PROTOKÓŁ NR XXXV/2017
obrad XXXV sesji VII kadencji Rady Gminy Jeżewo
z dnia 29 listopada 2017 r. w godz. 1400 – 1710 w świetlicy wiejskiej w Ciemnikach
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 posiedzeniu uczestniczyli:
1. Wójt Gminy – p. Maciej Rakowicz
2. Skarbnik Gminy – p. Szymon Górski.
3. Zaproszeni sołtysi /lista obecności stanowi załącznik do protokołu/.
4. 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 protokołów z ostatnich sesji.
Składanie wniosków i interpelacji.
Informacja Wójta Gminy z pracy za okres międzysesyjny.
Podjęcie uchwał w sprawie:
a. obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku
rolnego na obszarze gminy Jeżewo,
b. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
c. określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,
d. ustalenia zasad udzielania Gminnej Spółce Wodnej Jeżewo dotacji z budżetu Gminy
Jeżewo oraz sposób jej rozliczania,
e. stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Jeżewie, w skład którego wchodzi
jedynie Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza i Gimnazjum im. Mikołaja
Kopernika w Szkołę Podstawową im. Adama Mickiewicza w Jeżewie,
f. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im.
Janusza Korczaka w Krąplewicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Janusza
Korczaka w Krąplewicach,
g. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im.
Janusza Kusocińskiego w Laskowicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im.
Janusza Kusocińskiego w Laskowicach,
h. zmiany reprezentanta gminy Jeżewo w Lokalnej Grupie Działania „Gminy Powiatu
Świeckiego”.
8. Wolne wnioski i zapytania.
9. Zakończenie obrad sesji.
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Ad. 1.
Otwarcia obrad XXXV 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,
do którego radni, nie wnieśli żadnych uwag, a następnie przedstawił wniosek Wójta Gminy
o wprowadzenie projektu uchwały w sprawie „wprowadzenia zmian do budżetu gminy na
2017 r.”, jako pkt 7i. Obecni członkowie Rady Gminy w głosowaniu jednogłośnie –
14 głosami „za” przyjęli zaproponowaną zmianę, a w kolejnym głosowaniu przyjęli porządek
obrad po zmianach również jednogłośnie – 14 głosami „za”.
Ad. 4.
Przewodniczący Rady Gminy przystępując do głosowania nad przyjęciem projektu protokołu
obrad XXXI sesji z dnia 11 października, zapytał radnych, czy są uwagi do przedstawionego
projektu. Wobec ich braku przystąpił do głosowania, w wyniku którego protokół został
przyjęty 13 głosami „za”, 2 głosami „wstrzymującymi się”. Do protokołu Nr XXXII z dnia
30 października również obecni członkowie radni, nie wnieśli uwag i w głosowaniu przyjęli
jednogłośnie – 14 głosami „za”. Protokół Nr XXXIII z dnia 30 października został przyjęty
13 głosami „za”, 1 głosem „wstrzymującym się”, bez złaszonych uwag.
Ad. 5.
Przewodniczący obrad poprosił Radnych o składanie wniosków i interpelacji.
Wniosków i interpelacji nie było.
Ad. 6.
Przewodniczący obrad poprosił Wójta Gminy o przedstawienie informacji międzysesyjnych.
Pan Wójt powitał Wysoką Radę, Pana Przewodniczącego oraz Gości, a następnie
podziękował Panu Sołtysowi za zaproszenie do odbycia sesji w świetlicy wiejskiej
w Ciemnikach. Następnie poinformował, iż ostatnia sesja odbyła się w dniu 10 listopada
i w tym okresie odbyły się następujące spotkania i działania w zakresie: w dniu 12 listopada
odbyła się msza św. z okazji Dnia Niepodległości w kościele parafialnym w Jeżewie,
następnie przeszła procesja z udziałem delegacji rady gminy i pracowników urzędu gminy,
która udała się na cmentarz, aby złożyć wiązanki, zapalić znicze i oddać hołd poległym;
w dniu 14 listopada odbyło się spotkanie z Panią Wójt Gminy Dragacz w sprawie
modernizacji drogi Grupa-Jeżewo, na którym zaproponowana organizację spotkania
z Marszałkiem Województwa, aby uzgodnić termin realizacji tego zadania oraz zakres
możliwości finansowych; w dniu 18 listopada odbyło się spotkanie integracyjne Pań z Kół
Gospodyń Wiejskich z terenu gminy, połączone ze zbiórką środków finansowych na pomoc w
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leczeniu choroby nowotworowej dla mieszkańca Czerska Świeckiego; w dniu 19 listopada
odbył się wyścig kolarski w Laskowicach, którego organizatorem był Pan Jarosław
Dąbrowski; w dniu 21 listopada nastąpiło otwarcie pracowni rzeźby i ceramiki w hali
sportowej w Jeżewie; w dniu 22 listopada odbyło się uroczyste spotkanie Polskiego Związku
Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Domu Kultury w Laskowicach z okazji Dnia Seniora, w
którym uczestniczyli przedstawiciele rady gminy oraz wójt; w dniu 23 listopada nastąpił
odbiór drogi Ciemniki-Dubielno, jak również odbyło się zebranie wiejskie sołectwa Belno, na
którym podjęto uchwałę o stwierdzeniu rezygnacji z funkcji sołtysa; w dniu 24 listopada
w urzędzie gminy odbyło się spotkanie wójta z sołtysami, na którym omówiono zakres
współpracy oraz sprawy bieżące sołectw i gminy; w dniu 27 listopada wójt uczestniczył
w spotkaniu z przedstawicielami Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w zakresie
współpracy, jak również odbyło się spotkanie w sprawie naniesienia poprawek do wniosku
o dofinansowanie inwestycji rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków; zostało
przesłane pismo do Zarządu Dróg Wojewódzkich, rejon Żołędowo w sprawie wycięcia,
starych i w złym stanie zdrowotnym drzew na odcinku od przejazdu kolejowego do ul.
Dworcowej w Laskowicach oraz przy ul. Błotnej; zostało złożone zgłoszenie do Starostwa
Powiatowego w sprawie budowy ciągu rowerowo-pieszego w Jeżewie od ul. Krótkiej do ul.
Łąkowej; Wójt poinformował o otrzymanej odpowiedzi od Powiatowego Lekarza Weterynarii
w sprawie hodowli bydła w m. Krąplewice /odp. stanowi załącznik do protokołu/; zakończyły się
prace inwestycyjne przy Gminnej Przychodni w Jeżewie i w dniu 30 listopada nastąpi ich
odbiór; Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Bydgoszczy uchyliło zaskarżoną decyzję
wójta gminy w całości z dnia 28 lipca br. o wydanie decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia budowy kompleksu chlewni z niezbędną infrastrukturą
techniczną przeznaczoną do hodowli trzody chlewnej.
Następnie Pan Wójt poinformował o wydanych zarządzeniach, tj.: z dnia 10 listopada:
Nr 87/2017 w sprawie cofnięcia upoważnień udzielonych sekretarzowi gminy, Nr 88/2017
w sprawie powierzenia spraw sekretarzowi gminy, Nr 89/2017 w sprawie wprowadzenia
zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Jeżewie; z dnia 16 listopada
Nr 90/2017 w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu stwierdzenia wygaśnięcia
mandatu Sołtysa Sołectwa Belno; z dnia 20 listopada Nr 91/2017 w sprawie przyjęcia
projektu budżetu gminy na 2018 r. i Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 – 2032;
z dnia 21 listopada: Nr 92/2017 w sprawie zmieniające uchwałę Nr XXIV/173/2016 Rady
Gminy w Jeżewie z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 r.,
Nr 93/2017 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu
kończącego służbę przygotowawczą dla Pani Sylwii Mechlińskiej; z dnia 22 listopada
Nr 93A/2017 w sprawie zmieniające uchwałę Nr XXIV/173/2016 Rady Gminy w Jeżewie
z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 r.; z dnia 23 listopada
Nr 94/2017 w sprawie wyznaczenia osoby do wykonywania czynności z zakresu prawa
wobec Wójta Gminy; z dnia 29 listopada nr 95/2017 w sprawie ogłoszenia naboru na wolne
stanowisko urzędnicze ds. zamówień publicznych, gospodarki komunalnej i mieszkaniowej,
dróg i inwestycji.
W dalszej kolejności Wójt przedstawił informacje dotyczące realizacji świadczeń rodzinnych,
wychowawczych i funduszu alimentacyjnego oraz realizacji pracy Gminnego Ośrodka
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Pomocy Społecznej za miesiąc październik /informacje te stanowią załącznik do protokołu/.
Wspomniał także o podejmowanych działaniach z zakresu gospodarki odpadami
komunalnymi /informacje te stanowią załącznik do protokołu/.
Pan Przewodniczący podziękował za przedstawione informacje i poprosił o pytania. Wobec
ich braku ogłosił 10 minut przerwy.
Obrady sesji o godz. 15.15 opuściła radna Wiesława Ziółkowska.
Po przerwie Przewodniczący obrad przeszedł do punktu 7, informując, iż wskazane projekty
uchwał, w porządku obrad zostały omówione na posiedzeniu komisji rady gminy, w dniu
20 listopada i w przypadku pytań lub uwag, prosi o ich zadawanie przed głosowaniem.
Ad. 7a.
Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta
przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Jeżewo oraz
opinię Izby Rolniczej w Przysieku, która zaproponowaną stawkę zaakceptowała pozytywnie
/opinia Izby Rolniczej stanowi załącznik do protokołu/. Następnie wobec braku pytań czy innych
propozycji, przeszedł do głosowania, w wyniku którego uchwała została podjęta jednogłośnie
– 13 głosami „za”.
Uchwała Nr XXXV/253/2017
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 7b.
Pan Przewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek
podatku od nieruchomości i wobec braku pytań czy innych propozycji przeszedł do
głosowania. W wyniku przeprowadzonego głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie
– 13 głosami „za”.
Uchwała Nr XXXV/254/2017
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 7c.
Następnie Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały w sprawie określenia wysokości
stawek podatku od środków transportowych, który wobec braku pytań poddał pod
głosowanie. W wyniku przeprowadzonego głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie
– 13 głosami „za”.
Uchwała Nr XXXV/255/2017
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 7d.
W dalszej kolejności Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie ustalenia
zasad udzielania Gminnej Spółce Wodnej Jeżewo dotacji z budżetu Gminy Jeżewo oraz
sposób jej rozliczania i poprosił o głosowanie. Po przeprowadzonym głosowaniu uchwała
została podjęta jednogłośnie - 13 głosami „za”.
Uchwała Nr XXXV/256/2017
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
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Ad. 7e.
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie stwierdzenia
przekształcenia Zespołu Szkół w Jeżewie, w skład którego wchodzi jedynie Szkoła
Podstawowa im. Adama Mickiewicza i Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Szkołę
Podstawową im. Adama Mickiewicza w Jeżewie i wobec braku pytań zarządził głosowanie,
w wyniku którego uchwała została podjęta – 12 głosami „za”, 1 głosem „wstrzymującym się”.
Radny Sławomir Stefan uzasadniając swój głos wstrzymujący się, powiedział, iż jest
przeciwny takiemu procedowaniu ustaw i „mieszaniu” w oświacie.
Uchwała Nr XXXV/257/2017
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 7f.
Pan Przewodniczący odczytał kolejny projekt uchwały w sprawie stwierdzenia
przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka
w Krąplewicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Janusza Korczaka w Krąplewicach
i przeszedł do głosowania. W wyniku zarządzonego głosowania uchwała została podjęta 12 głosami „za”, 1 głosem „wstrzymującym się”.
Uchwała Nr XXXV/258/2017
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 7g.
Po odczytaniu projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej
sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Laskowicach
w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Janusza Kusocińskiego w Laskowicach,
Przewodniczący obrad przystąpił do głosowania, w wyniku którego uchwała została podjęta 12 głosami „za”, 1 głosem „wstrzymującym się”.
Uchwała Nr XXXV/259/2017
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 7h.
Następnie Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany
reprezentanta gminy Jeżewo w Lokalnej Grupie Działania „Gminy Powiatu Świeckiego”
i przystąpił do głosowania. Wobec przeprowadzonego głosowania uchwała została podjęta
jednogłośnie – 13 głosami „za”.
Uchwała Nr XXXV/260/2017
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 7i.
W dalszej części Pan Przewodniczący przeszedł do projektu uchwały, który wprowadzony
został na wniosek Wójta Gminy w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2017
r. i poprosił Skarbnika Gminy o wprowadzenie.
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Pan Skarbnik poinformował o dokonanych przeniesieniach w planie dochodów budżetowych.
Wskazał, że wzrost dochodów na kwotę 23.126 zł przeznaczony został na zwiększenie planu
wydatków w dziale rolnictwo i łowiectwo na: dotacja dla spółki wodnej – 4.000 zł, zakup
usług pozostałych – 5.300 zł, zakup energii – 7.026 zł i 800 zł na zakup usług pozostałych.
Następnie powiedział, że zgodnie z umową zawartą z Wojewodą Kujawsko – Pomorskim
o wsparcie realizacji zadania publicznego realizowanego w ramach „Programu asystent
rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na 2017 r.” Gmina Jeżewo otrzymała
dotację celową na dofinansowanie tego zadania na kwotę 12.271 zł, jak również otrzymała
dotację celową od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Toruniu zgodnie z umową na demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów
zawierających azbest z terenu gminy Jeżewo na kwotę 17.305 zł. Na zakończenie
poinformował o przeniesieniach wydatków między rozdziałami i paragrafami.
Przewodniczący obrad poprosił o pytania, a wobec ich braku odczytał projekt uchwały
i przeszedł do głosowania. W wyniku przeprowadzonego głosowania uchwała została podjęta
jednogłośnie – 13 głosami „za”.
Uchwała Nr XXXV/261/2017
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 8.
W kolejnym punkcie porządku obrad, głos zabrali:
Sołtys Sołectwa Ciemniki zapytał czy zostały zabezpieczone środki finansowe na II etap
modernizacji drogi Ciemniki-Dubielno.
Pan Wójt wskazał, że jest możliwość skorzystania z dofinansowania Programu FOGR, jeśli
w budżecie gminy zostaną zabezpieczone środki. Natomiast w ramach dofinansowania
z programu tzw. „schetynówek” wpisałyby się dwie drogi, tj. Laskowice – Lipno lub
droga w Belnie. Powiedział, że są to drogi powiatowe, które zrealizowane zostałyby przy
współpracy Zarządu Dróg Powiatowych. Jednak do skorzystania z tego programu, wybrać
należy tylko jedną ze wskazanych dróg.
W odniesieniu do zabezpieczenia środków finansowych na inwestycję, Pan Wójt zaapelował,
aby nie planować na rok 2018 zbyt wielu inwestycji. Uważa, że należy zrealizować mniej
zadań na poziomie 4-5 mln zł, aby nie obciążać budżetu i podzielić zadania według wielkości
sołectw i ustalić jakie środki przekazujemy na dane sołectwo.
Radny Henryk Rybak zapytał, kiedy zostaną podjęte decyzje o realizacji modernizacji dróg
z dofinansowania środków zewnętrznych.
Wójt Gminy ponownie poinformował, że z programu „schetnówek” gmina może zrealizować
tylko jedną drogę w danym roku, wspólnie z ZDP. Przy programie FOGR również można
wnioskować o dofinansowanie na jedną drogę gminną. Następnie odniósł się do pozostałych
dróg powiatowych m.in. Czersk Świecki – Jeżewo, która nie została wpisana do planu
inwestycyjnego powiatu na najbliższe lata. Jednak może zostać wprowadzona do realizacji
w roku 2020, łącznie z ciągiem pieszo-rowerowym. Natomiast w 2018 r. będzie
modernizowana droga powiatowa Jeżewo-Lipinki-Warlubie, gdzie gmina dokłada z budżetu
500.000 zł.
Pan Wójt wskazał również, że Zarząd Dróg Wojewódzkich przekazał w zarząd drogi
wojewódzkie Zarządowi Dróg Powiatowych i wobec tego nastąpią zmiany klasyfikacji dróg.
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Wskazał, że jest propozycja ZDP, iż po wspólnym wyremontowaniu określonej drogi
powiatowej, zostanie ona przekazana, jako mienie gminne, gdzie po stronie gminy będzie
utrzymanie takiej drogi.
Następnie Wójt nadmienił, iż wobec dużej ilości telefonów w sprawie naprawy dróg
gminnych, trzeba będzie przygotować usystematyzowanie potrzeb, poprzez spisanie ilości
dróg nieutwardzonych, których jest ok. 88 km na terenie gminy oraz ich jakość.
Pan Sołtys Ciemnik wskazał, że gmina zakupiła kruszywo, które jest składowane na trasie
Taszewo-Ciemniki i można byłoby wykorzystać je do nawiezienia i utwardzenia.
Pan Wójt poprosił, aby radny Sławomir Stefan, który mieszka w najbliższym sąsiedztwie,
zwrócił uwagę, kto materiał ten zabiera, a sam zobowiązał się do sprawdzenia kiedy towar ten
został zakupiony i za jaką cenę.
Radny Henryk Rybak przypomniał o inicjatywie związanej z przygotowaniem ronda na
skrzyżowaniu Kraplewice-Gródek-Osie.
Ustalono, że należy zaktualizować obecny harmonogram pilnych potrzeb remontów dróg, aby
rzeczywiście móc założenia zawarte w harmonogramie zrealizować i informować
mieszkańców o możliwościach wykonania założonych planów.
Pan Sołtys Ryszard Zawalich przedstawił wniosek w sprawie zakupu 8 latarni ulicznych do
miejscowości Ciemniki /wniosek stanowi załącznik do protokołu/.
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił wniosek parafii Laskowice o dofinansowanie
zakupu organów oraz dofinansowania modernizacji ogrodzenia cmentarza w Laskowicach.
Na powyższe Wójt Gminy poprosił radnych o przychylenie się do wnioskowanej prośby.
Kolejny wniosek, który przedstawił Pan Przewodniczący dotyczy sporządzenia miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego dla działek wskazanych we wniosku. W dyskusji
ustalono, że tematem tym rada gminy zajmie się na posiedzeniu komisji.
Na powyższe, ze strony radnego Rybaka padła propozycja, aby przygotować jeden dokument,
który usystematyzuje realizację wnioskowanych zmian do miejscowych planów, aby
uporządkować wpływające wnioski.
Następnie radny Rybak poinformował o braku przepływu informacji dla mieszkańców od
sołtysów i zaproponował, aby w przyszłości przygotowywać więcej informacji, nie tylko
w postaci kurendy, ale też ogłoszeń na tablice.
Pan Wójt odnosząc się na powyższe poinformował, że można logować się do systemu
SI SMS gminy Jeżewo. Wskazał, że informacje są również udostępniane na stronie
internetowej i faaceboku . Zaproponował, aby zakupić nowe większe tablice dla sołectw,
szczególnie z myślą o osobach starszych, które nie korzystają z internetu.
Kolejny temat, który poruszył radny Rybak dotyczy modernizacji ogrodzenia parku
w Laskowicach i informacji w tym temacie oraz w sprawie planowanych zwolnień
pracowników firmy Imprimus. Następnie zapytał o przygotowanie dokumentacji wymiany
oświetlenia na terenie gminy, która będzie wykorzystana przy aplikowaniu o dofinansowanie
tego zadania ze środków zewnętrznych; podłączenia sieci energetycznej na cmentarzach
parafialnych, również w celu założenia monitoringu; podwyższenia kwoty opłaty dla
mieszkańców z przeznaczeniem na wywóz odpadów komunalnych z cmentarzy;
segregowaniu odpadów na cmentarzu w Jeżewie, które obniżyłoby koszty wywozu tych
odpadów.
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Omówiony został także problem płatności podatku rolnego przez parafię w Jeżewie.
Radny Henryk Rybak poinformował, że Komisja Ładu (…) sportu (…) opracowała kryteria
podziału środków na działalność klubów sportowych i zawnioskowała do wójta gminy, o ich
zastosowanie, przy ogłaszaniu konkursu na przyznanie stosownej dotacji.
Pan Wójt poinformował, o planowanych zmianach kadrowych w urzędzie gminy,
ogłaszanych konkursach na wolne stanowiska urzędnicze, zmianie regulaminu
organizacyjnego urzędu gminy i utworzeniu referatów i stanowisk kierowniczych.
Ad. 9.
Wobec wyczerpania punktów porządku obrad, Przewodniczący Rady Gminy p. Dariusz
Werkowski podziękował wszystkim zebranym za udział w XXXV sesji VII kadencji Rady
Gminy i o godz. 1710 zamknął obrady sesji.
Protokołowała:
Dominika Rakowicz

Przewodniczący Rady Gminy
Dariusz Werkowski
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