PROTOKÓŁ NR XXVIII/2017
obrad XXVIII nadzwyczajnej sesji VII kadencji Rady Gminy Jeżewo
w dniu 6 czerwca 2017 r. w godz. 1300 – 1320 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 14 radnych. Radni nieobecni usprawiedliwieni: p. Grażyna Dalak-Ożóg. 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.

Porządek obrad:

1.
2.
3.
4.

Otwarcie sesji.
Stwierdzenie quorum.
Przyjęcie porządku obrad.
Podjęcie uchwał w sprawie:
a) wprowadzenie zmian do budżetu gminy na 2017 r.,

5. Wolne wnioski i zapytania.
6. Zakończenie obrad sesji.

Ad. 1.
Otwarcia obrad XXVIII 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 14 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,
a następnie przedstawił wniosek Wójta Gminy o wprowadzenie dodatkowego punktu, jako
pkt 4b porządku posiedzenia w sprawie: przekazania zarządzania drogą gminną
w miejscowości Taszewskie Pole, odcinek o długości 0,190 km . Obecni członkowie obrad
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w wyniku głosowania wyrazili jednogłośną zgodę na wprowadzenie zmian do
przedstawionego porządku posiedzenia – 14 głosami „za”.
Wobec braku innych propozycji, Przewodniczący obrad poprosił o głosowanie nad
przyjęciem porządku obrad po wprowadzonej zmianie, który w wyniku głosowania przyjęty
został jednogłośnie - 14 głosami „za”.
Ad. 4a.
Pan Skarbnik powitał Przewodniczącego Rady, Wysoką Radę i wszystkich gości, następnie
poinformował, że zmiany do budżetu spowodowane są planowaną inwestycją drogową
polegającą na utwardzeniu dróg i placu postojowego przy Przychodni Gminnej w Jeżewie.
Stosowne zmiany wprowadzone zostaną w rozdziale 60016 Transport i łączność w wysokości
300.000 zł. Nadmienił, iż po uzyskaniu zgody rady gminy na stosowną zmianę, zostanie
ogłoszony przetarg i realizacja zadania.
Pan Sekretarz dodał, że zagospodarowany zostanie cały teren przy Przychodni
i przygotowane zostanie odwodnienie. Po przeprowadzeniu potrzebnych wykończeń,
rehabilitacja zostanie przeniesiona do budynku Przychodni.
Pan Wójt poinformował, iż projekt inwestycji został już przygotowany i po akceptacji rady
nastąpi jego realizacja.
Wobec braku pytań, Pan Przewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie wprowadzenia
zmian do budżetu gminy na 2017 r. i przeszedł do głosowania. Uchwała w wyniku
głosowania przyjęta została jednogłośnie – 14 głosami „za”.
Uchwała Nr XXVIII/219/2017
Uchwała stanowi załącznik do protokołu

Ad. 4b.
Do omówienia kolejnego projektu uchwały poproszony został Sekretarz Gminy, p. Jerzy
Lemańczyk, który wskazał, iż Starostwo Powiatowe oraz Zarząd Dróg Powiatowych zwrócili
się z wnioskiem o przekazanie w zarządzanie określonego odcinka drogi gminnej w celu
uregulowania właściwego dojazdu z tej drogi do podlegającej przebudowie drogi powiatowej
nr 1249C i jej utwardzenia. Wnioskowana sprawa dotyczy realizacji wspólnej inwestycji pn.
„Przebudowa drogi powiatowej Jeżewo – Piskarki -Sulnowo”. Wskazał, że długość odcinka
drogi to ok.190 mb, w miejscowości Taszewskie Pole.
Nadmienił, iż powierzenie zarządzania nastąpi w wyniku podpisania porozumienia pomiędzy
Zarządem Powiatu Świeckiego, a Wójtem Gminy Jeżewo na okres do 31 grudnia 2017 roku.
Następnie Przewodniczący posiedzenia odczytał projekt uchwały w sprawie przekazania
zarządzania drogą gminną w miejscowości Taszewskie Pole, odcinek o długości 0,190 km,
który poddał pod głosowanie. W wyniku przeprowadzonego głosowania uchwała podjęta
została jednogłośnie – 14 głosami „za”.
Uchwała Nr XXVIII/220/2017
Uchwała stanowi załącznik do protokołu
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Ad. 5.
Wolnych wniosków i zapytań nie było.

Ad. 6.
Wobec wyczerpania punktów porządku obrad, Przewodniczący Rady Gminy p. Dariusz
Werkowski podziękował wszystkim zebranym za udział w XXVIII nadzwyczajnej sesji VII
kadencji Rady Gminy i o godz. 1320 zamknął obrady sesji.

Protokołowała:

Dominika Rakowicz
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Przewodniczący Rady Gminy

Dariusz Werkowski

