PROTOKÓŁ NR XXXIV/2017
obrad XXXIV sesji VII kadencji Rady Gminy Jeżewo
z dnia 10 listopada 2017 r. w godz. 1300 – 1520 w sali Urzędu 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 11 radnych. Radni nieobecni usprawiedliwieni: p. Grażyna Dalak-Ożóg, p. Tadeusz
Makowski, p. Wojciech Młyński, p. Grzegorz Ziółkowski. Spoza Rady Gminy w posiedzeniu
uczestniczyli:
1. Wójt Gminy – p. Maciej Rakowicz
2. Skarbnik Gminy – p. Szymon Górski.
3. Pracownicy urzędu gminy – p. Maciej Pikuła, p. Emil Brzozowski
Porządek obrad:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otwarcie sesji.
Stwierdzenie quorum.
Przyjęcie porządku obrad.
Składanie wniosków i interpelacji.
Informacja Wójta Gminy z pracy za okres międzysesyjny.
Udzielenie informacji na zapytania złożone na ostatniej sesji.
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 pożyczki długoterminowej na inwestycje dotyczące „Przebudowy,
modernizacji i utwardzania dróg gminnych w 2017 r.”,
d. zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na inwestycję dotyczącą budowy kanalizacji
na terenie Gminy Jeżewo.
8. Wolne wnioski i zapytania.
9. Zakończenie obrad sesji.
Ad. 1.
Otwarcia obrad XXXIV 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 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 w głosowaniu przyjęli jednogłośnie –
11 głosami „za”.

Ad. 4.
Przewodniczący obrad poprosił Radnych o składanie wniosków i interpelacji.
Wniosków i interpelacji nie było.
Ad. 5.
Przewodniczący obrad poprosił Wójta Gminy o przedstawienie informacji międzysesyjnych.
Pan Wójt powitał Przewodniczącego Rady, Wysoką Radę, oraz Gości, a następnie
poinformował: w pierwszym dniu swojego urzędowania Wójt zapoznał się funkcjonowaniem
urzędu gminy i zakresem zadań realizowanych przez poszczególnych pracowników urzędu;
odbyły się rozmowy z Prezesem Spółdzielni BOROWIAK odnośnie czystości i jakości wody
w Laskowicach; w kwestii dróg, Wójt poinformował o: wniosku mieszkańca ul. Szkolnej
w Laskowicach w sprawie poszerzenia wjazdu na teren nieruchomości o pobocze przy danej
nieruchomości i decyzja na wniosek została wydana pozytywna; w dniu 7 listopada odbyło się
spotkanie z Policjantami Wydziału Ruchu Drogowego KPP Świecie, w sprawie konfliktu
sąsiedzkiego na osiedlu w Jeżewie, który związany jest z oznakowaniem ulicy, która jest
zakwalifikowana jako droga przeciwpożarowa i na powyższe nieporozumienie zostanie
przygotowana opinia przez Wydział Ruchu Drogowego sugerująca, jak rozwiązać
oznakowanie tej ulicy; modernizacji drogi powiatowej w Ciemnikach, po rozmowie
z Dyrektorem Zarządu Dróg Powiatowych, wskazana droga zostanie naprawiona.
Radny Sławomir Stefan zapytał, czy w przyszłości nie warto byłoby dopytać danego Sołtysa,
czy wyrównanie lub nawiezienie materiału na wskazaną drogę jest konieczne.
Wójt odpowiedział, że pracownik odpowiedzialny za zadania związane z drogami, jedzie na
miejsce i sprawdza, czy określone potrzeby występują, są robione zdjęcia i dopiero wtedy
podejmowana jest decyzja. Przy tej okazji, Wójt zaproponował, aby zakupić samochód
służbowy dla pracowników, aby nie ponosili kosztów napraw samochodów prywatnych,
którymi jeżdżą w teren.
Radny Henryk Rybak jest przeciwny takiemu zakupowi i uważa, że należałoby zwiększyć
środki finansowe na kilometrówkę.
W dalszej kolejności w kwestii dróg, Wójt poinformował, że został skierowany wniosek do
ZDP w Świeciu w sprawie ul. Łąkowej w Jeżewie o wyrażenie zgody na tymczasowe
składowanie płyt betonowych, przewiezionych z terenu remontowanego przy Gminnej
Przychodni w Jeżewie, na poboczu wskazanej ulicy, która jest drogą powiatową. Miejsce
składowania zostanie oznakowanie i zabezpieczone w widoczny sposób, a wykonawca
inwestycji, zobowiązał się do naprawy tej drogi, która została uszkodzona przez transport
tych płyt.
Radna Wiesława Ziółkowska zapytała czy płyty te zostaną wykorzystane do naprawy tej
drogi.
Wójt Gminy odpowiedział, że nie wie, ale poprosi pracownika o sprawdzenie ilości i jakości
tych płyt, gdyż jest to dobry materiał na podbudowę dróg i mógłby zostać wykorzystany.
W dalszej kolejności, Pan Wójt poinformował, iż w dniu 7 listopada odbyło się spotkanie
z Panem Nadleśniczym Nadleśnictwa Dąbrowa, na którym omówiono: dofinansowanie
modernizacji ul. Dębowej w Jeżewie w wysokości 100.000 zł ze strony Nadleśnictwa
i propozycji przejęcia po remoncie odcinka drogi należącego do Nadleśnictwa na stan gminy;

rewitalizację plaży jeziora Stelchno, gdzie jest propozycja Pana Nadleśniczego o odlesieniu
tego terenu, postawienia ogrodzenia oraz wiaty lub przygotowania innych miejsc do
wypoczynku i użytkowania, a zadaniem gminy byłoby dbanie o porządek w tym miejscu
i ewentualne zwolnienie z płatności podatku za ten teren, natomiast kwestia zamiany gruntów,
jest bez zgody ze strony władz nadleśnictwa, ale jest chęć do współpracy na wskazanych
zasadach; rewitalizację parku w Laskowicach, której koszt oszacowany został na 1.200.000
zł, ze strony gminy koszt związany byłby z zakupem gminnej toalety oraz utrzymaniem
porządku na terenie przygotowanych ciągów pieszo-rowerowych w parku.
Następnie Wójt wspomniał o spotkaniu z przedstawicielkami Kół Gospodyń Wiejskich
z terenu gminy, na którym omówiono sprawy bieżące i potrzeby, z których najważniejsze to
miejsce do spotkań oraz zabezpieczenie receptury, przepisu tzw. „fiuta kociewskiego”
i zarejestrowania go, jako produktu regionalnego, jeżewskiego. Kolejne spotkanie, w którym
uczestniczył Pan Wójt odbyło się z Dyrektorami szkół i przedszkola, gdzie omówiono
najważniejsze potrzeby m.in. naprawę dachu szkoły w Krąplewicach oraz przygotowanie do
wygaszania gimnazjów.
Wójt Gminy poinformował również o zakupie agregatów prądotwórczych w cenie 36.000 zł 50 kW i za 53.000 – 80 kW, które zamontowane są na platformach z możliwości
przewiezienia. Jeden z agregatów będzie wykorzystany na potrzeby urzędu i mieszkańców
gminy, a drugi na potrzeby głównie stacji uzdatniania wody w razie braku zasilania.
Nadmienił, że agregaty te zostaną ubezpieczone od kradzieży, a także zostały zakupione
blokady na koła.
W dalszej kolejności Wójt wskazał na prowadzone działania polegające na pozyskiwaniu
funduszy dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, który ubiega się o granty z Lokalnej
Grupy Działania na działania dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym. Program skierowany zostanie do 20 osób, a wnioskowana kwota to 100.000 zł.
Kolejny Program dotyczy grupy 50 seniorów oraz 50 rodzin z niepełnosprawnością, przy
wnioskowanej kwocie 400.000 zł oraz grupy 10 osób w tematyce aktywizacji społecznozawodowej, przy kwocie dofinansowania 50.000 zł. Pan Wójt wskazał także na projekt
edukacyjny „Lepszy start dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych Gminy Jeżewo”,
z możliwością pozyskania dofinansowania z programu Wiedza, Edukacja, Rozwój w 2018 r.
– 126.253,75 zł, a w roku 2019 – 135.014,73 zł. Natomiast harmonogram pozyskania środki
finansowych z RPO w 2018 r. będzie podany na początku grudnia br.
Wójt Gminy poinformował o rozmowie z Panią Prezes Klubu Seniora „Astor” w Jeżewie
w sprawie organizacji spotkania wigilijnego dla osób samotnych i bezdomnych przy
współpracy GOPS.
Nadmienił również o przeprowadzonej inwentaryzacji pojemników na odpady komunalne, za
które koszty ponosiła gmina, a która wykaże oszczędności ok. 1.400 zł miesięcznie.
Wójt zaprosił na uroczystą mszę św. z okazji Dnia Niepodległości 12 listopada w kościele
parafialnym w Jeżewie. Zaproponował, aby w następnym roku przygotować tę uroczystość
w bardziej patriotycznym charakterze.
Pan Wójt omówił spotkanie z Prezesem LGD Panem Zdzisławem Plewą, w temacie
pozyskiwania dofinansowania na: budowę chodnika przy ul. Świeckiej w Jeżewie w kwocie
90.000 zł z 36 proc. wkładem własnym gminy, jak również możliwość pozyskania podobnej

kwoty dofinansowania, z przeznaczeniem na przygotowanie miejsca spotkań, wypoczynku,
przy Domu Kultury w Laskowicach.
Wójt wskazał też, iż na tablicy, która znajduje się na zewnątrz budynku urzędu gminy będą
pojawiać się krótkie, bieżące informacje oraz wznowiona zostanie możliwość zarejestrowania
się do systemu SI SMS przez mieszkańców gminy.
Na zakończenie Pan Wójt poinformował o wydanych zarządzeniach, tj. Nr 83/2017 z dnia
2 listopada 2017 r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu Świeckiego;
Nr 84/2017 z dnia 3 listopada 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 85/2017 z dnia 8 listopada w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia I przetargu
ustnego ograniczonego na sprzedaż dz. nr 33/146 położonej w obrębie ewidencyjnym Lipno;
Nr 86/2017 z dnia 9 listopada 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.
Przewodniczący Rady Gminy podziękował Panu Wójtowi za przedstawione informacje
i poprosił o pytania. Wobec ich braku przeszedł do kolejnego punktu obrad.
Ad. 6.
W kolejnym punkcie obrad Wójt Gminy udzielił odpowiedzi na zapytania i wnioski radnych
złożone na poprzedniej sesji, tj. wniosek radnego Henryka Rybaka o porównanie kosztów
dowozu dzieci z terenu gminy do szkół; odpowiedź na zapytanie radnego Sławomira Stefan o
poniesione koszty modernizacji sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na osiedlu w Jeżewie;
odpowiedź na zapytanie radnego Wojciecha Młyńskiego o możliwość płacenia kartą płatniczą
w urzędzie gminy, udzielona została przez pracownika urzędu P. Emila Brzozowskiego, który
poinformował, że Krajowa Izba Rozliczeniowa wprowadziła projekt płatności
bezgotówkowej w urzędach, tj. po przystąpieniu do programu, urząd otrzyma urządzenie –
tzw. terminal, którym będzie można pobierać opłaty i zamontowany zostałby w kasie urzędu.
Terminal jest bezpłatny i jest urządzeniem mobilnym. Umowa zawierana jest na okres 3 lat.
Wskazał, iż można skorzystać z programu umożliwiającego płacenie telefonem
komórkowym, ale nie „zbliżeniowo”, tylko poprzez odpowiednią aplikację. Oferta jest z
dwóch banków i tutaj gmina również nie ponosi żadnych kosztów. Jedyne koszty, to
promocja takich rozwiązań. Pan Brzozowski powiedział, iż do końca bieżącego roku zostaną
przeprowadzone odpowiednie działania, aby od nowego roku można było skorzystać z takich
udogodnień w urzędzie.
Pan Wójt podziękował Panu Emilowi Brzozowskiemu za przedstawione informacje.
W dalszej kolejności Wójt odpowiadając na wniosek radnej Agnieszki Strzyżewskiej,
w sprawie oczyszczenia chodnika i udrożnienia kratek kanalizacyjnych przy ul. Parkowej
w Laskowicach, poinformował, że w chwili obecnej wykonywane są prace przez
pracowników gospodarczych oczyszczających chodnik i kratki kanalizacyjne.
Radna Wiesława Ziółkowska i Radny Marian Romanowski wskazali, że na chodniku
z Jeżewo do Laskowic powstały załamania i chodnik się „kruszy”.
Wójt odpowiedział, że najprawdopodobniej jest już po gwarancji budowa chodnika, więc
wszelkie naprawy będą po stronie gminy.
Następnie Wójt udzielił informacji na zapytanie radnego Rybaka o możliwość czipowania
psów, wskazują, że ministerstwo rolnictwa przygotowuje nowe przepisy dotyczące rejestracji

psów i kotów. Projektowana ustawa zakłada obowiązkowe czipowanie psów i dobrowolne
kotów, w celu ich identyfikacji. Projekt ten powstał w związku z postulatami organizacji
zajmujących się ochroną zwierząt oraz samorządów, gdyż walka z bezdomnością jest coraz
bardziej kosztowna i problematyczna. Po podjęciu stosownej ustawy będzie realizowany
program ogólnopolski, który pomoże w rozwiązaniu wskazanych problemów.
Odpowiedzi na wniosek radnego Henryka Rybaka o sporządzanie miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego oraz procedury wykupu dróg udzielił pracownik urzędu
P. Maciej Pikuła, który poinformował, że stosowny materiał został przygotowany dla Państwa
Radnych, a w kwestii wprowadzenia powiedział, że w opracowanej informacji zostały
wskazane podstawy prawne, koszty, ocena oddziaływania na środowisko, wpływ na budżet
gminy oraz procedura planistyczna. Wskazał, iż są to elementy miejscowego planu, a jego
przygotowanie następuje przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami. W kwestii wykupu
dróg nadmienił, iż z miejscowych planów wynika, że wydzielane są drogi, a z ustawy
o gospodarce nieruchomościami, że droga jest inwestycją celu publicznego. Dlatego też, przy
decyzji o podziale w związku z wydzieleniem drogi publicznej, gmina ma obowiązek
przejęcia terenu w swoje zasoby, po wypłaceniu odszkodowania. Natomiast poprzez
wydzielenie działki z działki rolnej, która nie jest ujęta
miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego, nie tworzy się działki budowlanej. W sytuacji wydzielenia
gruntu na działki budowlane, jeżeli droga nie jest pasem na poszerzenie istniejącej drogi
gminnej, nie stanowi drogi, tylko działkę rolną przeznaczoną na dojazd do nieruchomości.
Pan Pikuła nadmienił, iż nie ma w przepisach wskazania na wykup, jednak interpretacje
orzecznictwa sądowego, w tym temacie są różne i czytać można w ten sposób, że gmina może
przystąpić do wykupu, ale nie musi. Inna jest sytuacja, gdy teren ten objęty jest miejscowym
planem zagospodarowania przestrzennego.
Wójt podziękował Panu Maciejowi Pikuła za przedstawione wyjaśnienia.
Obrady sesji opuściła radna Józefa Manikowska.
Wobec wyczerpania tematyki, Pan przewodniczący przeszedł, do punktu kolejnego.
Ad. 7a.
Przewodniczący obrad zwrócił się do Wysokiej Rady, czy są pytania do Pana Skarbnika
w kwestii proponowanych zmian do budżetu, które omówione zostały na posiedzeniu komisji.
Radny Sławomir Stefan zwrócił się z pytaniem do Pana Wójta, czy zdążył zapoznać się
z propozycją zmian do budżetu, wobec objęcia stanowiska wójta.
Wójt Gminy odpowiedział, że Pan Skarbnik przedstawił zakres proponowanych zmian
w budżecie, które wynikają także z inwestycji planowanych na rok następny. Poinformował
również, iż od dnia 30 października każdy planowany wydatek będzie uzgadniany ze
Skarbnikiem Gminy, tak aby Skarbnik był zorientowany w wydatkowaniu środków
finansowych i potrzeby danego wydatku.
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 9 głosami „za”, 1 głosem
„wstrzymującym się”.
Uchwała Nr XXXIV/247/2017
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 7b.
Następnie Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian
do Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2017 r. i wobec braku pytań przeszedł do
głosowania. Po przeprowadzonym głosowaniu uchwała został podjęta jednogłośnie 10 głosami „za”.
Uchwała Nr XXXIV/248/2017
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 7c.
W dalszej kolejności Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie
zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na inwestycje dotyczące „Przebudowy, modernizacji
i utwardzania dróg gminnych w 2017 r.”, który wobec braku pytań poddał pod głosowanie.
W wyniku przeprowadzonego głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie – 10 głosami
„za”.
Uchwała Nr XXXIV/251/2017
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 7d.
Przed przystąpieniem do głosowania nad projektem uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki
długoterminowej na inwestycję dotyczącą budowy kanalizacji na terenie Gminy Jeżewo,
Skarbnik Gminy poinformował, że gmina musi pokryć część kosztów inwestycji ze środków
własnych, która już się rozpoczęła, wobec braku dofinansowania w roku bieżącym, które
spowodowane jest oczekiwaniem na rozpatrzenie wniosku, który został złożony do urzędu
marszałkowskiego. Nadmienił, iż wniosek został przygotowany przez firmę zewnętrzną, więc
jest szansa na jego prawidłowe opracowanie i otrzymanie wnioskowanego dofinansowania.
Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały, który poddał pod głosowanie,
w wyniku którego uchwała została podjęta jednogłośnie – 10 głosami „za”.
Uchwała Nr XXXIV/252/2017
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 8.
W kolejnym punkcie porządku obrad, głos zabrali:
Radny Henryk Rybak wykazał swoje oburzenie przetargiem na dowóz dzieci, gdzie
przedstawione informacje nie obrazują oszczędności, po przeprowadzonym przetargu
zarówno 3 lata temu, jak i w okresie bieżącym.
Skarbnik Gminy odpowiedział, że ze złożonych ofert ewidentnie wynikała duża różnica
w przedstawionych propozycjach oferentów i wybrana została najkorzystniejsza z ofert.
Pan Wójt poinformował, iż rozpoczął się odwiert do pompy we wsi Pięćmorgi, w celu
przygotowania sieci wodociągowej. Prace będą przebiegały etapowo ze względu na bardzo
wysokie koszty, czyli w poszczególnych okresach będą podejmowane określone działania,
zgodnie z możliwościami finansowymi.
Pan Skarbnik wskazał, iż tylko kosztorys inwestorski budowy stacji uzdatniania wody
opracowany został na kwotę 700.000 zł.

Radny Sławomir Stefan poprosił o informacje dotyczące postępu prac przy Gminnej
Przychodni w Jeżewie.
Wójt Gminy poinformował, że wykonawca, który wygrał przetarg na to zadanie, jednak go
nie zrealizuje, nie wywiąże się z zapisów umowy. Został wyznaczony podwykonawca do
zakończenia tej inwestycji, tj. Inżynieria Budowlana Pana Wojciecha Burchardta. Prace mają
zostać zakończone do końca bieżącego miesiąca.
Pan Przewodniczący poprosił Pana Macieja Pikułę o wprowadzenie do wniosku mieszkańca
gminy w sprawie uzyskania pozwolenia na budowę domu mieszkalnego. Pan Pikuła wyjaśnił,
iż wskazany grunt został wydzielony z gruntów rolnych bez decyzji podziałowej wójta, więc
jego przeznaczenie nie ulega zmianie. Natomiast obszar pojedynczej działki o pow. ok. 3000
m2 stanowi zbyt mały obszar dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Zaproponował, aby zbierać wnioski składane przez osoby zainteresowane i raz na kwartał
przeanalizować, które będzie można zrealizować również za jednym kosztem, według
wypracowanego harmonogramu. Podkreślił, iż decyzja o przystąpieniu do miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego jest po stronie rady gminy z własnej inicjatywy lub na
wniosek wójta, a wnioski mieszkańców są tylko materiałem, wskaźnikiem do analizy potrzeb
i podjęcia prac.
Radny Sławomir Stefan zaproponował, aby informacje o wpływie z płatności podatków
i innych opłat dla gminy wprowadzić na stronę internetową bip, jako informację dla
mieszkańców, jak wpływy te się kształtują. Zwrócił się również z prośbą o bieżące
aktualizowanie strony bip.
Ad. 9.
Wobec wyczerpania punktów porządku obrad, Przewodniczący Rady Gminy p. Dariusz
Werkowski podziękował wszystkim zebranym za udział w XXXIV sesji VII kadencji Rady
Gminy i o godz. 1520 zamknął obrady sesji.
Protokołowała:
Dominika Rakowicz
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