PROTOKÓŁ NR XXXVII/2017
obrad XXXVII nadzwyczajnej sesji VII kadencji Rady Gminy Jeżewo
z dnia 18 grudnia 2017 r. w godz. 1200 – 1230 w Urzędzie Gminy 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. Grażyna Dalak-Ożóg, p. Józef
Smoczyk, p. Wiesława Ziółkowska.
Spoza Rady Gminy w posiedzeniu uczestniczyli:
1. Wójt Gminy – p. Maciej Rakowicz
2. Skarbnik Gminy – p. Szymon Górski.
Porządek obrad:
1.
2.
3.
4.
5.

Otwarcie sesji.
Stwierdzenie quorum.
Przyjęcie porządku obrad.
Składanie wniosków i interpelacji.
Podjęcie uchwał w sprawie:
a. wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2017 r.,
b. wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2017 r.,
c. zaciągnięcia kredytu na inwestycje dotyczące przebudowy-modernizacji
i utwardzania dróg gminnych w 2017 r.,
d. wycofania z obiegu prawnego Uchwały Nr XXXV/256/2017 Rady Gminy Jeżewo
z dnia 29 listopada 2017 r.
6. Wolne wnioski i zapytania.
7. Zakończenie obrad sesji.
Ad. 1.
Otwarcia obrad XXXVII 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 12 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,
do którego radni, nie wnieśli żadnych uwag i głosowaniu przyjęli jednogłośnie – 12 głosami
„za”.
Ad. 4.
Przewodniczący obrad poprosił Radnych o składanie wniosków i interpelacji.
Wniosków i interpelacji nie było.
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Ad. 5a-d.
Pan Przewodniczący poprosił Pana Skarbnika, o wprowadzenie do projektów uchwał.
Skarbnik Gminy poinformował o zmianach do budżetu w załączniku inwestycyjnym nr 3
dotyczący pożyczki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej, w miejsce której
wprowadzony zostanie kredyt inwestycyjny oraz wskazał na zmiany wprowadzone do
załącznika przychody i rozchody.
W odniesieniu do zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej, w załączniku przedsięwzięcia
wprowadzona została kwota 10.294.000 zł, która rozłożona została na okres 3 lat i dotyczy
roku 2018 i 2019 z czego rok 2017 r. pozostaje bez zmian.
Radny Henryk Rybak zapytał, z czego wynika zmiana banku i jaka jest różnica
w oprocentowaniu.
Pan Skarbnik wyjaśnił, że został zbyt późno złożony wniosek do EFRWP o pożyczkę oraz
wyszła różnica w określonych inwestycjach wskazanych we wniosku, tzn. przy weryfikacji
wniosku okazało się, że różnica jest pomiędzy wnioskiem przesłanym elektronicznie,
a złożonym papierowo. Dlatego też EFRWP odmówił udzielenia wnioskowanej pożyczki.
Wskazał, że oprocentowanie w EFRWP wynosi 1,5 %, a oprocentowanie kredytu w innym
Banku jest na poziomie 3,5 %.
Radny Henryk Rybak poprosił o wskazanie kosztów dodatkowych w porównaniu pożyczki
z EFRWP, a kredytu z banku komercyjnego.
Skarbnik Gminy nie udzielił odpowiedzi na to pytanie.
Radny Sławomir Stefan powiedział, że od 29 grudnia 2016 r. wiadomym było, jakie zostały
zaplanowane zadania, jakie należy podjąć działania, jakie zaciągnąć zobowiązania. W planie
budżetowym na rok 2017 wszystkie te rzeczy zostały wskazane, więc nie rozumie dlaczego
pewne działania zostały podjęte tak późno. Zwrócił się z prośbą o ustalenie, kto jest winny
zaistniałej sytuacji i jakie wójt widzi rozwiązania, aby w przyszłości takie sytuacje się nie
powtórzyły, aby system administracyjny, wnioskowania, obiegu dokumentów i przepływu
informacji był przejrzysty i szybki.
Wobec braku dalszych 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 – 12 głosami „za”.
Uchwała Nr XXXVII/280/2017
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Następnie Pan Przewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do
Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2017 r. i poprosił o głosowanie. W wyniku
przeprowadzonego głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie – 12 głosami „za”.
Uchwała Nr XXXVII/281/2017
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Kolejny projekt uchwały, który został przedstawiony w sprawie zaciągnięcia kredytu na
inwestycje dotyczące przebudowy-modernizacji i utwardzania dróg gminnych w 2017 r.,
w wyniku przeprowadzonego głosowania został podjęty jednogłośnie – 12 głosami „za”.
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Uchwała Nr XXXVII/282/2017
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

W dalszej części, Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie wycofania
z obiegu prawnego Uchwały Nr XXXV/256/2017 Rady Gminy Jeżewo z dnia 29 listopada
2017 r. i poprosił o pytania.
Radny Sławomir Stefan zaproponował, aby przed ponownym podjęciem uchwały zaprosić
przedstawicieli Spółki Wodnej, aby omówić bieżące potrzeby również finansowe, a następnie
podjąć uchwałę.
Na powyższe Przewodniczący obrad przeszedł do głosowania, w wyniku którego uchwała
została podjęta jednogłośnie – 12 głosami „za”.
Uchwała Nr XXXVII/283/2017
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 6.
Wolnych wniosków i zapytań nie było.
Ad. 7.
Wobec wyczerpania punktów porządku obrad, Przewodniczący Rady Gminy p. Dariusz
Werkowski podziękował wszystkim zebranym za udział w XXXVII sesji
VII kadencji Rady Gminy i o godz. 1230 zamknął obrady sesji.
Protokołowała:
Dominika Rakowicz

Przewodniczący Rady Gminy
Dariusz Werkowski
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