PROTOKÓŁ NR XXX/2017
obrad XXX sesji VII kadencji Rady Gminy Jeżewo
w dniu 31 sierpnia 2017 r. w godz. 1300 – 1640 w świetlicy wiejskiej w Osłowie
Obradom przewodniczył Pan Dariusz Werkowski – Przewodniczący Rady Gminy.
W obradach sesji na ustawowy skład Rady – 15 członków, zgodnie z listą obecności udział
wzięło 10 radnych. Radni nieobecni usprawiedliwieni: p. Tadeusz Makowski, p. p. Agnieszka
Strzyżewska, p. Wiesława Ziółkowska, p. Grzegorz Ziółkowski. Radny Józef Smoczyk
spóźnił się na obrady sesji. Spoza Rady Gminy w posiedzeniu uczestniczyli:
1. Sekretarz Gminy – p. Jerzy Lemańczyk.
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.
8.

Otwarcie sesji.
Stwierdzenie quorum.
Przyjęcie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu obrad XXIX sesji VII kadencji Rady Gminy Jeżewo.
Składanie wniosków i interpelacji.
Informacja Sekretarza Gminy z pracy za okres międzysesyjny.
Odpowiedzi na zapytania i interpelacje złożone na poprzedniej 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. udzielenia dotacji celowej na pomoc osobom poszkodowanym po przejściu
nawałnicy w Gminie Czersk,
d. udzielenia dotacji celowej na pomoc osobom poszkodowanym po przejściu
nawałnicy w Gminie Gostycyn,
e. określenia przeznaczenia mienia, należności i zobowiązań Zespołu Szkół w Jeżewie
przekształconego w Szkołę Podstawową im. Adama Mickiewicza w Jeżewie,
f. zniesienia formy ochrony przyrody z pięciu drzew alei przydrożnej w ciągu drogi
wojewódzkiej nr 272 relacji Laskowice – Dolna Grupa w miejscowości Laskowice,
g. zabiegów sanitarno-pielęgnacyjnych 55 drzew w alei przydrożnej, w ciagu drogi
wojewódzkiej nr 239 relacji Błądzim – Świecie uznanej za pomnik przyrody
rozporządzeniem Nr 11/91 Wojewody Bydgoskiego z dnia 1 lipca 1991 r. w sprawie
uznania za pomnik przyrody tworów przyrody na terenie województwa bydgoskiego
(Dz.Urz.Woj.Bydg. z 1991 r. Nr 15, poz. 120),
h. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
części wsi Laskowice obejmującej działki nr 2,3 i 4 w obrębie Lipno w gminie
Jeżewo,
i. rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Jeżewo.
9. Wolne wnioski i zapytania.
10. Zakończenie obrad sesji.
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Ad. 1.
Otwarcia obrad XXX 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 10 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 punktu 5a, jako „Informacja Przewodniczącego
Rady Gminy z działalności Przewodniczącego i Rady Gminy Jeżewo, za I półrocze 2017 r.
oraz punktu 8j w sprawie: zmiany uchwały Nr XXIX/209/2013 Rady Gminy Jeżewo z dnia
04 września 2013 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
w 2013 r. Poprosił o głosowanie na powyższe, w wyniku którego zaproponowane zmiany
w porządku obrad zostały przyjęte jednogłośnie – 10 głosami „za”. Następnie zapytał, czy są
inne propozycje zmian.
Radny Henryk Rybak wniósł o skreślenie z porządku obrad pkt 8h, uzasadniając to brakiem
jednolitych rozwiązań ze strony rady gminy dla wnioskowanych spraw dotyczących
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Zaproponował, aby został
przygotowany materiał dla rady, w postaci informacji prawnej dla tego zagadnienia, wskazane
zostały zasady i terminy, na których opiera się sporządzenie takich planów oraz pozyskanie
informacji, jak sąsiednie gminy daną procedurę realizują, jakie są stosowane praktyki.
Wskazał, iż za każdym takim planem stoją środki finansowe i wobec tego należałoby
wypracować kryteria, do których rada gminy mogłaby się odnieść. Pan Radny chce dokładnie
zapoznać się z tematem, aby móc podejmować bezstronne decyzje. Dlatego prosi
o odsunięcie tego tematu na następne obrady sesji, po zapoznaniu się z przygotowanymi
informacjami i przedyskutowaniem na posiedzeniu komisji.
Następnie przedstawił kolejny problem dotyczący wykupu dróg przez gminę, gdzie rada
gminy nie do końca wie, jak ustosunkować się do składanych wniosków i poprosił, aby
również przygotować informacje prawne, o tym zagadnieniu, wskazać zasady kształtowania
się ceny gruntów oraz jak sąsiednie gminy podchodzą do takiego tematu. Powiedział, że rada
gminy będzie miała, po uzyskaniu takich informacji jasną sytuację, wiedzę i będzie mogła
spójnie podejść do tematu.
Radny Wojciech Młyński odnosząc się do wypowiedzi Radnego Rybaka zauważył, że
tematyka ta już dawno powinna być transparentna, a omawiając te zagadnienia na ostatnim
posiedzeniu komisji ze strony Pana Radnego nie było żadnego pytania i głosowanie odbyło
się pozytywnie, co do wnioskowanych spraw.
Radny Henryk Rybak odpowiedział, że głosowanie na posiedzeniu sesji decyduje czy rada
gminy wyraża na coś zgodę czy nie.
Na obrady sesji o godz. 13:15 przybył radny Józef Smoczyk.
Radny Sławomir Stefan przypomniał, iż kwestia wypracowania jednego wspólnego
rozwiązania została już poruszona przez Radnego Rybaka na ostatnim posiedzeniu sesji, co
wynika z zapisów protokołu.
Wobec braku dalszych propozycji Pan Przewodniczący poprosił o głosowanie nad wnioskiem
Radnego Rybaka o wykreślenie pkt 8h. Wobec przeprowadzonego głosowania projekt
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uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego części wsi Laskowice obejmującej działki nr 2,3 i 4 w obrębie Lipno
w gminie Jeżewo, został wykreślony z porządku obrad jednogłośnie - 11 głosami „za”.
Następnie przystąpił do głosowania nad porządkiem posiedzenia po wprowadzonych
zmianach, które w drodze głosowania przyjęte zostały jednogłośnie – 11 głosami „za”.
Ad. 4.
Przewodniczący Rady Gminy przystępując do głosowania nad przyjęciem projektu protokołu
obrad XXIX sesji VII kadencji Rady Gminy zapytał radnych, czy są uwagi do
przedstawionego projektu.
Radny Sławomir Stefan odniósł się do zapisów projektu protokołu w pkt 10, gdzie znajduje
się zapytanie Pana Radnego o możliwość przeniesienia garaży, które postawione są przy
budynku Gminnej Przychodni w Jeżewie. Nadmienił, iż temat ten poruszany był już
wcześniej na posiedzeniu komisji rady, a Pan Wójt zadeklarował, że istnieje możliwość ich
przeniesienia i wskazał teren ich posadowienia. Jednak jak się okazuje propozycja ta nie
została uwzględniona w przygotowanym projekcie zagospodarowania terenu przy budynku
Przychodni.
Radny Wojciech Młyński potwierdził powyższą wypowiedź Radnego Stefana i dopowiedział,
że była również mowa o nowym ogrodzeniu.
Sekretarz Gminy p. Jerzy Lemańczyk odpowiedział, iż pamięta, że sprawa ta została
poruszona na ostatniej sesji, ale w chwili obecnej nie może zmienić decyzji Pana Wójta, który
zadecydował o pozostawieniu tych garaży. Powiedział, że na czas odbywania sesji projekt
wykonawczy budowlany był już opracowany i został ogłoszony przetarg, jak również zostały
złożone stosowne dokumenty w wydziale budownictwa. Zasygnalizował, że na chwilę obecną
można rozstrzygnąć ten temat inaczej, ale na tamten czas decyzję podejmował Wójt Gminy,
który podjął taką, a nie inną decyzję. Wskazał, że był na miejscu osobiście i szukał innej
lokalizacji do usytuowania wskazanych garaży, a jedyny możliwy dyspozycyjny teren, to
teren za budynkiem apteki. Pan Sekretarz uważa, że to jedyna możliwość dla właścicieli
garaży. Poprosił Państwa Radnych o decyzję, aby móc dokonać przeprojektowania.
Zaargumentował, że po przeniesieniu garaży Przychodnia zyskałaby ok. 100 m miejsca na
parking, jak również kwestie wizualne uległyby poprawieniu.
Sekretarz Gminy nadmienił również, że przy ulicy Wiatrakowej zostanie przygotowany
parking oraz przy budynku Gminnej Przychodni, łącznie z miejscem dla osób
niepełnosprawnych.
Zauważył, że w sytuacji podjęcia decyzji o przeniesieniu garaży, koszty tych działań będzie
musiała najprawdopodobniej ponieść gmina i jeszcze raz poprosił o decyzję na powyższe.
Radny Sławomir Stefan wskazał, iż procedowanie różnych inicjatyw na terenie gminy, nadal
nie jest w dobrym tonie. Powiedział, że Radzie Gminy przekazano informacje o różnych
możliwościach zmian, ale po fakcie, gdyż tak naprawdę projekt został już opracowany.
Uważa, że po to jest Rada Gminy, aby pomóc i służyć radą, aby Gmina wyglądała jak
najlepiej.
Sekretarz Gminy powiedział, iż nie ustalał tematyki spotkań rady, a gdyby tak było to
zapewne rozmowy na powyższe by się odbyły.
Radny Sławomir Stefan wskazał, iż były rozmowy przed przygotowaniem projektu i wójt
podszedł przychylnie do wnioskowanej sprawy. Zauważył, że nie są formułowane wnioski
z posiedzeń komisji, które ułatwiłyby pracę rady gminy oraz zobowiązywały poszczególne
osoby do wykonywania określonych działań.
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Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż była mowa, aby każdy Przewodniczący Komisji
składał wnioski z posiedzeń swoich komisji.
Radny Wojciech Młyński zaproponował przeniesienie dyskusji w tym temacie na posiedzenie
komisji i uzyskanie informacji na jakich podstawach prawnych postawione zostały te garaże.
Uważa, że w takim projekcie powinien zostać wzięty pod uwagę problem estetyki terenu.
Radny Henryk Rybak potwierdził, iż na wspólnym posiedzeniu komisji temat ten był
omawiany i Pan Wójt zaproponował, aby takie działania względem garaży zostały podjęte.
Zaproponował, aby spróbować poruszyć temat przeniesienia tych garaży z właścicielami.
Wobec braku dalszych zapytań czy odniesień, Przewodniczący obrad poprosił o głosowanie
nad projektem protokołu. W wyniku przeprowadzonego głosowania protokół XXIX sesji
został przyjęty jednogłośnie – 11 głosami „za”.
Ad. 5.
Pan Przewodniczący poprosił Radnych o składanie wniosków i interpelacji.
Radna Józefa Manikowska odczytała wniosek mieszkańców Pięćmorgów w sprawie
wodociągowania i oświetlenia wsi. Pan Przewodniczący zaproponował, aby tym tematem
zająć się na posiedzeniu komisji.
Radny Jerzy Golonka złożył wnioski w sprawach: właściwego ustawienia znaków drogowych
oraz w kwestii wyrównania uskoku w połączeniu ulic Kolejowa-Szkolna w Laskowicach.
Radny Wojciech Młyński złożył zapytanie o: kanalizację na ulicy Wiśniowej
i wydobywających się z niej brzydkich zapachów; przeniesienia boiska sportowego w Jeżewie
w okolice budynku hali sportowej i przeprowadzenia rozmów z właścicielem gruntu
sąsiadującego z halą.
Ad. 5a.
Następnie Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do przedstawienia informacji z półrocznej
pracy Przewodniczącego i Rady Gminy Jeżewo /informacja stanowi załącznik do protokołu/.
Ad. 6.
Przewodniczący obrad poprosił Sekretarza Gminy o przedstawienie informacji
międzysesyjnych.
Pan Sekretarz przystąpił do omówienia bieżących spraw związanych z funkcjonowaniem
gminy, m.in. w zakresie zmian oświatowych, tj. powołania dyrektorów placówek
oświatowych, gdzie zmiany nastąpiły w Zespole Szkół w Jeżewie, na stanowisko Dyrektora
Szkoły Podstawowej powołany został Pan Jerzy Prus, w Gimnazjum w Laskowicach
powołany został Pan Przemysław Padrak, Szkoła Podstawowa w Laskowicach stanowisko
Dyrektora pozostało bez zmian, Przedszkole Samorządowe w Laskowicach również bez
zmian, Kierownikiem Filii w Czersku Świeckim została Pani Joanna Kiedrowska, a w Szkole
Podstawowej w Krąplewicach stanowisko Dyrektora piastować będzie Pani Karolina
Wesołowska. Poinformował, że wszystkie szkoły są przygotowane do rozpoczęcia nowego
roku szkolnego i są po przeprowadzonych przeglądach technicznych. Następnie odniósł się do
organizacji oddziałów przedszkolnych, informując, iż w Szkole Podstawowej w Jeżewie jest
1 oddział przedszkolny 9-cio godzinny, 2 oddziały 5-cio godzinne i nadal są wolne miejsca,
w Szkole Podstawowej w Krąplewicach jest 1 oddział przedszkolny na 22 miejsca i są jeszcze
3 miejsca wolne, Szkoła Podstawowa w Laskowicach ma przygotowane 2 oddziały 5-cio
godzinne i 1 oddział 9-cio godzinny. W kwestii remontów Sekretarz wspomniał, że przy
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Szkole Podstawowej w Jeżewie nastąpi wymiana ogrodzenia, wymiana drewnianej klatki
schodowej oraz zostanie przygotowany podjazd dla osób niepełnosprawnych.
Następnie Pan Sekretarz odniósł się do realizacji bieżących inwestycji, którymi zajmował się
w ostatnim czasie, tj. rozstrzygnięciem przetargu na plac parkingowy przy Gminnej
Przychodni w Jeżewie na kwotę 239.516 zł, gdzie prace rozpoczęły się od przygotowania
odwodnienia oraz przebudowania kanalizacji sanitarnej.
Radny Sławomir Stefan zapytał, czy przebudowa ta była ujęta w projekcie?
Sekretarz Gminy odpowiedział, że nie, a Spółdzielnia BOROWIAK ma to wykonać w ramach
swoich obowiązków i gmina nie będzie ponosić kosztów z tym związanych.
Kolejny przetarg to: przebudowa drogi gminnej Dubielno-Ciemniki, który rozstrzygnięty
został na kwotę 223.155 zł; utwardzenie drogi w Laskowicach ul. Polna III etap na kwotę
278.981 zł; przebudowa drogi gminnej w Belnie w kwocie 115.000 zł na odcinku ok. 300 m;
dowóz dzieci do szkół na 6 trasach, przetarg wygrała firma PKS Świecie na okres 3 lat;
odbiór odpadów komunalnych i obsługa PSZOK, gdzie wykonawcą będzie Zakład Usług
Komunalnych w Świeciu, to jedyna firma, która złożyła swoją ofertę, umowa zawarta została
na okres 4 lat bez zmiany stawek, a roczny koszt tego zadania to kwota ok. 827.987 zł.
Pan Sekretarz powiedział, że na chwilę obecną został ogłoszony przetarg na inwestycję, która
realizowana będzie w latach 2017-2018, tj. rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków
w zakresie budowy nowego zbiornika retencyjno-wyrównawaczego oraz rozbudowa
kanalizacji sanitarnej na terenie gminy. Realizacja zadania ze względu na wysokie koszty
została rozłożona na okres 3 lat. Wspomniał, że zostaną pozyskane środki finansowe ze
środków unijnych Regionalnego Programu Operacyjnego w ramach strategii Lokalnej Grupy
Działania Powiatu Świeckiego, gdzie zapewnione są środki finansowe dla gminy w
wysokości 3 mln zł. Sekretarz poinformował, iż rozbudowa oczyszczalni to koszt ok.
1.300.000 zł w zestawieniu rzeczowo-finansowym w roku bieżącym, natomiast w latach
następnych koszty będą wzrastać, co wiąże się z zaciągnięciem pożyczki z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Kolejny przetarg, który został ogłoszony dotyczy budowy ul. Liszkowskiej w Laskowicach,
a zadanie to zakontraktowane zostało na rok bieżący.
W dalszej części swojej wypowiedzi Sekretarz Gminy odnosząc się do inwestycji dotyczącej
przebudowy drogi gminnej ul. Dębowa w Jeżewie, poinformował, że w budżecie gminy
zaplanowane zostały środki w wysokości 300.000 zł, a Nadleśnictwo Dąbrowa deklarując
współpracę również miało przekazać kwotę 300.000 zł. Jednak na chwilę obecną
dofinansowanie ze strony Nadleśnictwa będzie w wysokości 100.000 zł. Dlatego też zostanie
ograniczony zakres tego zadania, a realizacja nastąpi w etapach. Nadmienił też, iż odcinek
drogi od ulicy Czerskiej do zakrętu jest terenem, którego właścicielem jest PKP i wobec tego
gmina oczekuje na wyrażenie zgody ze strony kolei na przejęcie tego gruntu w zasoby
gminne. Pan Sekretarz powiedział, że procedura uregulowania stanu prawnego jest w trakcie
realizacji, a projekt wykonawczy jest gotowy. Pozostanie tylko jedynie uregulowanie
z Nadleśnictwem Dąbrowa etapów prac i omówienie organizacji pracy. Wstępny kosztorys
opiewa na kwotę 740.000 zł.
Następnie Sekretarz Gminy p. Jerzy Lemańczyk wskazał, iż Starostwo Powiatowe wyraziło
zgodę na dofinansowanie kwoty 40.000 zł do modernizacji ul. Leśnej w Laskowicach w
kierunku m. Skrzynki i realizacji tego zadania do końca wrześnie br.
Odniósł się również do inwestycji wykonanych i rozliczonych, tj.: parking przy Szkole
Podstawowej w Laskowicach, termomodernizacja budynku po byłym Posterunku Policji
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w Jeżewie, gdzie obecnie działa Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz budowa
zbiorników wyrównawczych przy stacji uzdatniania wody w Laskowicach.
Pan Sekretarz wspomniał o przeniesieniu na rok kolejny inwestycji związanej z rekultywacją
wysypiska śmieci w Białych Błotach, wobec braku konkursów na pozyskanie dofinansowania
ze środków zewnętrznych.
Przeszedł do planowanego zadania dotyczącego wymiany oświetlenia na terenie gminy,
informując, że został przeprowadzony audyt wraz z inwentaryzacją oraz opracowana została
koncepcja przystąpienia do tego zadania przez firmę ENEA, z uwzględnieniem wniosków
składanych przez Sołtysów i Radnych. W dalszym zakresie nastąpi zweryfikowanie
i ustalenie czy wymianie będą podlegały wszystkie lampy.
Sekretarz wskazał, że zostało założone oświetlenie przy przystanku autobusowym i przy
skrzyżowaniu w Nowych Krąplewicach dla zapewnienia bezpieczeństwa, w miesiącu
wrześniu nastąpi realizacja budowy przydomowych oczyszczalni ścieków oraz zostaną
zakupione agregaty prądotwórcze o poj. 50 KV i 80 KV na potrzeby m.in. zabezpieczenia
stacji uzdatniania wody, przy koszcie ok. 110.000 zł plus przygotowanie instalacji.
Poinformował o spotkaniu z przedstawicielami Koła Gospodyń Wiejskich w sprawie
organizacji dożynek oraz w temacie przydzielenia pomieszczenia dla działalności
jeżewskiego Koła. W spotkaniu wziął również udział dzierżawca Domu Kultury w Jeżewie p.
Sławomir Czajka oraz Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury p. Janusz Kasak, na którym
ustalono, że Panie z KGW będą korzystały z pomieszczenia po warsztacie rzeźby, który
zostanie przeniesiony do budynku hali sportowej w Jeżewie, jak również KGW Jeżewo
będzie miało umożliwiony dostęp do korzystania z pomieszczeń kuchennych domu kultury
łącznie z pomieszczeniami przynależnymi.
W nawiązaniu do powyższego Pan Sekretarz wspomniał o Programie Senior+, który będzie
realizowany właśnie w domu kultury, po przeprowadzonym remoncie na parterze tego
budynku, i właśnie z tych pomieszczeń oprócz Seniorów będą mogły korzystać również Panie
z KGW, inne koła czy stowarzyszenia, według ustalonego harmonogramu korzystania. Pan
Lemańczyk odnosząc się do Programu Senior+ powiedział, że ma on na celu aktywizację
seniorów do społeczeństwa, a środki, które gmina otrzyma w wysokości 88.000 zł
przeznaczone zostaną na remont wskazanych pomieszczeń w domu kultury i będą to tylko
wydatki inwestycyjne, a wkład własny gminy to kwota 25.000 zł na wydatki bieżące.
Odpowiedzialnym za realizację Programu będzie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Jeżewie.
Sekretarz Gminy poinformował, że Dyrektor Ośrodka Kultury został zobowiązany do
przeprowadzenia kontroli realizacji umów dzierżawy Domu Kultury w Jeżewie
i w Laskowicach oraz plaży przy jeziorze Stelchno od strony Jeżewa i przedstawienia
stosownych informacji.
Radny Sławomir Stefan poprosił o przygotowanie i przedstawienie szczegółowej informacji
o Programie Senior+ oraz o wskazaniu przez Skarbnika Gminy skąd zostaną przeniesione
środki w wysokości 25.000 zł na omawiany Program, jako wkład własny gminy.
Sekretarz Gminy wspomniał o zebranej pomocy rzeczowej dla mieszkańców gminy
Gostycyn, w postaci środków sanitarnych, materiałów budowlanych, sprzętu, paliwa, rzeczy
domowych i codziennego użytku, które zostały dostarczone do gminy i przekazane
mieszkańcom.
W następnej kolejności Pan Sekretarz przedstawił informacje dotyczące tematyki wydanych
zarządzeń, tj.: Zarządzeń Wójta Gminy Jeżewo z dnia 6 lipca 2017 r. Nr 44-47 w sprawach:
powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na
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stanowisku nauczyciela mianowanego; powołania Komisji Przetargowej w celu wyłonienia
wykonawcy w postępowaniu na zadanie pod nazwą „Utwardzenie dróg i placu postojowego
przy Gminnej Przychodni w Jeżewie”; powołania Komisji Przetargowej w celu wyłonienia
wykonawcy w postępowaniu na zadanie pod nazwą „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej
ul. Polna w Laskowicach – III ETAP”; powołania Komisji Przetargowej w celu wyłonienia
wykonawcy w postępowaniu na zadanie pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej nr 030607C
Dubielno-Ciemniki – I ETAP”; Zarządzenia Wójta Gminy Jeżewo z dnia 18 lipca 2017 r.
w sprawie zmieniające uchwałę Nr XXIV/173/2016 Rady Gminy w Jeżewie z dnia 29 grudnia
2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Jeżewo na 2017 r.; Zarządzenia Wójta Gminy
Jeżewo z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie powołania Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury
w Jeżewie; Zarządzenia Wójta Gminy Jeżewo z dnia 25 lipca 2017 r. w sprawie zmiany
Zarządzenia Nr 25/2016 z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie określenia regulaminu i cennika
korzystania z kortu tenisowego w Jeżewie; Zarządzeń Wójta Gminy Jeżewo z dnia 26 lipca
2017 r. Nr 51-58 w sprawach: powołania komisji przetargowej w celu wyłonienia wykonawcy
w postępowaniu na zadanie pod nazwą „Dowóz dzieci i młodzieży z terenu Gminy Jeżewo do
gminnych placówek oświatowych w okresie 2017 – 2020”; organizacji
i funkcjonowania Stałego Dyżuru Wójta Gminy Jeżewo; organizacji systemu wykrywania
i alarmowania gminy Jeżewo; upoważnienia dla Sekretarza Gminy Jeżewo; powierzenia
stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Krąplewicach;
powierzenia stanowiska dyrektora Gimnazjum im. K.K. Baczyńskiego w Laskowicach;
powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Samorządowego „Pod Kasztankiem”
w Laskowicach; powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Adama
Mickiewicza w Jeżewie.
Przewodniczący Rady podziękował Sekretarzowi Gminy za przedstawione informacje
i ogłosił 10 minut przerwy.
Po przerwie Pan Przewodniczący poprosił o pytania do wypowiedzi Pana Sekretarza.
Radny Henryk Rybak zapytał o liczbę uczniów klas I-III i w oddziale przedszkolnym Szkoły
Podstawowej w Czersku Świeckim oraz prognozę przyszłościową.
Pan Sekretarz odpowiedział, że na chwilę obecną jest 17 uczniów, a jak będzie
przyszłościowo, to w tym momencie nie potrafi odpowiedzieć.
Radny Henryk Rybak zapytał o warunki finansowe przetargu na dowóz dzieci do szkół
w stosunku do roku poprzedniego.
Sekretarz odpowiedział, że taka analiza nie została przygotowana. Zaproponował, aby
stosowne informacje przedstawione zostały na posiedzeniu wspólnym komisji.
Wobec braku dalszych pytań, Przewodniczący obrad przeszedł do punktu kolejnego
posiedzenia.
Ad. 7.
Pan Sekretarz odniósł się w pierwszej kolejności do zapytań Radnego Golonki, informując, że
odpowiedzi zostały udzielone na piśmie, jednak nastąpić musi weryfikacja tej odpowiedzi,
ponieważ wyrównanie uskoku w połączeniu ulic Kolejowej i Szkolnej w Laskowicach nie
zostało wykonane. Nadmienił też, że ze strony mieszkańców w tym temacie nie wpłynęły
uwagi, a uskok stanowi pewną „barierę” bezpieczeństwa, ponieważ powoduje zmniejszenie
prędkości przez kierowców.
W odniesieniu do interpelacji Radnej Dalak-Ożóg, Sekretarz odpowiedział w kwestii
oświetlenia przy ul. Dembieńskiego i Parczewskiego, że sprawa ta została uwzględniona
w planie modernizacji oświetlenia gminy w latach 2017-2018. W temacie określenia miejsca
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dla przystanku autobusowego „na żądanie” przy ul. Oskiej w Laskowicach, zostało
skierowane pismo do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, który jest zarządcą drogi,
o wyrażenia zgody na powyższe i wskazanie miejsca. W sprawie zagospodarowania terenu
gminnego w obrębie ulic Kochanowskiego i Liszkowskiej w Laskowicach, wskazana działka
nr 33/128 została ujęta w planie zagospodarowania z wykorzystaniem środków unijnych
z Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020, po ogłoszeniu właściwego konkursu
i uruchomieniu środków finansowych przez urząd marszałkowski lub Lokalną Grupę
Działania.
Ad. 8.
Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do kolejnego punktu obrad, informując, iż projekty
uchwał zostały omówione na wspólnym posiedzeniu komisji i jeśli będą pytania lub uwagi, to
prosi o ich udzielanie przed głosowaniem.
Ad. 8a.
Poproszony został Skarbnik Gminy o przedstawienie zmian do budżetu gminy.
Pan Skarbnik powitał Pana Przewodniczącego, Wysoką Radę oraz Szanownych Gości,
następnie poinformował, że od dnia wspólnego posiedzenia komisji nie zostały wprowadzone
żadne inne zmiany, oprócz tych, które zostały już omówione.
Radny Sławomir Stefan poprosił o wyjaśnienie, czy w planie budżetowym była ujęta odprawa
dla Pana Wójta w związku z przejściem na emeryturę. Jeśli nie, to gdzie ta zmiana została
wprowadzona lub gdzie zostanie wprowadzona.
Skarbnik Gminy odpowiedział, że wydatki te nie zostały zaplanowane ponieważ nie było
wiadomo, czy Pan Wójt odejdzie na emeryturę. Wskazał, iż ma nadzieję, że w rozdz. 75023
wynagrodzenia w urzędzie gminy zaplanowane wydatki będą wystarczające, jeśli nie, to będą
musiały zostać zwiększone. Powiedział, że zawsze planowanie budżetu jest z wyższym
marginesem, a kwota odprawy nie powinna stanowić problemu.
Radny Sławomir Stefan poprosił Pana Skarbnika o poinformowanie rady gminy
o zwiększeniu wydatków w tym rozdziale, jak również zapytał dlaczego odpowiedzialni
pracownicy urzędu gminy nie zdyscyplinowali Wójta do wykorzystania urlopu.
Pan Skarbnik odpowiedział, że o wynagrodzeniu wójta gminy decyduje rada gminy,
w sprawach bieżących, takich jak urlopy, delegacje to skarbnik gminy. Uważa, że nie do
końca jest stosowne upominanie wójta gminy o wykorzystanie urlopu, jak jest się
podwładnym.
Wobec braku innych pytań Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie
wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2017 r. i przystąpił do głosowania, w wyniku
którego uchwała została podjęta jednogłośnie – 11 głosami „za”.
Uchwała Nr XXX/233/2017
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 8b.
Następnie Pan Przewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do
Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2017 r. i poprosił o głosowanie. Uchwała w wyniku
głosowania przyjęta została jednogłośnie – 11 głosami „za”.
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Uchwała Nr XXX/234/2017
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 8c.
Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do odczytania projektu uchwały w sprawie
udzielenia dotacji celowej na pomoc osobom poszkodowanym po przejściu nawałnicy
w Gminie Czersk i przeszedł do głosowania. W wyniku przeprowadzonego głosowania
uchwała została podjęta jednogłośnie – 11 głosami „za”.
Uchwała Nr XXX/235/2017
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 8d.
Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na
pomoc osobom poszkodowanym po przejściu nawałnicy w Gminie Gostycyn.
Po przeprowadzonym głosowaniu uchwała został podjęta jednogłośnie - 11 głosami „za”.
Uchwała Nr XXX/236/2017
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 8e.
W dalszej kolejności Pan Przewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie określenia
przeznaczenia mienia, należności i zobowiązań Zespołu Szkół w Jeżewie przekształconego w
Szkołę Podstawową im. Adama Mickiewicza w Jeżewie.
Radny Sławomir Stefan powiedział, iż sposób przeprowadzenia tej reformy jest nie do
przyjęcia i jest przeciwny takim praktykom.
Pan Przewodniczący poprosił o głosowanie, w wyniku którego uchwała przyjęta została –
10 głosami „za”, 1 głosem „sprzeciwu”.
Uchwała Nr XXX/237/2017
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 8f.
Projekt uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z pięciu drzew alei
przydrożnej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 272 relacji Laskowice – Dolna Grupa
w miejscowości Laskowice, został odczytany przez Przewodniczącego obrad i poddany pod
głosowanie, w wyniku którego uchwała podjęta została jednogłośnie – 11 głosami „za”.
Uchwała Nr XXX/238/2017
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 8g.
Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie zabiegów sanitarnopielęgnacyjnych 55 drzew w alei przydrożnej, w ciagu drogi wojewódzkiej nr 239 relacji
Błądzim – Świecie uznanej za pomnik przyrody rozporządzeniem Nr 11/91 Wojewody
Bydgoskiego z dnia 1 lipca 1991 r. w sprawie uznania za pomnik przyrody tworów przyrody
na terenie województwa bydgoskiego (Dz.Urz.Woj.Bydg. z 1991 r. Nr 15, poz. 120), który
wobec braku pytań poddał pod głosowanie. W wyniku przeprowadzonego głosowania
uchwała została podjęta jednogłośnie – 11 głosami „za”.
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Uchwała Nr XXX/239/2017
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 8h.
Projekt uchwały wykreślony z porządku obrad.
Ad. 8i.
Przed głosowaniem nad projektem uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy
Jeżewo, Przewodniczący Rady Gminy odczytał zapisy stosownego projektu i wobec braku
pytań czy uwag przeszedł do głosowania. Uchwała w wyniku głosowania przyjęta została
jednogłośnie – 11 głosami „za”.
Uchwała Nr XXX/240/2017
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 8j.
Następnie Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały wprowadzony do porządku
posiedzenia w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/209/2013 Rady Gminy Jeżewo z dnia
04 września 2013 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
w 2013 r. i poprosił o pytania. Wobec ich braku przeszedł do głosowania, w wyniku którego
uchwała została przyjęta jednogłośnie – 11 głosami „za”.
Uchwała Nr XXX/241/2017
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 9.
W kolejnym punkcie porządku obrad, głos zabrali:
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił odpowiedź Zakładu Gospodarki Nieruchomościami
w Gdańsku w sprawie możliwości skorzystania z poczekalni przy stacji kolejowej w Jeżewie
w godzinach porannych.
Radny Sławomir Stefan zaproponował, aby Radna Grażyna Dalak-Ożóg zorientowała się
w ilości połączeń komunikacji kolejowej w godzinach porannych, aby przygotować
informację o potrzebie otwarcia tej poczekalni w godzinach wcześniejszych niż o godz.
11:00.
Radna Józefa Manikowska zwróciła się z wnioskiem o zmianę godzin posiedzeń komisji,
w związku z tym, iż posiedzenia komisje trwają zwykle do późnych godzin popołudniowych,
a pracownicy urzędu gminy pracują do godziny 15:00 i wtedy jest problem z pozyskaniem
informacji czy wyjaśnień w sprawach omawianych na komisjach. Pani Radna zaproponowała
godzinę 10:00 rozpoczęcia posiedzeń komisji. Poprosiła też o głosowania zgodnie
z regulaminem, jak również o zadawanie pytań w sposób porządkowy.
Radny Sławomir Stefan odnosząc się do powyższej wypowiedzi, uważa, że nie należy
zmieniać godzin posiedzeń, gdyż część radnych pracuje zawodowo i mogliby mieć problem
z obecnością na posiedzeniach rady w porze rannej. Uważa też wobec wielu spraw i tematów
do omówienia czy ustalenia, posiedzenia komisji powinno odbywać się częściej i wtedy nie
trwałyby tak długo.
Radny Wojciech Młyński poprosił o wyciszanie telefonów komórkowych na posiedzeniach
rady gminy.
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Przewodniczący obrad zaproponował przeniesienie ustalenia godzin posiedzeń rady gminy na
wspólne posiedzenie komisji.
Sołtys Taszewa p. Maria Kurcz poruszyła sprawę bezdomnych psów na terenie gminy, które
wywożone są do schroniska w Grudziądzu i kosztach ich utrzymywania.
Radny Sławomir Stefan w odniesieniu na powyższe powiedział, że obecny Program jest
niedostosowany do realnych potrzeb. Zaproponował wprowadzenie zmian, aby zaoszczędzić
koszty.
Sekretarz Gminy poinformował, że konkretnych rozwiązań nie wprowadzono i uważa że nad
tym tematem należy się pochylić. Powiedział, że w urzędzie gminy jest pracownik, który ma
w zakresie obowiązków zajmowanie się bezdomnymi zwierzętami i do tej osoby należy
zgłaszać takie problemy. Zobowiązał się do przygotowania rozwiązań mogących umożliwić
inne podejście do tego tematu i wprowadzenie ich do nowego Programu na rok 2018.
Radny Henryk Rybak powiedział, że wójt gminy zobowiązał się do przeprowadzenia rozmów
z kierownictwem Starostwa Powiatowego w kwestii wspólnego Programu czipowania psów
w powiecie świeckim. Poprosił o sprawdzenie, w jakim zakresie rozmowy te zostały
przeprowadzone i są w przygotowaniu wspólne działania.
Radny Jerzy Golonka poprosił o zaproszenie na najbliższe posiedzenie komisji Rady, Prezesa
RSUH Borowiak w sprawie omówienia problemu brudnej wody w kranach.
Radny Henryk Rybak zapytał, czy zostały przeprowadzone ustalenia w temacie zamiany
gruntu kąpieliska jeziora Stelchno od strony Laskowice, którego właścicielem jest
Nadleśnictwo Dąbrowa, a gminą.
Pan Sekretarz odpowiedział, że na przyszły tydzień zostało zaplanowane spotkanie z Panem
Nadleśniczym m.in. w tej sprawie.
Radny Wojciech Młyński zauważył, iż w sezonie letnim nikt nie zwracał uwagi właścicielom
psów, którzy wprowadzali je na plażę.
Radny Henryk Rybak o termin spotkania w sprawie wymiany oświetlenia na terenie gminy,
na którym uczestniczyliby wyznaczeni radni.
Sekretarz Gminy odpowiedział, że stosowany materiał został przygotowany i spotkanie może
się odbyć.
Radny Henryk Rybak zaproponował, że będzie pilotował organizację tego spotkania.
Radny Wojciech Młyński zapytał dlaczego po remoncie dróg, wprowadzane są ograniczenia
prędkości, które nie zawsze pomagają w zachowaniu bezpieczeństwa i kto za to odpowiada.
Pan Sekretarz odpowiedział, że wprowadzane ograniczenia są na wniosek danego Zarządcy
drogi. W sytuacji: dróg powiatowych jest to Powiatowy Zarząd Dróg, dróg gminnych – Wójt,
a dróg Zarząd Dróg Wojewódzkich, jak również na wnioski mieszkańców.
Radny Wojciech Młyński zapytał ilu mieszkańców może zawnioskować o takie ograniczenia.
Pan Lemańczyk, Sekretarz Gminy odpowiedział, że nie ma określonej liczby mieszkańców,
na wniosek których wprowadzane są ograniczenia i zdarza się, że w imieniu mieszkańców
taki postulat składa Sołtys i Rada Sołecka. Wnioski i prośby przez Zarządcę drogi są
rozpatrywane.
Radny Sławomir Stefan zauważył, że drogi remontowane są w szerszym standardzie i przy
takim remoncie powinien być przygotowany chodnik, który zapewni bezpieczeństwo pieszym
i będzie skutkował możliwością zwiększenia prędkości.
Radny Wojciech Młyński również przychylił się do powyższej wypowiedzi.
Radny Sławomir Stefan poprosił o informacje związane z osobą mającą zastąpić wójta gminy
do czasu wyborów oraz w kwestii terminu wyborów.
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Sekretarz odpowiedział, iż na chwilę obecną oczekujemy na wyznaczenie tzw. Komisarza
oraz na termin wyborów.
Radny Sławomir Stefan zapytał czy hala sportowa w Jeżewie ma również atest dopuszczający
do jej użytkowania w nowym roku szkolnym.
Pan Sekretarz wskazał, że z posiadanych informacji od Pani Dyrektor hala sportowa
w Jeżewie może być użytkowana, a to co należy naprawić, czeka na zorganizowanie środków
finansowych.
Radny Wojciech Młyński zabierając głos powiedział, że ubolewa iż przez tyle lat w Jeżewie
nic się nie zadziało w temacie budowy porządnego boiska sportowego przy hali sportowej.
Uważa, iż należy zająć się tym problemem i boisko wielofunkcyjne jest potrzebne
i sprawdziłoby się. Odniósł się także do zamiany gruntu między gminą, a Nadleśnictwem
Dąbrowa, gdzie uważa, że nadleśnictwo unika zajęcia się kąpieliskiem w Laskowicach,
porównując inne kąpieliska, które znajdują się na terenie leśnym, a które zostały
przygotowane do użytkowania przez mieszkańców i wczasowiczów.
Radna Józefa Manikowska poprosiła o ustosunkowanie się do wniosku mieszkańców
Pięćmorgów o wodociągowanie wsi.
Sekretarz Gminy odpowiedział, że została przygotowana dokumentacja do zapytania
ofertowego na przygotowanie odwiertów i taki jest plan inwestycyjny na ten rok w tym
zakresie. Pozostałe działania nastąpią wobec posiadanych środków finansowych, ale realnie
patrząc budowa nastąpi dopiero w roku następnym.
Radny Jerzy Golonka zapytał czy biogazownia zmieniła proces technologiczny, czy realizują
to co była zakładane, gdyż mieszkańcy skarżą się na bardzo brzydkie zapachy.
Pan Sekretarz odpowiedział, że z posiadanych informacji wie, że technologia uległa zmianie
i dlatego są te brzydkie zapachy. Jednak Biogazownia posiada stosowne pozwolenia, a gmina
nie ma instrumentu prawnego na zatrzymanie tej praktyki. Można byłoby wnioskować
o dodatkowe kontrole przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska.
Następnie odniósł się do sprawy przedstawionej przez mieszkańców Belna właścicielowi
budynków PKP w kwestii dostarczenia wody oraz złożonego zapytania, czy gmina będzie
mogła zaoferować pomoc finansową w tym działaniu.
Kolejny temat, który poruszył to odzyskiwanie VAT-u z przeprowadzonych inwestycji, gdzie
w chwili obecnej trwają rozmowy z firmą, która zajmuje się tymi zagadnieniami. Pan
Sekretarz wskazał, że wszelkie informacje na powyższe zostaną radnym przedstawione na
posiedzeniu komisji.
Radny Sławomir Stefan zapytał, kiedy zostanie omówione wystąpienie pokontrolne
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy.
Przewodniczący Rady Gminy odpowiedział, że temat ten poruszony zostanie na posiedzeniu
komisji.
Radny Sławomir Stefan zapytał, czy zostały już ustalone systemy alarmowania Sołtysów.
Pan Sekretarz odpowiedział, że jest dostęp telefoniczny do pracownika, który zajmuje się
zarządzaniem kryzysowym, a ze strony urzędu, Sołtysi informowani są na bieżąco
telefonicznie lub poprzez wiadomość sms.
Radny Sławomir Stefan poprosił o przygotowanie rozliczenia inwestycji modernizacji sieci
wodociągowej na osiedlu w Jeżewie z zaznaczeniem rozmiaru i sposobu finansowania
ul. Parkowej oraz kosztu inwestycji na ulicy Osiedlowej w ubiegłym roku. Pan Radny podjął
również temat inwestycji związanej z modernizacją oczyszczalni ścieków, która spowoduje
zwiększenie zadłużenia na ok. 6 mln zł. Zapytał czy ten projekt musi być tak rozbudowany,
aby gmina musiała tak bardzo się zadłużyć.
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Skarbnik Gminy odpowiedział, iż spłata zobowiązań zaplanowana została na 10 lat, obecnie
zobowiązania roczne wynoszą 605.455 zł, a w latach poprzednich spłaty były na poziomie
powyżej 1 mln złotych i stopniowo się obniżały. Inwestycja dotyczącą modernizacji
oczyszczalni ścieków, po zakończeni spłaty zobowiązań, będzie generować spłatę roczną na
poziomie 760 tys. zł. Jeśli jednak dojdą inwestycje drogowe czy związane z siecią
wodociągową, to wtedy spłata zobowiązań może przekroczyć poziom miliona złotych.
Skarbnik powiedział, że w takiej sytuacji będzie trudno się gospodarowało, ale budżet gminy
wytrzyma. Nadmienił, że można rozłożyć spłaty na dłuższy okres, ale wtedy będą większe
koszty związane ze spłatą odsetek.
Radny Henryk Rybak zapytał o możliwość pozyskania środków zewnętrznych, aby obniżyć
koszty gminy.
Sekretarz Gminy wskazał, że ponad 3 mln zł jest przeznaczone dla gminy Jeżewo
z Regionalnego Programu Operacyjnego na tę inwestycję, zostanie złożony wniosek
o pożyczkę do WFOŚ i GW, a po zrealizowaniu będzie można wnioskować o umorzenie
części pożyczki nawet do 30 proc. Powiedział, że gmina musi także zrealizować założenia
zawarte w Programie Aglomeracji Gminy Jeżewo, gdzie z określonych działań trzeba będzie
się rozliczyć do 2020 r.
Radny Henryk Rybak w imieniu wszystkich zebranych podziękował Panu Sekretarzowi za
przejrzyste i czytelne przedstawienie informacji i omówienie spraw gminnych, a szczególnie
problemów, do których należy podejść bardzo mądrze i metodycznie, szczególnie
w kwestiach inwestycyjnych.
Ad. 10.
Wobec wyczerpania punktów porządku obrad, Przewodniczący Rady Gminy p. Dariusz
Werkowski podziękował wszystkim zebranym za udział w XXX sesji VII kadencji Rady
Gminy, Pani Sołtys Osłowa za gościnę i przygotowany poczęstunek i o godz. 1620 zamknął
obrady sesji.
Protokołowała:
Dominika Rakowicz

Przewodniczący Rady Gminy
Dariusz Werkowski
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