PROTOKÓŁ NR XXIX/2017
obrad XXIX sesji VII kadencji Rady Gminy Jeżewo
w dniu 27 czerwca 2017 r. w godz. 1300 – 1555 w świetlicy wiejskiej w Taszewie
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. Wojciech Młyński.
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.

Nadleśniczy Nadleśnictwa Dąbrowa – p. Artur Karetko.

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 XXVII i XXVIII sesji VII kadencji Rady Gminy Jeżewo.
Składanie wniosków i interpelacji.
Informacja Wójta Gminy z pracy za okres międzysesyjny.
Przedstawienie informacji nt. organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży
w czasie wakacji letnich.
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8.

Przyjęcie zmian do harmonogramu przebudowy-utwardzania dróg na terenie gminy
Jeżewo.

9.

Podjęcie uchwał w sprawie:

a. zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem

z wykonania

budżetu Gminy Jeżewo za rok 2016,

b.

udzielenia

absolutorium Wójtowi

Gminy

Jeżewo

za

rok

2016

r.

Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej oraz opinii Regionalnej Izby
Obrachunkowej
w Bydgoszczy z analizy i oceny sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok
2016,

c. wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2017 r.,
d. wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2017 r.,
e. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Przychodni w Jeżewie za rok
2016,

f. szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Jeżewo
i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela
nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

g.
h.

regulaminu utrzymania czystości porządku na terenie gminy Jeżewo,
przyjęcia przez Gminę Jeżewo zadań powierzonych z zakresu administracji
rządowej, dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych,

i. przystąpienia

do

sporządzenia

miejscowego

planu

zagospodarowania

przestrzennego dla działek położonych w obrębie Białe w gminie Jeżewo,

j. przystąpienia

do

sporządzenia

miejscowego

planu

zagospodarowania

przestrzennego działek nr 58/9 i 58/10 w obrębie Lipno w gminie Jeżewo,

k.

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla działek położonych w Taszewskim Polu w gminie Jeżewo,

l. uchwalenia

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi

Taszewskie Pole, obejmującego działkę nr 130.

10. Wolne wnioski i zapytania.
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11. Zakończenie obrad sesji.
Ad. 1.
Otwarcia obrad XXIX 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.
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił porządek obrad sesji w wersji, jak wyżej,
a następnie zaproponował wprowadzenie zmiany, w ten sposób że przed przejściem do
kolejnych punktów obrad, głos zabierze zaproszony Nadleśniczy Nadleśnictwa Dąbrowa Pan
Artur Karetko. Poprosił o głosowanie na powyższe.
Wobec przeprowadzonego głosowania propozycja zmiany została zaakceptowana pozytywnie
– 14 głosami „za”. W dalszej kolejności Pan Przewodniczący poprosił o głosowanie nad
porządkiem obrad po wprowadzonej zmianie. W wyniku przeprowadzonego głosowania
porządek obrad po zmianach został przyjęty jednogłośnie – 14 głosami „za”.
Wobec powyższego głos zabrał Pan Artur Karetko – Nadleśniczy Nadleśnictwa Dąbrowa,
który po powitaniu Przewodniczącego Rady Gminy, Wójta Gminy, radnych oraz gości,
podziękował za umożliwienie udziału w spotkaniu rady gminy. Następnie poinformował
o realizowanych projektach przez Nadleśnictwo Dąbrowa, tj. projektu leśnych gospodarstw
węglowych, gdzie w powiązaniu z produkcją drewna będą również realizowane na terenie ok.
500 ha działania dodatkowe dotyczące wiązania węgla, poza działaniami związanymi
z urządzaniem lasu, produkcją drewna i ochroną. Powiedział, iż w skali kraju powstał
pilotażowy program, w którym udział wzięło 26 jednostek. Program zakłada wykonanie
działań związanych z dodatkowym zasadzeniem drzew, po to aby zwiększyć wiązanie
dwutlenku węgla a zmniejszyć efekt cieplarniany. Zostało wydzielonych 271 terenów leśnych
na terenie Nadleśnictwa, na których nastąpi dodatkowe sadzenie drzew, jak również zostaną
przeprowadzone badania, czy te działania spowodują zwiększenie dwutlenku węgla. Projekt
został podzielony na etapy, z założeniem realizacji do 2050 r. Pan Nadleśniczy wskazał, że
koszt tego projektu dla Nadleśnictw, które biorą w nim udział to ok. 16 mln zł, a sens
realizacji tego projektu to głównie ochrona środowiska.
W dalszej kolejności Pan Nadleśniczy przeszedł do tematyki realizowanych wspólnie z gminą
Jeżewo inicjatyw, m.in. w parku w Laskowicach, gdzie powołany został zespół składający się
z przedstawicieli nadleśnictwa, urzędu gminy oraz osób, które merytorycznie mogły pomóc
w zaprojektowaniu działań w ramach rewitalizacji tego parku. Pan Karetko poinformował, że
prace zespołu zakończyły się na etapie koncepcyjnym w lutym br. i w chwili obecnej
przygotowywany jest kosztorys, który wykaże jakie prace mogłyby zostać wykonane.
Nadmienił, iż realizacja prac jest też uzależniona od zdobycia środków zewnętrznych, gdyż
w przybliżeniu koszty te mogą oscylować w granicach kwoty 1.200.000 zł.
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Nadleśniczy Nadleśnictwa Dąbrowa wskazał, iż ustalenia z Panem Wójtem, co do
rewitalizacji parku w Laskowicach są także w kwestiach partycypacji w kosztach bieżącego
utrzymania i zrealizowania najpilniejszych prac. Powiedział, że największym problem jest
ogrodzenie parku i dobrym pomysłem byłoby jego rozebranie i postawienie nowego. Jednak
na wskazane działanie musi być wyrażona zgoda przez Konserwatora Zabytków, który na
chwilę obecną wyraża zgodę na obniżenie tego ogrodzenia do wysokości 1,50 m i jego
odtworzenie, jako ogrodzenia murowanego i element zabytku.
Kolejny temat, który został poruszony przez Pana Nadleśniczego, to udział Nadleśnictwa
w systemie modernizacji dróg gminnych. Poinformował, iż zostały złożone dwa wnioski
o pozyskanie środków finansowych z funduszu leśnego na budowę drogi w kierunku
miejscowości Lipinki oraz na ul. Dębową w Jeżewie. Wspomniał, że na ten czas
Nadleśnictwo może przekazać kwotę 100.000 zł na modernizację ul. Dębowej, a pozostałe
środki są w oczekiwaniu na rozpatrzenie wskazanych wniosków.
Następnie przeszedł do omówienia infrastruktury turystycznej w kwestii organizowanych
miejsc postojowych oraz poprawy miejsc już istniejących.
Pan Karetko wspomniał również o nowym programie Nadleśnictw, który realizowany jest
w kwestii edukacji leśnej w szkołach.
Podjęty został także temat wycinki drzew na terenach prywatnych, w odniesieniu do nowym
przepisów prawnych w tym zakresie.
Pan Artur Karetko Nadleśniczy Nadleśnictwa Dąbrowa poprosił też obecnych członków
Rady Gminy o wskazanie pomysłów do wspólnej realizacji.
Radny Jerzy Golonka zapytał czy została przeprowadzona inwentaryzacja drzewostanu
w parku.
Pan Nadleśniczy odpowiedział, że taki materiał został przygotowany i zawiera inwentaryzację
pomników przyrody, a materiał jest do wglądu w Nadleśnictwie Dąbrowa. Powiedział, iż
koncepcja rewitalizacji parku ma na celu udostępnienie parku mieszkańcom, turystom
i osobom zainteresowanym.
Radny Henryk Rybak zapytał o kąpielisko w Laskowicach, które jest na terenie Lasów
Państwowych. Wskazał, że była wcześniej zgłaszana propozycja zamiany gruntów między
Nadleśnictwem a Gminą, aby to gmina mogła być gospodarzem terenu przy jeziorze
i odpowiednio przygotowała teren do korzystania przez mieszkańców.
Na powyższej wywołany temat podjęto dyskusję, gdzie wskazano możliwości różnych
rozwiązań m.in. poprzez wycięcie kilku drzew, przygotowanie dojścia do plaży oraz parkingu
oraz jej poszerzenie.
Pan Nadleśniczy na zakończenie powiedział, że należy sprawdzić, jak wskazany teren został
zaewidencjonowany i jeśli będzie to teren leśny, to może być utrudnienie i wtedy trzeba
będzie znaleźć inne rozwiązanie, dobre do wygospodarowania wspólnych działań.
Radny Sławomir Stefan zapytał, czy projekt rewitalizacji parku jest już na takim etapie, że
można go zaprezentować np. w prasie.
Pan Artur Karetko odpowiedział, iż na tym etapie nie ma przeszkód, ale uważa, że nie jest to
dobry pomysł na chwilę obecną. Lepiej jeśli prace te będą na bardziej zaangażowanym etapie.
Wobec braku dalszych pytań czy propozycji Pan Przewodniczący podziękował Panu Arturowi
Karetko Nadleśniczemu Nadleśnictwa Dąbrowa za obecność i przedstawienie wielu
ciekawych informacji. Następnie ogłosił 10 minut przerwy.
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Po przerwie Przewodniczący obrad przeszedł do kolejnego punktu posiedzenia.
Ad. 4.
Przewodniczący Rady Gminy przystępując do głosowania nad przyjęciem projektu protokołu
obrad XXVII sesji VII kadencji Rady Gminy zapytał radnych, czy są uwagi do
przedstawionego projektu.
Radny Sławomir Stefan odniósł się do zapisów protokołu w pkt 11, gdzie uważa, że opis
tematyki tego punktu został tak zredagowany, aby wykazać prawidłowe postępowanie
Komisji Rewizyjnej i Rady Gminy w tym zagadnieniu. Jednak jest przeciwny takiej praktyce,
ponieważ w tym postępowaniu nie było spójności.
Wobec braku dalszych uwag, Pan Przewodniczący przeszedł do głosowania, w wyniku
którego protokół obrad XXVII został przyjęty 12 głosami „za”, 1 głosem „sprzeciwu”,
1 głosem „wstrzymującym się”.
W następnej kolejności Przewodniczący obrad poprosił o uwagi do protokołu obrad XXVIII
sesji. Wobec ich braku przeszedł do głosowania, w wyniku którego protokół został przyjęty
jednogłośnie – 14 głosami „za”.
Ad. 5.
Pan Przewodniczący poprosił Radnych o składanie wniosków i interpelacji.
Radna Grażyna Dalak-Ożóg złożyła wnioski w imieniu mieszkańców Laskowic
w następujących sprawach: założenia 2 lamp oświetlenia ulicznego przy ul. Oskiej na odcinku
od ul. Ks. Kubsza do ul. Ks. Dembieńskiego; przystanku autobusowego „na żądanie”
w rejonie ulic Parczewskiego, Dembieńskiego lub Kubsza na ul. Oskiej przy drodze
wojewódzkiej nr 239 w Laskowicach; zagospodarowania działki gminnej nr 33/128 w obrębie
ulic Kochanowskiego i Liszkowskiej w Laskowicach, jako miejsca rekreacji lub miejsca
zabaw dla dzieci.
Radny Jerzy Golonka przedstawił wnioski i zapytania w sprawie: złego ustawienia znaków
drogowych w sołectwie Laskowice; wyrównania uskoku w połączeniu ulic Kolejowa –
Szkolna w Laskowicach; spadku ciśnienia wody na cmentarzu w Laskowicach.
Wobec braku dalszych wniosków czy interpelacji Przewodniczący Rady poprosił Wójta
Gminy o przedstawienie informacji międzysesyjnych.
Ad. 6.
Pan Wójt powitał Przewodniczącego Rady Gminy, Wysoką Radę oraz Szanownych Gości
i poinformował o wynikach zorganizowanych konkursów na Dyrektora Szkoły Podstawowej
w Krąplewicach, którym została p. Karolina Wesołowska oraz Dyrektora Przedszkola
Samorządowego w Laskowicach, którym została p. Anna Palewicz. Wskazał, iż konkursy nie
odbyły się w Gimnazjum w Laskowicach oraz w Zespole Szkół w Jeżewie, wobec braku
zgłoszeń do konkursu zarówno przez obecne Panie pełniące funkcję dyrektora wskazanych
placówek, jak i braku innych zgłoszeń. Wobec czego nastąpi powierzenie obowiązków
pełnienia funkcji Dyrektora Gimnazjum w Laskowicach Panu Przemysławowi Padrak, jak
i w Zespole Szkół w Jeżewie Panu Jerzemu Prus, po otrzymaniu pozytywnej opinii od
Kuratora Oświaty w Bydgoszczy. Pan Wójt nadmienił, iż wskazani Panowie wyrazili zgodę
na powierzenie dyrektorskiej funkcji.
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Następnie Wójt przeszedł do omówienia kwestii wyliczenia kosztów utrzymania Szkoły
Podstawowej w Czersku Świeckim i dalszego jej utrzymywania, przy wskazaniu liczby dzieci
uczestniczących w zajęciach szkolnych w tej placówce. Zaproponował, aby rozpocząć
rozmowy w temacie całkowitej jej likwidacji.
Pan Wójt odniósł się także do wyników egzaminu gimnazjalnego i wprowadzenia programów
naprawczych przez Kuratorium Oświaty na wniosek organu prowadzącego /wyniki egzaminu
gimnazjalnego stanowią załącznik do protokołu/.

Wójt wskazał na opracowany projekt wymiany oświetlenia na terenie gminy, który
przygotowany został na podstawie opracowanej inwentaryzacji i jeśli tylko urząd
marszałkowski ogłosi konkurs, to stosowny wniosek zostanie przez gminę złożony, podobnie,
jak w przypadku modernizacji oczyszczali ścieków.
Wspomniał również, że nastąpi podpisanie umowy z Panem Wojewodą na realizację
Programu Senior+, który realizowany będzie przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Jeżewie.
Pan Wójt poinformował o zakończonej kontroli kompleksowej w urzędzie gminy przez
Regionalną Izbę Obrachunkową w Bydgoszczy i po otrzymaniu wniosków pokontrolnych
poinformuje Radę Gminy o jej wynikach.
W dalszej kolejności wskazał, iż święto plonów w roku bieżącym odbędzie się w Jeżewie
i zaplanowane zostało na 20 sierpnia.
Następnie odniósł się do informacji o zamknięciu Zakonu Sióstr św. Józefa w Jeżewie,
przeniesieniu sióstr zakonnych pracujących w jeżewskiej parafii i przekazaniu tego budynku,
który jest własnością Zakonu do sprzedaży.
Wójt poruszył również zagadnienie wnioskowane na ostatnich posiedzeniach rady gminy
przez radnego Sławomira Stefan w temacie przyjęcia repatriantów. Wskazał uzyskane
informacje z urzędu wojewódzkiego, tj. w celu zaproszenia repatriantów potrzebna jest
uchwała rady gminy określająca liczebność rodziny, która ma zostać zaproszona, przedział
wiekowy czy profil zawodowy. Następnie po podpisaniu z Wojewodą porozumienia zostanie
przydzielona dotacja dla gminy na każdego członka zaproszonej rodziny po 25.000 zł
(pomoc jednorazowa), z przeznaczeniem na remont mieszkania, zakup sprzętu itp. Każdy
członek rodziny na tzw. „start” otrzymuje z budżetu państwa pomoc jednorazową
w wysokości 9.000 zł. W celach lepszej adaptacji dofinansowany jest również kurs języka
polskiego. Natomiast w kwestiach aktywizacji zawodowej także pracodawca może
wnioskować o przyznanie dofinansowania w pierwszym roku zatrudnienia na stworzenie
miejsca pracy, zakupu sprzętu, wyposażenia czy organizację szkoleń.
Radny Sławomir Stefan w odniesieniu na powyższe poinformował, iż jest po rozmowie
z Panem Nadleśniczym, który byłby skłonny zaoferować miejsca pracy, gdyby gmina
zdecydowała się na zaproszenie rodziny repatrianckiej.
Po ogólnym omówieniu powyższej kwestii, członkowie posiedzenia uzgodnili, iż temat ten
zostanie szerzej przedstawiony na posiedzeniach komisji.
Przewodniczący obrad poprosił o pytania do spraw przedstawionych przez Wójta Gminy.
Radny Sławomir Stefan wskazał, iż na poprzednich posiedzeniach sesji prosił Pana Wójta
o przygotowanie informacji o tematyce wydanych zarządzeń w sprawach bieżących i ich
wpływie na funkcjonowanie gminy. Uzasadnił to tym, iż zarządzenia wójta gminy na stronie
internetowej BIP ukazują się z dużym opóźnieniem.
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Wobec braku innych uwag czy zapytań Pan Przewodniczący przeszedł do punktu kolejnego
posiedzenia.
Ad. 7.
Pan Wójt poinformował o przedłożonych propozycjach wypoczynku letniego dla dzieci
i młodzieży, z którymi rada gminy zapoznała się na posiedzeniu komisji rady w dniu
20 czerwca /przedstawione propozycje stanowią załącznik do protokołu/.
Nadmienił również, że zostały przyznane dotacje dla stowarzyszeń na wsparcie zadań
publicznych z zakresu organizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży z terenu Gminy
Jeżewo, tj.: LUKS „KUSY” Laskowice – 7.500,00 zł, Chorągiew Kujawsko-Pomorska
Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Świecie – 3.810,00 zł, Stowarzyszenie „Krzesiwo” –
5.350,00 zł, LUKS „Olimp” Jeżewo – 2.500,00 zł, Stowarzyszenie Jeździecki Klub Sportowy
„Czarna Podkowa – Gródek” Krąplewice – 5.840,00 zł.
Ad. 8.
Przewodniczący Rady Gminy otworzył kolejny punkt obrad, w którym poprosił o pytania do
przedstawionego harmonogramu lub propozycje zmian /harmonogram stanowi załącznik do
protokołu/.

Radny Henryk Rybak zwrócił się z propozycją zmianę harmonogramu w przypadku ul.
Sportowej w Lasowicach do realizacji w 2018 r., a poszerzenie o ul. Prusa i Miłosza
z terminem realizacji do roku 2022. Uważa, że wniosek jest zasadny, gdyż jeśli zmiana nie
zostanie wprowadzona to przez 4 najbliższe lata, żadna ulica nie zostanie zmodernizowana
w Laskowicach.
Sekretarz Gminy p. Jerzy Lemańczyk przedstawił prośbę mieszkańców ul. Żeromskiego
w Laskowicach o wprowadzenie ich ulicy do harmonogramu.
Radny Rybak odnosząc się na powyższą propozycję powiedział, iż droga wskazanej ulicy jest
w dobrym stanie.
Wiceprzewodniczący RG p. Grzegorz Ziółkowski powiedział, że jest duże zapotrzebowanie
na remont dróg i chyba należałoby najpierw zrealizować plan ujęty w harmonogramie,
a dopiero w trakcie jego realizacji dopisywać nowe drogi. Uważa, że jest to nie w porządku
wobec mieszkańców, którzy oczekują na nowe drogi i wiedzą, że realizacja ma nastąpić
w najbliższym czasie.
Radny Sławomir Stefan zwrócił uwagę na brak planu remontu dróg czy potrzebnych napraw
w pierwszej kolejności, a wskazania dróg, które mogą mieć realizację w dłuższej
perspektywie.
Wiceprzewodniczący RG p. Grzegorz Ziółkowski uważa, że należy realizować harmonogram,
który jest, a w przyszłości tworzyć nowy.
Radny Sławomir Stefan uważa, iż należy przygotować informacje, ile mamy dróg i w jakim
są standardzie. Z takiej analizy wynikałoby ile dróg jest zrobionych, a ile należy
zmodernizować i na tej podstawie będzie wiadomo, ile gmina jest w stanie na bieżąco
modernizować.
Radna Wiesława Ziółkowska zaproponowała przeprowadzenie inwentaryzacji.
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Pan Wójt odnosząc się do powyższej dyskusji powiedział, że każda z dróg wskazanych
w harmonogramie, to również propozycje przedstawione przez sołtysów i mieszkańców
i wiadomym jest, że drogi te są pilne do realizacji.
Radny Sławomir Stefan powiedział, iż inwentaryzacja przy działaniu społecznym chyba się
nie sprawdza, patrząc na kwestie oświetleniowe.
Radny Henryk Rybak wskazał, iż gmina modernizuje więcej dróg niż jedną w danym roku,
a poza tym przez cztery lata, w tak dużej miejscowości jak Laskowice, nie miałaby zostać
zmodernizowana żadna ulica?
Radna Józefa Manikowska powiedziała, że mniejsze miejscowości też mają potrzeby
w remoncie dróg.
Radny Józef Smoczyk opuścił obrady sesji.
Wobec braku porozumienia, co do zmian w harmonogramie przebudowy i utwardzania dróg
gminnych, Pan Przewodniczący poprosił o głosowanie nad wnioskiem radnego Rybaka
o wprowadzenie nowych ulic do harmonogramu. W wyniku głosowania wnioskowana
propozycja przez radnego Henryka Rybaka została przyjęta 9 głosami „za”,
4 „wstrzymującymi się”.
Na obrady sesji wrócił radny Józef Smoczyk.
Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie nad całością harmonogramu po zmianach.
Harmonogram został przyjęty 13 głosami „za”, 1 głosem „wstrzymującym się”.
Przewodniczący Rady Gminy ogłosił 10 minut przerwy.
Ad. 9a.
Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Jeżewo za rok 2016
i poprosił o pytania. Wobec ich braku przeszedł do głosowania, w wyniku którego uchwała
została podjęta 13 głosami „za”, 1 głosem „wstrzymującym się”.
Uchwała Nr XXIX/221/2017
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 9b.
Następnie Pan Przewodniczący przeszedł do projektu uchwały w sprawie udzielenia
absolutorium Wójtowi Gminy Jeżewo za rok 2016.
Przewodniczący Rady Gminy na wstępie poinformował, iż na wspólnym posiedzeniu Komisji
Rady Gminy, jej członkowie zapoznali się z dokumentami wskazanymi poniżej, jak również
omówione zostało sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2016 rok wraz z informacją
o stanie mienia Gminy:

 Uchwałą Nr 17/S/2017 Składu Orzekającego Nr 2 Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Bydgoszczy z dnia 9 maja 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym
przez Wójta Gminy Jeżewo sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2016 rok
wraz z informacją o stanie mienia Gminy, które zostało zaopiniowane pozytywnie.
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 Wnioskiem

Komisji

Rewizyjnej

Rady

Gminy

przedstawionym

przez

Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, która na posiedzeniu w dniu 24.05.2017 r.
dokonała analizy i oceny sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2016 r.,
sprawozdań finansowych i informacji o stanie mienia komunalnego, i w którym
wnioskuje o udzielenie absolutorium dla Wójta Gminy za 2016 r.

 Uchwałą Nr 11/Kr/2017 Składu Orzekającego Nr 2 Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Bydgoszczy z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej
Rady Gminy Jeżewo w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Jeżewo za 2016 rok.
Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi
Gminy
Jeżewo
za
rok
2016,
który
poddał
pod
głosowanie.
W wyniku jawnego głosowania, „za” przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych, 2 radnych
„wstrzymało się” od głosu.
Uchwała Nr XXIX/222/2017
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Przewodniczący Rady Gminy Pan Dariusz Werkowski pogratulował Wójtowi udzielonego
absolutorium.
Pan Wójt podziękował Radzie Gminy za udzielone absolutorium, poparcie i współpracę.
Ad. 9c.
Głos zabrał Skarbnik Gminy, który poinformował Wysoką Radę, iż zmiany wprowadzone do
budżetu dotyczą: zwiększenia wysokości subwencji oświatowej o kwotę 6.021 zł
z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych w kulturze fizycznej i gospodarce ściekowej;
zwiększenia dochodów własnych na kwotę 3.800 zł; zmniejszenia środków w wysokości
7.000 zł na wydatki inwestycyjne dotyczące budowy parkingu w Laskowicach ze środków
funduszu sołeckiego i przeniesienie na zakupy bieżące sołectwa; zmniejszenia wydatków na
zakup energii elektrycznej o kwotę 5.000 zł i przeniesienia na wydatki funduszu sołeckiego na
zakup energii elektrycznej. Pan Skarbnik wskazał również na zmiany wprowadzone
w zapisach §4 uchwały budżetowej związane z wykazaniem podziału realizacji inwestycji
przy udziale środków krajowych i europejskich oraz w zapisach §11 i §12 , gdzie nastąpiła
zmiana kwoty do spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek na 451.270 zł, co
wynika ze posiadanych wolnych środków finansowych, które pozostały po przeniesieniu tych
kwot na zadania inwestycyjne wykonywane w roku bieżącym. Skarbnik Gminy nadmienił, iż
powyższe zmiany podyktowane są wnioskiem Regionalnej Izby Obrachunkowej, aby zapisy
wskazywane w podanych paragrafach były czytelniejsze.
Wobec braku pytań Pan Przewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie wprowadzenia
zmian do budżetu gminy na 2017 r. i przeszedł do głosowania. W wyniku przeprowadzonego
głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie – 14 głosami „za”.
Uchwała Nr XXIX/223/2017
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
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Ad. 9d.
Kolejny projekt uchwały, który odczytał Przewodniczący obrad to wprowadzenie zmian do
Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2017 r.. Następnie wobec braku pytań czy uwag,
zarządził głosowanie, w wyniku którego uchwała została podjęta jednogłośnie – 14 głosami
„za”.
Uchwała Nr XXIX/224/2017
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 9e.
Po odczytaniu projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Gminnej Przychodni w Jeżewie za rok 2016, Pan Przewodniczący poprosił o głosowanie.
Uchwała w wyniku głosowania przyjęta została jednogłośnie – 14 głosami „za”.
Uchwała Nr XXIX/225/2017
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 9f.
Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do odczytania projektu uchwały w sprawie
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Jeżewo i zagospodarowania
tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za
gospodarowanie odpadami komunalnymi i wobec braku pytań przeszedł do głosowania.
W wyniku przeprowadzonego głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie – 14 głosami
„za”.
Uchwała Nr XXIX/226/2017
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 9g.
Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości
porządku na terenie gminy Jeżewo i poprosił o pytania.
Radny Henryk Rybak zapytał czy jest możliwość częstszego wywozu bioodpadów,
szczególnie w sezonie wiosenno-letnim, gdzie takich odpadów gromadzi się bardzo dużo.
Pan Wójt odpowiedział, iż przedstawiona zostanie propozycja terminów wywozu śmieci
segregowanych do Zakładu Usług Komunalnych w Świeciu, z uwzględnieniem częstszych
wywozów bioodpadów.
Następnie Pan Przewodniczący przeszedł do głosowania, w wyniku którego uchwała została
podjęta jednogłośnie – 14 głosami „za”.
Uchwała Nr XXIX/227/2017
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 9h.
W dalszej kolejności odczytany został projekt uchwały w sprawie przyjęcia przez Gminę
Jeżewo zadań powierzonych z zakresu administracji rządowej, dotyczących utrzymania
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grobów i cmentarzy wojennych i członkowie rady gminy przystąpili do głosowania. Uchwała
w wyniku głosowania przyjęta została jednogłośnie – 14 głosami „za”.
Uchwała Nr XXIX/228/2017
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 9i.
Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych
w obrębie Białe w gminie Jeżewo i poprosił o pytania.
Radny Henryk Rybak zapytał czy gmina jest zobowiązana w przypadku przygotowania
miejscowego planu do poniesienia kosztów, czy koszty te mogą zostać pokryte przez osoby
indywidualnie zainteresowane. Zaproponował, aby przygotować jedno rozwiązanie dla
wszystkich zainteresowanych tym tematem i składających wnioski o wprowadzenie zmian do
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy, z różnych względów.
Radny Sławomir Stefan zapytał, jaki jest status prawny działek, osób wnioskujących
i dlaczego wnoszą o zmiany.
Skarbnik Gminy odpowiedział, że chodzi o kwestie gruntowe, gdyż na gruncie np. rolnym nie
można się budować.
Pan Wójt potwierdził wypowiedź Pana Skarbnika, jednocześnie dodając, że poniesione
koszty, gmina może odzyskać w opłacie planistycznej. Powiedział, iż jeśli właściciel
nieruchomości chce na własny koszt przekwalifikować działkę, to nie powinno być takie
działanie blokowane. Dodał też, iż przygotowane projekty uchwał o przystąpieniu do
opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie skutkują roszczeniami
wobec danego terenu, a jedynie rozpoczynają procedurę opracowania takiego planu.
Wobec braku dalszych pytań, pan Przewodniczący przeszedł do głosowania, w wyniku
którego uchwał podjęta została jednogłośnie – 14 głosami „za”.
Uchwała Nr XXIX/229/2017
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 9j.
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego działek nr 58/9 i 58/10 w obrębie Lipno w gminie
Jeżewo, został odczytany przez Przewodniczącego obrad i poddany pod głosowanie,
w wyniku którego uchwała podjęta została jednogłośnie – 14 głosami „za”.
Uchwała Nr XXIX/230/2017
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 9k.
Przed głosowaniem nad projektem uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych
w Taszewskim Polu w gminie Jeżewo, Przewodniczący Rady Gminy odczytał zapisy
stosownego projektu i wobec braku pytań przeszedł do głosowania. Uchwała w wyniku
głosowania przyjęta została jednogłośnie – 14 głosami „za”.
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Uchwała Nr XXIX/231/2017
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 9l.
Następnie odczytany został projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego części wsi Taszewskie Pole, obejmującego działkę nr 130
i członkowie rady gminy przystąpili do głosowania. W wyniku przeprowadzonego
głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie – 14 głosami „za”.
Uchwała Nr XXIX/232/2017
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 10.
W kolejnym punkcie porządku obrad, głos zabrali:
Przewodniczący obrad przedstawił wniosek przedłożony do Rady Gminy w sprawie
modernizacji ul. Sportowej w Laskowicach /wniosek stanowi załącznik do protokołu/ oraz wniosek
Dyrektora GOK w Jeżewie p. Janusza Kasaka w sprawie przydzielenia pomieszczeń w hali
sportowej w Jeżewie, po rehabilitacji na prowadzenie warsztatu rzeźby /wniosek stanowi załącznik
do protokołu/. Zaproponował, aby powyższe wnioski zostały omówione na posiedzeniu komisji
rady.
Radny Tadeusz Makowski poprosił o sprawdzenie hydrantów na terenie gminy.
Sekretarz Gminy odpowiedział, że termin do sprawdzenia hydrantów jest do końca sierpnia.
Radna Wiesława Ziółkowska zgłosiła „zapadnięcie się” chodnika w 3 miejscach na ul.
Głównej w Jeżewie.
Radny Sławomir Stefan odniósł się do przedstawionej propozycji zagospodarowania terenu
przy Gminnej Przychodni w Jeżewie. Zapytał czy miejsce przed budynkiem poczty również
zostanie zmodernizowane i czy garaże postawione przy przychodni pozostaną w tym miejscu,
w którym stoją w chwili obecnej, ponieważ uważa, iż teren przy budynku poczty należy
zmodernizować, a blaszane garaże przy odremontowanym terenie przychodni nie będą
pasować.
Pan Sekretarz odnosząc się na powyższe powiedział, że w trakcie opracowywania projektu
nie było informacji o przeniesieniu tych garaży.
Radny Sławomir Stefan zaproponował, aby zorganizować publiczną toaletę przy budynku
Przychodni, tak jak jest to zrobione przy cmentarzu. Wskazał, że w trakcie prac przy
zagospodarowaniu terenu przy budynku przychodni można byłoby przygotować podłączenie
kanalizacyjne, a na rok następny zaplanować zakup toalety.
Ad. 11.
Wobec wyczerpania punktów porządku obrad, Przewodniczący Rady Gminy p. Dariusz
Werkowski podziękował wszystkim zebranym za udział w XXIX sesji VII kadencji Rady
Gminy i o godz. 1555 zamknął obrady sesji.
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Protokołowała:
Dominika Rakowicz
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Przewodniczący Rady Gminy
Dariusz Werkowski

