budżetu gminy na 2017 r. i przeszedł do głosowania. W wyniku
przeprowadzonego głosowania uchwała podjęta została jednogłośnie – 14 głosami „za”.
Uchwała Nr XXVI/193/2017
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Przed przystąpieniem do głosowania nad projektami uchwał, Pan Przewodniczący
poinformował, że wszystkie projekty zostały omówione na posiedzeniu komisji
i w przypadku pytań prosi o ich zadawanie przed głosowaniem.
Ad. 11b.
Następnie Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury – Gminny Ośrodek Kultury
w Jeżewie za 2016 rok i poprosił o pytania. Wobec ich braku przeszedł do głosowania,
w wyniku którego uchwała została podjęta jednogłośnie – 14 głosami „za”.
Uchwała Nr XXVI/194/2017
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 11c.
Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
finansowego samorządowej instytucji kultury – Gminna Biblioteka Publiczna w Jeżewie za
2016 rok, i poprosił o pytania. Wobec ich braku przeszedł do głosowania, w wyniku którego
uchwała została podjęta jednogłośnie – 14 głosami „za”.
Uchwała Nr XXVI/195/2017
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 11d.
Pan Przewodniczący po odczytaniu poprosił o pytania do kolejnego projektu uchwały w
sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego
w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Jeżewo i wobec ich braku
przeszedł do głosowania. Uchwała w wyniku głosowania przyjęta została jednogłośnie –
14 głosami „za”.
Uchwała Nr XXVI/196/2017
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 11e.
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Przystępując do głosowania nad projektem uchwały w sprawie określenia kryteriów
rekrutacji do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej dla kandydatów zamieszkałych
poza obwodem szkoły, dla których Gmina Jeżewo jest organem prowadzącym,
Przewodniczący Rady poprosił o pytania, a wobec ich braku przeprowadził głosowanie.
W wyniku przeprowadzonego głosowania uchwała podjęta została jednogłośnie – 14 głosami
„za”.
Uchwała Nr XXVI/197/2017
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 11f.
Kolejny projekt uchwały, który odczytał Przewodniczący Rady dotyczy określenia kryteriów
drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkola, oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Jeżewo i dokumentów niezbędnych
do potwierdzenia tych kryteriów oraz o przyznaniu każdemu kryterium określonej liczby
punktów, gdzie na powyższe zarządził głosowanie. W wyniku przeprowadzonego głosowania
uchwała podjęta została jednogłośnie – 14 głosami „za”.
Uchwała Nr XXVI/198/2017
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 11g.
Po odczytaniu projektu uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych
i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, Przewodniczący obrad poprosił o głosowanie.
Uchwała w wyniku głosowania przyjęta została – 13 głosami „za”, 1 głosem „sprzeciwu”.
Uchwała Nr XXVI/199/2017
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Radny Sławomir Stefan poinformował, iż jest przeciwny formie i terminowości
wprowadzania zmian w oświacie, ponieważ uważa, że podejmowane przez ministerstwo
działania nie zostały prawidłowo przygotowane i tryb ich wprowadzania zamiast rozwiewać
budzi coraz większe wątpliwości i zastrzeżenia. Pan Radny jest przeciwny takiemu
wprowadzaniu zmian, a nie samym zmianom.
Ad. 11h.
Przed głosowaniem nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia „Regulaminu
dofinansowania kosztów usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest
z terenu Gminy Jeżewo”, Przewodniczący Rady Gminy odczytał zapisy stosownego projektu
i poprosił o uwagi lub pytania. Dyskusji na powyższe nie podjęto i w wyniku
przeprowadzonego głosowania uchwała podjęta została jednogłośnie – 14 głosami „za”.
Uchwała Nr XXVI/200/2017
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
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Ad. 11i.
W dalszej kolejności odczytany został projekt uchwały w sprawie sprzedaży w drodze
bezprzetargowej nieruchomości lokalowej w miejscowości Laskowice stanowiącej własność
Gminy Jeżewo i członkowie rady gminy przystąpili do głosowania. Uchwała w wyniku
głosowania przyjęta została jednogłośnie – 14 głosami „za”.
Uchwała Nr XXVI/201/2017
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 11j.
Pan Przewodniczący przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia "Gminnego
Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2017 - 2020 dla Gminy Jeżewo” i poprosił o
głosowanie.
W wyniku przeprowadzonego głosowania uchwała podjęta została jednogłośnie – 14 głosami
„za”.
Uchwała Nr XXVI/202/2017
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 11k.
Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmiany do Gminnego Programu Wspierania
Rodziny na lata 2015-2018 został odczytany przez Przewodniczącego obrad i poddany pod
głosowanie, w wyniku którego uchwała podjęta została jednogłośnie – 14 głosami „za”.
Uchwała Nr XXVI/203/2017
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 11l.
Przewodniczący Rady odczytał 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 i przeszedł do głosowania. Uchwała
w wyniku głosowania przyjęta została jednogłośnie – 14 głosami „za”.
Uchwała Nr XXVI/204/2017
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 11m.
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego działek nr 203/17 i 203/18 w obrębie Jeżewo w gminie
Jeżewo, po odczytaniu i w drodze głosowania podjęty został jednogłośnie – 14 głosami „za”.
Uchwała Nr XXVI/205/2017
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 11n.
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Pan Przewodniczący po odczytaniu projektu uchwały w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek nr 219/8,
219/10 i 219/52 w obrębie Jeżewo w gminie Jeżewo, przystąpił do głosowania, w wyniku
którego uchwała podjęta została jednogłośnie – 14 głosami „za”.
Uchwała Nr XXVI/206/2017
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 11o.
Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek nr 56/6 i 56/7 w obrębie
Lipienki w gminie Jeżewo, który poddał pod głosowanie. Uchwała w wyniku głosowania
przyjęta została jednogłośnie – 14 głosami „za”.
Uchwała Nr XXVI/207/2017
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 12.
Następnie przeszedł do punktu w sprawie przyjęcia Sprawozdania z realizacji Gminnego
Programu Wspierania Rodziny za rok 2016, który został wprowadzony na wniosek Wójta
Gminy i poprosił o pytania do sprawozdania, które również zostało przedstawione na
wspólnym posiedzeniu komisji rady. Pytań i uwag nie było, wobec czego Przewodniczący
Rady przystąpił do głosowania. W wyniku przeprowadzonego głosowania stosowne
sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie – 14 głosami „za”.
Ad. 13.
W kolejnym punkcie porządku obrad, głos zabrali:
Radny Sławomir Stefan zwrócił się do Przewodniczącego Komisji Rewizyjne z pytaniem, ile
spotkań Komisja Rewizyjna odbyła samodzielnie, bez współudziału pozostałych komisji rady.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej odpowiedział, że dokładnej informacji udzieli na
następnym spotkaniu.
Następnie Pan Radny zaproponował, aby zastanowić się nad zmniejszeniem liczby stałych
komisji, gdyż tematyka prac komisji się dubluje, a posiedzenia i tak odbywają się wspólnie.
Dlatego też uważa, że taka ilość komisji jest niepotrzebna. Zawnioskował również
o wykreślenie Go z członkostwa Komisji Ochrony środowiska, budżetu i finansów.
Radny Henryk Rybak zwrócił się do Przewodniczącego Rady Gminy o zorganizowanie
spotkania radnych z Laskowic z mieszkańcami.
Radny Stefan zapytał, jaki jest stan opracowania zmian do Statutu Gminy, które były
omawiane na posiedzeniu komisji.
Sekretarz Gminy wyjaśnił, że w chwili obecnej czekamy na stanowisko nadzoru prawnego,
gdzie propozycje zmian do Statutu zostały przesłane celem weryfikacji prawnej.
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Radna Wiesława Ziółkowska zwróciła się z pytaniem do radnego Rybaka, jako
Przewodniczącego Komisji Ładu (…), który przedstawiając swoje sprawozdanie wskazuje,
kto co ma wykonać czy przygotować, a sam czy wspólnie z członkami komisji nie podejmuje
czynności do zrealizowania omawianych wniosków.
Radny Henryk Rybak odnosząc się na powyższe odpowiedział, iż zauważył, że komisje rady
czasami spotykają się, aby porozmawiać, wypić kawę i ze spotkań tych nie wynikają żadne
wnioski. Uważa, że z przeprowadzonych spotkań muszą zostać wypracowane wnioski do
dalszej pracy, a „moc sprawczą” czy decyzyjną ma wójt gminy lub przewodniczący rady,
a przewodniczący komisji tylko w ramach założonego planu pracy komisji. Nie uważa, aby
były wydawane polecenia, są tylko przedstawione wnioski do realizacji.
Radny Sławomir Stefan pogratulował radnemu Rybakowi sposobu organizowania pracy
komisji, sposobu ustalania osób, które mają daną tematyką się zająć i jest to zdaniem Pana
Radnego przejrzysty sposób pracy i decydujące podejście do pracy komisji, a też
niedopatrzeniem jest, że wypracowane wnioski danej komisji nie są przedstawiane
pozostałym członkom rady gminy, które stałyby się zaleceniem do pracy dla całej rady.
Uważa, że po każdym posiedzeniu komisji, przewodniczący komisji powinien zapisać
wypracowane wnioski i zapoznać całą radę z wypracowanym stanowiskiem.
Radna Józefa Manikowska powiedziała, że taka propozycja została już przedstawiona przez
radnego Rybaka na początku pracy tej kadencji i zaakceptowana. Wobec tego nie rozumie
dlaczego został wywołany ten temat, gdyż ona, jako Przewodnicząca Komisji oświaty (…)
takie wnioski przedkłada Panu Przewodniczącemu Rady, zgodnie z ustaleniami.
Wobec wywołanego tematu, rada gminy podjęła dyskusję w kwestii organizacyjnej, gdzie
zaproponowano, aby Przewodniczący Rady zobowiązał Wiceprzewodniczącego Rady Gminy,
do którego, po każdym posiedzeniu, Przewodniczący Komisji będą przedkładać ustalone
i wypracowane i przegłosowane wnioski, a Wiceprzewodniczący będzie czuwał nad ich
realizacją i informował pozostałych członków rady. Wnioski po ich przedstawieniu będą
kierowane do dalszych działań. Na powyższe nie przeprowadzono głosowania.
Ad. 14.
Wobec wyczerpania punktów porządku obrad, Przewodniczący Rady Gminy p. Dariusz
Werkowski podziękował wszystkim zebranym za udział w XXVI sesji VII kadencji Rady
Gminy i o godz. 1520 zamknął obrady sesji.

Protokołowała:

Dominika Rakowicz
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Przewodniczący Rady Gminy

Dariusz Werkowski

12

