PROTOKÓŁ NR XXXVI/2017
obrad XXXVI sesji VII kadencji Rady Gminy Jeżewo
z dnia 8 grudnia 2017 r. w godz. 1200 – 1425 w Urzędzie Gminy w Jeżewie
Obradom przewodniczył Pan Grzegorz Ziółkowski – Wiceprzewodniczący Rady Gminy.
W obradach sesji na ustawowy skład Rady – 15 członków, zgodnie z listą obecności udział
wzięło 13 radnych. Radni nieobecni usprawiedliwieni: p. Grażyna Dalak-Ożóg o p. Dariusz
Werkowski. Radni: Wiesława Ziółkowska i Marian Romanowski spóźnili się na posiedzenie
sesji.
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.
6.

Otwarcie sesji.
Stwierdzenie quorum.
Przyjęcie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu XXXIV sesji z dnia 10 listopada 2017 r.
Składanie wniosków i interpelacji.
Podjęcie uchwał w sprawie:
a. wprowadzenia zmian do budżetu na 2017 r.,
b. wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2017 r.,
c. zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na inwestycje dotyczące przebudowy –
modernizacji i utwardzania dróg gminnych w 2017 r.,
d. nadania Statutu Gminnej Przychodni w Jeżewie,
e. przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii realizowanego na terenie gminy
Jeżewo w 2018 r.,
f. sposobu sprawienia pogrzebu oraz określenia zasad zwrotu wydatków na pokrycie
kosztów pogrzebu,
g. zniesienia formy ochrony przyrody z pięciu drzew zlokalizowanych na działce
nr 39/13 w miejscowości Taszewo,
h. uchwalenia Programu współpracy Gminy Jeżewo z organizacjami pozarządowymi
i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018,
i. ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży
pożarnych z terenu Gminy Jeżewo,
j. ustalenia diet dla sołtysów,
k. wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Jeżewo
na lata 2018-2022,
l. zmiany uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej przy Gminnej Przychodni
w Jeżewie na kadencję 2015 – 2018,
m. aktualizacji podziału gminy Jeżewo na stałe obwody głosowania,
n. aktualizacji podziału gminy Jeżewo na okręgi wyborcze.
7 Wolne wnioski i zapytania.
Zakończenie obrad sesji.
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Ad. 1.
Otwarcia obrad XXXVI sesji VII kadencji Rady Gminy Jeżewo dokonał
Wiceprzewodniczący Rady Gminy p. Grzegorz Ziółkowski, 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 11 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 – 11 głosami
„za”.
Ad. 4.
Przewodniczący Rady Gminy przystępując do głosowania nad przyjęciem projektu protokołu
obrad XXXIV sesji VII kadencji Rady Gminy zapytał radnych, czy są uwagi do
przedstawionego projektu. Wobec braku uwag przeszedł do głosowania, w wyniku którego
protokół został przyjęty jednogłośnie – 11 głosami „za”.
Ad. 5.
Przewodniczący obrad poprosił Radnych o składanie wniosków i interpelacji.
Wniosków i interpelacji nie było.
Ad. 6a.
Przewodniczący Rady Gminy poprosił Skarbnika Gminy o wprowadzenie.
Pan Skarbnik zawnioskował do Wysokiej Rady o wykreślenie projektu uchwały w sprawie
wprowadzenia zmian do budżetu gminy na rok 2017.
Rada Gminy w przeprowadzonym głosowaniu, wyraziła zgodę na powyższe jednogłośnie –
11 głosami „za.
Ad. 6b.
Skarbnik Gminy poinformował, że zmiana do Wieloletniej Prognozy Finansowej dotyczy
wprowadzenia na lata 2019 – 2020 inwestycji dotyczącej modernizacji oczyszczalni ścieków
i rozbudowy sieci kanalizacyjnej. Powiedział, że zapisy zawarte w WPF są zgodą rady gminy
na zaciągnięcie zobowiązań do określonych kwot, co wynika z art. 18 ust. 2 pkt 9 ustawy
o samorządzie gminnym.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Jeżewo na lata 2017 – 2027 i wobec braku pytań przeszedł do
głosowania, w wyniku którego uchwała została podjęta – 10 głosami „za” , 1 głosem
„wstrzymującym się”.
Uchwała Nr XXXVI/262/2017
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
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Ad. 6c.
Pan Szymon Górski, Skarbnik Gminy, wskazał, że zmiana, związana jest z zaistniałą omyłką
w uchwale z dnia 10 listopada Nr XXXIV/251/2017.
Radny Sławomir Stefan uważa, że wszelkie zmiany wprowadzane do budżetu, skutkują
obowiązkiem realizacji tych zmian i odpowiedzialności rady gminy w tym zakresie.
Zauważył też, że zbyt późno rozpoczęto procedurę pozyskania środków finansowych
w postaci pożyczki i obawia się, czy do końca roku pożyczka ta zostanie przyznana.
Skarbnik Gminy zapewnił, że pożyczka z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej
zostanie udzielona. Jeśli jednak okazałoby się, że nie zostanie przyznana, to trzeba będzie
wnioskować o pożyczkę na to zadanie z innego banku. Pan Skarbnik powiedział, że rozumie
obawy Rady Gminy, bo sam też takie obawy ma.
Nadmienił, iż zostanie złożony wniosek do Banku Spółdzielczego o uruchomienie kredytu
obrotowego na kwotę 2 mln zł, w związku z płatnością I transzy za inwestycję kanalizacyjną
i zwrot subwencji oświatowej, z której skorzysta gmina prawdopodobnie do końca bieżącego
roku, „pożyczając” środki te z jednostek oświatowych.
Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki
długoterminowej na inwestycje dotyczące przebudowy - modernizacji i utwardzania dróg
gminnych w 2017 r. i poprosił o pytania. Wobec ich braku, przeszedł do głosowania,
w wyniku którego uchwała została podjęta – 9 głosami „za”, 2 głosami „wstrzymującymi
się”.
Uchwała Nr XXXVI/263/2017
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 6d.
Następnie Pan Wiceprzewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie nadania Statutu
Gminnej Przychodni w Jeżewie i wobec braku pytań czy innych propozycji przeszedł do
głosowania. W wyniku przeprowadzonego głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie
– 11 głosami „za”.
Uchwała Nr XXXVI/264/2017
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Na obrady sesji przybyli radna Wiesława Ziółkowska i radny Marian Romanowski.
Ad. 6e.
Wiceprzewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania
Narkomanii realizowanego na terenie gminy Jeżewo w 2018 r., i poprosił o pytania lub
uwagi.
Radny Henryk Rybak zapytał w oparciu, o jakie materiał Program ten został opracowany,
jakie zostały wypracowane wnioski i co w tej tematyce się dzieje. Zapytał również
o przeprowadzenie stosownych badań w kwestii dostępności do narkotyków czy innych
środków odurzających i ich używania oraz jaka jest efektywność podejmowanych działań.
Radny Sławomir Stefan zapytał o sposób monitorowania tych działań, prowadzone kontrole
dotyczące sprzedaży alkoholu, czy zachowana została stosowna odległość punktów sprzedaży
alkoholi od m.in. szkół, przedszkola, itp. Następnie podjął temat dotyczący działalności
świetlicy socjoterapeutycznej oraz kosztów jej utrzymania.
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Radny Henryk Rybak poprosił o spotkanie z pracownikiem merytorycznie odpowiedzialnym
i uzyskanie informacji o wynikach działań na podstawie Programu z 2017 r. i nadzorze nad
wykonywanymi zadaniami w tematyce rozwiązywania problemów alkoholowych
i narkomanii. Zawnioskował o wycofanie projektu uchwały, wprowadzenia poprawek
i przyjęcia Programu w nowym roku.
Wiceprzewodniczący Rady p. Grzegorz Ziółkowski poprosił o głosowanie nad wnioskiem
Radnego Rybaka o wykreślenie projektu uchwały z porządku obrad.
Członkowie Rady stosunkiem głosów 11 „za”, 1 „przeciw” i 1 „wstrzymujący się”,
pozytywnie ustosunkowali się do wniosku Pana Radnego.
Ad. 6f.
Wobec powyższego Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały w sprawie sposobu
organizacji pogrzebu oraz określenia zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu
i przeszedł do głosowania. Wobec przeprowadzonego głosowania, uchwała została podjęta
jednogłośnie – 13 głosami „za”.
Uchwała Nr XXXVI/265/2017
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Obrady sesji opuścił radny Józef Smoczyk.
Ad. 6g.
W dalszej kolejności Wiceprzewodniczący przedstawił projekt uchwały w sprawie zniesienia
formy ochrony przyrody z pięciu drzew zlokalizowanych na działce nr 39/13 w miejscowości
Taszewo i poprosił o głosowanie. W wyniku przeprowadzonego głosowania uchwała została
podjęta – 11 głosami „za”, 1 głosem „przeciw”.
Uchwała Nr XXXVI/266/2017
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 6h.
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Jeżewo
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na rok 2018, został przedstawiony przez Przewodniczącego obrad, który
poprosił o uwagi.
Radny Sławomir Stefan zawnioskował o zmianę zapisu w rozdz. 10 pkt 2, w ten sposób, że:
„Wójt Gminy do dnia 30 kwietnia 2018 roku przedstawi Radzie Gminy sprawozdanie
z realizacji Programu za rok poprzedni”.
Na obrady sesji wrócił radny Józef Smoczyk.
Członkowie posiedzenia przychyli się pozytywnie do propozycji Pana Radnego
i w głosowaniu – jednogłośnie 13 głosami „za” podjęli uchwałę, po wprowadzeniu stosownej
zmiany.
Uchwała Nr XXXVI/267/2017
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 6i.
Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu
pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Jeżewo i wobec
braku uwag przeszedł do głosowania. Radny Maciej Warczak poprosił o wyłączenie
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z głosowania. W wyniku przeprowadzonego głosowania uchwała została podjęta –
12 głosami „za”.
Uchwała Nr XXXVI/268/2017
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 6j.
W dalszej części obrad Wiceprzewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie ustalenia
diet dla sołtysów, który poddał pod głosowanie. Z udziału w głosowaniu wyłączeni zostali:
radny Tadeusz Makowski i radny Maciej Warczak. Uchwała wobec przeprowadzonego
głosowania podjęta została – 11 głosami „za”.
Uchwała Nr XXXVI/269/2017
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Obrady sesji opuścił radny Maciej Warczak. Pan Przewodniczący ogłosił minut przerwy.
Ad. 6k.
Do omówienia projektu uchwały w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania
Mieszkaniowym Zasobem Gminy Jeżewo na lata 2018-2022 i sytuacji lokalowej gminy,
poproszony został Pan Paweł Michałowski, pracownik urzędu gminy.
Pan Michałowski poinformował, że ilość posiadanych lokali mieszkaniowych gminy to
15 mieszkań, z czego 4 zlokalizowane są w budynku przedszkola w Jeżewie, 1 w budynku
szkoły podstawowej w Czersku Świeckim, 1 w budynku szkoły podstawowej w Jeżewie, 1 na
boisku szkolnym w Jeżewie, 2 lokale w budynku GOK-u, 4 w budynku komunalnym
w Ciemnikach, 1 w budynku GOPS w Jeżewie, 1 w Osłowie, które decyzją rady gminy nie
zostało sprzedane, a przeznaczone, jako lokal dla zabezpieczenia sytuacji losowych
mieszkańców. Następnie przedstawił stan techniczny mieszkań, w tym braki i potrzeby
remontowe, szczególnie w Osłowie, Ciemnikach i Czersku Świeckim. Powiedział, że
w projekcie budżetu na rok 2018, wskazano kwoty: 40.000 zł na najpilniejsze remonty
wskazanych mieszkań, 15.000 zł na usługi i na zakup energii 5.000 zł .
Radny Sławomir Stefan podjął temat technicznego przeglądu mieszkań, planów remontowych
na 2018 rok, wartości tych mieszkań i dochodów z czynszu, ustalenia pilnych napraw wobec
przeprowadzonych przeglądów i sposobu ubezpieczenia tych mieszkań. Zaproponował, aby
wskazać administratora tych mieszkań, który miałby nadzór nad ich stanem technicznym
i przeprowadzanymi remontami.
Wobec braku dalszych pytań czy propozycji, Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały
i poddał pod głosowanie. W wyniku przeprowadzonego głosowania uchwała została podjęta –
jednogłośnie 12 głosami „za”.
Uchwała Nr XXXVI/270/2017
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 6l.
Po odczytaniu projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania Rady
Społecznej przy Gminnej Przychodni w Jeżewie na kadencję 2015 – 2018, Pan
Przewodniczący przystąpił do głosowania, w wyniku którego uchwała została podjęta jednogłośnie - 12 głosami „za”.
Uchwała Nr XXXVI/277/2017
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
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Ad. 6m.
Wiceprzewodniczący Rady odczytał kolejny projekt uchwały w sprawie aktualizacji podziału
gminy Jeżewo na stałe obwody głosowania, i przeszedł do głosowania, w wyniku którego
uchwała została podjęta jednogłośnie - 12 głosami „za”.
Uchwała Nr XXXVI/278/2017
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 6n.
Następnie Pan Przewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie aktualizacji podziału
gminy Jeżewo na okręgi wyborcze i poprosił o głosowanie. Wobec przeprowadzonego
głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie - 12 głosami „za”.
Uchwała Nr XXXVI/279/2017
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 7.
W kolejnym punkcie porządku obrad, głos zabrali:
Wiceprzewodniczący Rady Gminy podjął temat ograniczenia prędkości do 40 km/h
w m. Piskarki, wobec zapytań i wniosków mieszkańców. W dyskusji zaproponowano, aby
został złożony wniosek do Zarządu Dróg Powiatowych o zmianę tego ograniczenia.
Radna Agnieszka Strzyżewska zawnioskowała o zmianę trybu wnoszenia odpłatności za
przedszkole w Laskowicach z formy gotówkowej na formę płatności przelewem na konto,
wobec próśb rodziców.
Ad. 8.
Wobec wyczerpania punktów porządku obrad, Wiceprzewodniczący Rady Gminy
p. Grzegorz Ziółkowski podziękował wszystkim zebranym za udział w XXXVI sesji
VII kadencji Rady Gminy i o godz. 1425 zamknął obrady sesji.
Protokołowała:
Dominika Rakowicz

Wiceprzewodniczący Rady Gminy
Grzegorz Ziółkowski
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