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I.

Wprowadzenie

Zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713)
wójt ma obowiązek sporządzenia raportu o stanie gminy oraz przedstawienia go radzie gminy do 31 maja
każdego roku.
Niniejszy Raport o stanie Gminy Jeżewo stanowi podsumowanie działalności Wójta Gminy Jeżewo w
roku 2019. Zakres opracowanego dokumentu obejmuje w szczególności realizację polityk, programów,
strategii, uchwał rady gminy oraz budżetu gminy za rok 2019. Ponadto, przedstawiono analizę wybranych,
najważniejszych z punktu widzenia mieszkańców gminy, obszarów tj. oświata i edukacja, pomoc społeczna,
ochrona zdrowia, kultura, bezpieczeństwo publiczne oraz sprawy obywatelskie. Realizacja zadań w
wymienionych obszarach należy do zadań własnych gminy.
Zakres informacji zawartych w niniejszym dokumencie posłuży przede wszystkim mieszkańcom Gminy
Jeżewo do zwiększenia wiedzy na temat funkcjonowania samorządu gminnego.
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II. Informacje ogólne
Gmina Jeżewo jest gminą wiejską o powierzchni 156 km2, położoną w północnej części województwa
kujawsko - pomorskiego w powiecie świeckim. Pod względem wielkości gmina plasuje się na czwartym
miejscu w powiecie świeckim. Gmina Jeżewo sąsiaduje z pięcioma gminami powiatu świeckiego: od
północy graniczy z gminą Osie, od północnego - wschodu z gminą Warlubie, od wschodu z gminą Dragacz,
od południa z gminą Świecie, a od zachodu z gminą Drzycim. Gmina Jeżewo jest położona w odległości 62
km od Bydgoszczy, 74 km od Torunia oraz 12 km od Świecia (siedziba Starostwa Powiatowego).
Obszar gminy zajmuje część Wysoczyzny Świeckiej i Borów Tucholskich, które wchodzą
w skład Pojezierza Południowobałtyckiego. Etnograficznie gmina należy do Kociewia.
Przez gminę przepływają dwie rzeki Wda oraz Mątawa, które stanowią sieć wodnych szlaków
turystycznych przechodzących przez gminę ze Świecia do Osia, Śliwic i Czerska. Na terenie gminy znajdują
się następujące jeziora:
 Stelchno – o pow. 154,5 ha,
 Laskowickie - o pow. 52,2 ha,
 Bielskie - o pow. 47,6 ha,
 Zamkowe - o pow. 23 ha,
 Lipno - o pow. 16,5 ha,
 Sinowa - o pow. 17,8 ha.
Niektóre z nich w szczególności jeziora Stelchno, Bielskie i Sinowa stanowią niewątpliwie największą
atrakcję turystyczną gminy.
Teren gminy podzielony jest na 20 miejscowości: Belno, Białe, Białe Błota, Buczek, Ciemniki, Czersk
Świecki, Dubielno, Jeżewo, Krąplewice, Laskowice, Lipienki, Lipno, Nowe Krąplewice, Osłowo, Pięćmorgi,
Piskarki,
Skrzynki,
Taszewko,
Taszewo,
Taszewskie
Pole,
które
wchodzą
w skład 14 sołectw.
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Przez teren gminy przebiegają fragmenty dróg wojewódzkich o łącznej długości 20,13 km:
DW 272 Laskowice – Jeżewo – Dolna Grupa (o długości 16,98 km);
DW 239 Świecie - Sulnowo - Laskowice (o długości 2,72 km);
DW 391 Warlubie – Rulewo – Buśnia – droga 272 (o długości 0,43 km).We wschodniej części gminy
znajduje się krótki fragment (1,2 km) autostrady A1.
Dopełnieniem infrastruktury drogowej jest infrastruktura kolejowa. Skrzyżowanie dwóch linii
kolejowych (linia Chorzów Batory - Tczew i linia Chojnice - Działdowo) wymusiło powstanie magistrali
kolejowej w Laskowicach. Gmina Jeżewo jest jedyną gminą wiejską w powiecie oraz województwie ze
stacją kolejową, na której zatrzymują się pociągi dalekobieżne.
W strukturze użytkowania gruntów największą powierzchnię gminy zajmują lasy, które stanowią ok.
55% i pod tym względem Gmina Jeżewo należy do gmin województwa kujawsko - pomorskiego o jednej z
największych powierzchni obszarów leśnych. Użytki rolne stanowią ok. 35% powierzchni gminy.W
powierzchni użytków rolnych dominują grunty orne – 82,8%. Niewielkie powierzchnie zajmowane są
również przez łąki i pastwiska i stanowią one 13 % użytków rolnych.
W Gminie Jeżewo w gruntach ornych przeważają klasy bonitacyjne IIIb, IVa ,IVb i V, natomiast w
łąkach i pastwiskach klasy IV i V.
Użytkowanie gruntów w Gminie Jeżewo (stan na dzień 31.12.2019 r.)
Użytki rolne (ha)

Powierzchnia
ogólna (ha)

15 646

razem

grunty
orne

sady

łąki
trwałe

pastwiska
trwałe

pozostałe
użytki
rolne

5 463

4 522

43

511

203

184

Lasy
(ha)

8 657

Pozostałe
grunty:
zabudow. i
zurban.,
zadrzewione i
zakrzewione,
tereny
komunikacyjne,
gr. pod wodami,
użytki
ekologiczne,
nieużytki, tereny
różne (ha)
1 526

*źródło: Starostwo Powiatowe w Świeciu

Wg danych na dzień 31.12.2019 r. Gminę Jeżewo zamieszkiwało 7 911 osób, w tym 3 942 kobiety i 3
969 mężczyzn. Ogólna gęstość zaludnienia wynosiła 51 os/km2.
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Zmiany liczby ludności Gminy Jeżewo w latach 2015 – 2019

Liczba ludności w poszczególnych
latach
8000
7980
7960
7940
7920
7900
7880
7860
2015

2016

2017

2018

2019

Największymi skupiskami ludności są: miejscowość Laskowice, która liczy 2 540 mieszkańców (co
stanowi 32,11 % ludności gminy) oraz Jeżewo 1 769 mieszkańców.
Wykaz ludności w poszczególnych sołectwach wg stanu na dzień 31.12.2019 r.
Nazwa sołectwa
Belno
Białe
Buczek (wsie Buczek i Skrzynki)
Ciemniki
Czersk Świecki
Dubielno
Jeżewo (wsie Białe Błota, Jeżewo i Lipienki)
Krąplewice (wsie Krąplewice i Nowe Krąplewice)
Laskowice (wsie Laskowice i Lipno)
Osłowo
Pięćmorgi
Piskarki
Taszewo (wsie Taszewko i Taszewo)
Taszewskie Pole
RAZEM
*źródło własne: Urząd Gminy w Jeżewie
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Liczba mieszkańców
276
130
218
171
444
174
1963
919
2656
173
117
140
291
239
7911

W odniesieniu do poszczególnych kategorii wiekowych:
Przedział wiekowy

Kobiety

Mężczyźni

Ogółem

Wiek przedprodukcyjny
(0 - 14 lat)

669

773

1442

Wiek produkcyjny (15 64 lat)

2379

2738

5117

Wiek poprodukcyjny
(powyżej 65 lat)

894

458

1352

Ogółem

3942

3969

7911

*źródło własne: Urząd Gminy w Jeżewie

Przyrost naturalny w 2019 r.
Kobiety

Mężczyźni

Ogółem

Urodzenia

40

49

89

Zgony

41

60

101

*źródło własne: Urząd Gminy w Jeżewie

Podobnie jak w całym Powiecie Świeckim liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Świeciu w 2019 r. utrzymywała się na stałym niskim poziomie.
W stosunku do roku 2018 uległa ona minimalnemu zwiększeniu o 5 osób.
Zarejestrowani bezrobotni w Gminie Jeżewo w 2019 r.
Bezrobotni zarejestrowani
w tym:
Ogółem
179

Kobiety

Osoby do 30 roku
życia

Osoby powyżej
30 roku życia

Długotrwale
bezrobotni

110

73

29

83

*źródło: Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

W związku z obfitością lasów na terenie gminy dynamicznie rozwija się obróbka
i przetwórstwo drewna. Na koniec grudnia 2019 r. na terenie gminy w rejestrze REGON zarejestrowanych
było 552 podmiotów gospodarczych.
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Podmioty gospodarki narodowej z Gminy Jeżewo zarejestrowane w rejestrze REGON:
Zarejestrowane

Nowo zarejestrowane

ogółem

w tym przemysł
i budownictwo

ogółem

w tym przemysł
i budownictwo

552

160

48

17

*źródło: Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

W 2019 roku w Gminie Jeżewo funkcjonowały następujące jednostki organizacyjne:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeżewie;
Zespół Obsługi Oświaty Samorządowej w Gminie Jeżewo;
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Gminna Przychodnia w Jeżewie;
Instytucje kultury:
 Gminna Biblioteka Publiczna w Jeżewie;
 Gminny Ośrodek Kultury w Jeżewie;
5) Szkoły:
 Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Jeżewie;
 Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Krąplewicach;
 Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Laskowicach;
 Gimnazjum im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Laskowicach – do 31.08.2019 r.;
6) Przedszkola:
 Przedszkole Samorządowe „Pod Kasztankiem” w Laskowicach.
Ponadto, Rada Gminy Jeżewo w dniu 7 listopada 2019 r. podjęła Uchwałę Nr XVI/111/2019 w
sprawie utworzenia jednostki budżetowej o nazwie „Gminne Wodociągi i Oczyszczalnia
w Jeżewie”, która rozpoczęła swoją działalność od 1 stycznia 2020 r.
1)
2)
3)
4)
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III. Informacje finansowe
Budżet Gminy Jeżewo na dzień 31 grudnia 2019r. oraz realizacja uchwalonego budżetu gminy z
uwzględnieniem zmian w ciągu 2019 r. po stronie dochodów i wydatków przedstawia się następująco:
Wyszczególnienie
1. Dochody
a) dochody bieżące
b) dochody majątkowe
w tym dochody ze sprzedaży majątku
2. Wydatki
a) wydatki bieżące
b) wydatki majątkowe
3. Deficyt/Nadwyżka
4. Przychody
5. Rozchody

Plan
43 038 357,55
37 642 441,46
5 395 916,09
10 000,00
43 980 532,86
35 207 571,11
8 772 961,75
- 942 175,31
1 627 150,15
684 974,84

Wykonanie
42 864 476,34
37 624 993,84
5 239 482,50
8 640,00
42 784 659,92
34 103 048,41
8 681 611,51
79 816,42
1 627 150,15
684 974,84

%
99,60
99,95
97,10
86,40
97,28
96,86
98,96
100,00
100,00

Nadwyżka operacyjna
Dochody bieżące w okresie sprawozdawczym uzyskane zostały w wysokości 37 624 993,84 zł, a
wydatki bieżące wykonane zostały w wysokości 34 103 048,41 zł, z czego wynika, że nadwyżka operacyjna
w okresie sprawozdawczym wyniosła 3 521 945,43 zł. Spełniony został zatem wymóg wynikający z art. 242
ust.2 ustawy o finansach publicznych.
Deficyt budżetowy:
W uchwale budżetowej na 2019 rok zaplanowany został deficyt budżetowy w kwocie 2 115 025,16
zł, który został w trakcie roku zmniejszony do kwoty 942 175,31 zł. Pokrycie deficytu zaplanowano z tytułu:
 kredytu długoterminowego w kwocie 942 175,31 zł.
Wynik wykonania budżetu Gminy Jeżewo za 2019 r. stanowi nadwyżka budżetowa w wysokości 79
816,42zł. Na 2020r. w budżecie pozostają wolne środki w wysokości 1 021 991,73 zł. W ciągu roku zostały
wprowadzone przychody z tytułu wolnych środków z 2018r. w wysokości 227 150,15 zł. Przeprowadzona
analiza na podstawie rocznych sprawozdań z wykonania budżetu za 2019 r. oraz wysoka nadwyżka
operacyjna obrazuje stabilną sytuację finansową gminy.
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Zadłużenie gminy:
Zadłużenie na 31.12.2019 r. wynosi 7 879 718,08 zł, w tym zobowiązania długoterminowe:
1) kwotę 751 052,94 zł stanowią pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Toruniu na zadania pn.:
 "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompowniami ścieków
w miejscowości Laskowice, gmina Jeżewo" - 325 988,94 zł;
 "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompowniami ścieków
w miejscowości Laskowice ul. Parkowa, Jeziorna, gmina Jeżewo I etap" - 214 240,00 zł;
 „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków wzdłuż ulicy Leśnej
i Osadniczej w miejscowości Laskowice – II etap - 210 824,00 zł.
2) kwotę 152 352,97 zł stanowią pożyczki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na zadanie
pn.:
 "Modernizacja dróg gminnych".
3) kwotę 5 468 000,00 zł stanowią kredyty długoterminowe z BS Jeżewo na zadania pn.:
 "Przebudowa, modernizacja i utwardzenie dróg gminnych" - 228 000,00 zł;
 "Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jeżewie wraz z budową kanalizacji sanitarnej
na terenie Gminy Jeżewo" - 3 450 000,00 zł;
 "Budowa stacji uzdatniania wody i rozprowadzenie sieci wodociągowej w miejscowości
Pięćmorgi" - 86 378,87 zł;
 "Przebudowa drogi powiatowej nr 1204C Jaszczerek – Lipinki - Dąbrowa" - 500 000,00 zł;
 "Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni bitumicznej
Ciemniki-Dubielno" - 450 000,00 zł;
 „Modernizacja pokrycia dachowego budynku Szkoły Podstawowej w Krąplewicach" 100 000,00 zł;
 „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej im. J. Kusocińskiego w Laskowicach" 350 000,00 zł;
 spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek – 303 621,13 zł.
4) kwotę 1 350 000,00 zł stanowi kredyt długoterminowy z Banku Spółdzielczego
w Bydgoszczy na zadanie pn.:
 „Przebudowa drogi gminnej nr 030611C o dł. ok 900 m. w miejscowości Krąplewice, obr. ewid.
0010 Krąplewice, jednostka ewidencyjna Jeżewo" - 580 000,00 zł;
 „Przebudowa drogi gminnej ul. Sportowa w Laskowicach, dz. nr 28/2, obr. ewid. Laskowice o dł.
800m, jednostka ewidencyjna Jeżewo" - 362 175,31 zł;
 spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek – 407 824,69 zł.
5) kwotę 158 312,17 zł stanowi wykup wierzytelności za realizację zadania inwestycyjnego pn."Budowa
sieci wodociągowej we wsiach: Krąplewice, Buczek, Skrzynki, Czersk Świecki
i Lipno ze stacją uzdatniania wody".
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Analiza dochodów
1. Dochody budżetu gminy i ich źródła.
Budżet omawianego roku pozwolił na realizację zaplanowanych w projekcie zadań. Osiągnięcie
planowanych dochodów na poziomie 99,60% przy poziomie wydatków 97,28% wskazuje na racjonalne
planowanie budżetu gminy. Dynamika dochodów w latach 2014-2019 wykazuje nierównomierną tendencję
wzrostową, co jest spowodowane zróżnicowaniem osiągniętych dochodów majątkowych w poszczególnych
latach z tytułu dotacji na realizację zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.
Łączne wykonanie dochodów wynosi 42 864 476,34 zł

Wykonanie dochodów w latach 2014-2019
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15 000 000,00
10 000 000,00
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Dochody budżetu gminy dzielą się na bieżące i majątkowe. Wykonanie dochodów bieżących za
2019r. w kwocie 37 624 993,84 zł kształtuje się na poziomie 99,95%, natomiast dochody majątkowe w
kwocie 5 239 482,50 zł, co stanowi 97,10% planu. Na dochody bieżące składają się następujące pozycje:
subwencje: oświatowa – 8 173 522,00 zł, subwencja wyrównawcza – 4 105 269,00 zł, dotacje celowe: na
zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – 12 823 082,95 zł, na zadania własne – 1 424 455,84 zł, na
zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 2 000,00 zł, na zadania
finansowane ze środków europejskich - 125 317,37 zł, środki otrzymane od pozostałych jednostek
zaliczanych do sektora finansów publicznych - 21 625,39 zł, podatek dochodowy od osób fizycznych – 5 596
155,00 zł, podatek dochodowy od osób prawnych – 193 790,14 zł, dochody własne – 5 159 776,15 zł
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Źródła dochodów w 2019 r. przedstawia poniższy wykres.

Źródła dochodów bieżacych w 2019 r.

Dochody
własne
29%

Dotacje z
budżetu
państwa
38%

Subwencje
33%

Dotacje i środki
otrzymane od
innych
jednostek na
zadania bieżące
0%

Dochody majątkowe
Planowane dochody z majątku gminy w kwocie 5 395 916,09 zł wykonano w 97,10 % na kwotę 5
239 482,50 zł. Na niższe wykonanie dochodów majątkowych gminy ma wpływ nieotrzymanie w całości w
okresie sprawozdawczym dofinansowań na zadania inwestycyjne. Na zadanie pn. "Modernizacja i
rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jeżewie wraz z budową kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Jeżewo"
otrzymano środki w kwocie 4 451 563,32 zł, na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa ciągu pieszo rowerowego od ul. Krótkiej do ul. Łąkowej w Jeżewie" planowane dochody zrealizowano w kwocie 57
432,00 zł, na zadanie inwestycyjne pn. "Infostrada Pomorza i Kujaw - zakup sprzętu informatycznego"
zaplanowane dochody zrealizowano w kwocie 20 773,02 zł zgodnie z zawartą umową z dnia 29.06.2017 r.
oraz zaktualizowanym harmonogramem, na zadanie "Przebudowa drogi gminnej ul. Sportowa w
Laskowicach, dz. nr 28/2, obr. ewid Laskowice o dł. 800 m jedn. ewid. Jeżewo", które zaplanowane zostało
przy udziale środków z Ochrony Gruntów Rolnych otrzymano 81 000,00 zł dofinansowania, na zadanie
związane z "Przebudową drogi gminnej nr 030611C o długości około 900 metrów w miejscowości
Krąplewice, obręb ewidencyjny 0010 Krąplewice, jednostka ewidencyjna Jeżewo" zaplanowane dochody ze
środków pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych otrzymano w kwocie 534 384,00 zł, na zadanie
inwestycyjne "Modernizacja budynku przy ul. Kolejowej w Laskowicach w ramach utworzenia Klubu Senior
+" zaplanowane dochody zrealizowano w wysokości 59 165,00 zł z tytułu dotacji z Kujawsko-Pomorskiego
Urzędu Wojewódzkiego. W planie dochodów majątkowych zaplanowano środki w kwocie 10 000,00 zł z
tytułu wpływu z odpłatnego zbycia prawa własności, które wykonano w 86,40% tj. w kwocie 8 640,00 zł,
zgodnie z posiadaną wyceną.
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Analiza wydatków
1. Wydatki budżetu gminy.
Realizacja planowanych wydatków na poziomie prawie 98% przy wyższym o ponad 2% poziomie
dochodów wskazuje na racjonalne planowanie budżetu gminy. Dynamika wydatków w latach 2014-2019
wykazuje równomierną tendencję wzrostową wydatków bieżących (od 2016 r. nastąpiło zwiększenie
wydatków bieżących spowodowane wprowadzeniem rządowego programu 500+) oraz zwiększeniem
wydatków majątkowych w ostatnich dwóch latach z tytułu realizacji zadań inwestycyjnych poprawiających
jakość życia mieszkańców.

Wykonanie wydatków w latach 2014-2019
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Wydatki dokonywane były oszczędnie w miarę realizacji zadań ujętych w założonych planach wydatków oraz
z zachowaniem wymogów ustawy o zamówieniach publicznych. Wydatki dzielą się na:

wydatki bieżące
wydatki majątkowe
Razem

Plan
35 207 571,11 zł
8 772 961,75 zł
43 980 532,86 zł

Wykonanie

Procent wykonania

34 103 048,41 zł

96,86

8 681 611,51 zł
42 784 659,92 zł

98,96
97,28

W strukturze wydatków budżetowych najwyższy udział w całości wydatków stanowią wydatki bieżące
w wysokości 34 103 048,41 tj. 79,71% ogółu wydatków oraz wydatki majątkowe w wysokości 8 681 611,51
zł tj. 20,29 % ogółu wydatków.
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Rolnictwo i
infrastruktura
wodociagowa
1,67%

Wydatki budżetu gminy w 2019 r.

Kultura i ochrona
dziedzictwa, sport
3,06%
Gospodarka
komunalna
14,96%

Oświata
30,94%

Pozostałe
Gospodarka
Administracja
0,98%
mieszkaniowa
publiczna
0,75%
6,50%
Drogi
6,45%
Obsługa długu
publicznego
0,47%

Rodzina i pomoc
społeczna
34,22%

W strukturze wydatków duży udział w całości stanowią wydatki na zadania związane
z pomocą społeczną oraz rodziną (w tym program 500+ oraz Dobry start) w kwocie 14 639 826,60 zł w
większości finansowane z budżetu państwa, co stanowi 34,22% ogółu wydatków oraz wydatki związane z
oświatą w kwocie 13 237 426,96 zł, co stanowi 30,94% ogółu wydatków (wydatki w większości finansowane
są z subwencji oświatowej, która wyniosła w 2019 r. 8 173 522,00 zł). Wydatki w kwocie 2 782 617,32 zł
dotyczą administracji publicznej i stanowią 6,50% ogółu wydatków (wydatki częściowo finansowane z
budżetu państwa). Na gospodarkę komunalną poniesiono wydatki w kwocie 6 402 517,44 zł, co stanowiło
14,96% ogółu wydatków (zwiększone wydatki związane były z realizacją inwestycji wodno-kanalizacyjnej
na terenie gminy). Na wydatki związane z remontem dróg, utrzymaniem dróg oraz inwestycjami drogowymi
wydatkowano kwotę 2 759 253,62 zł, tj. 6,45% poniesionych wydatków. Na sport oraz ochronę dziedzictwa
narodowego (w tym utrzymanie Gminnego Ośrodka Kultury i Bibliotek) wydatkowano kwotę 1 307 171,21
zł, co stanowi 3,06% ogółu wydatków. Rolnictwo i infrastruktura wodociągowa stanowi 1,67% wydatków
budżetu tj. kwotę 712 473,71 zł (w tym zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych finansowany z
budżetu państwa). Na gospodarkę mieszkaniową przeznaczono środki w kwocie 322 379,23 zł, co stanowi
0,75% ogółu wydatków. Obsługa długu stanowi zaledwie 0,47% wydatków ogółem tj. 201 976,47 zł.
Pozostałe wydatki to informatyka, turystyka, ochrona zdrowia oraz bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa w łącznej kwocie 419 017,36 zł, co stanowi 0,98% ogółu wydatków.
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Źródła finansowania
Lp.

1

2

3

4

5

6

7

8

Zadania inwestycyjne

Spłata rat - (wykup
wierzytelności) Budowa sieci
wodociągowej we wsiach:
Krąplewice, Buczek, Skrzynki,
Czersk Świecki i Lipno ze
stacją uzdatniania wody
Budowa stacji uzdatniania
wody i rozprowadzenie sieci
wodociągowej w miejscowości
Pięćmorgi
Przebudowa drogi gminnej
nr 030611C o dł.ok 900 m
w miejscowości Krąplewice,
obr. ewid. 0010 Krąplewice,
jednostka ewidencyjna Jeżewo
Przebudowa drogi gminnej
ul. Sportowa w Laskowicach,
dz. Nr 28/2, obr.ewid.
Laskowice o dł. 800 m, jedn.
ewid. Jeżewo
Budowa ciągu rowerowopieszego od ul. Krótkiej do
ul. Łąkowej w Jeżewie II etap
Budowa ciągu pieszego przy
drodze gminnej
w miejscowości Krąplewice
z dokumentacją techniczną
ok. 100 m.
Budowa drogi gminnej nr
030604C Nowe Krąplewice Osłowo od skrzyżowania
z drogą gminną 030618C do
skrzyżowania z drogą gminną
nr 030611C - dokumentacja
projektowa
Budowa drogi gminnej nr
030613C Taszewskie Pole Ciemniki o dł. ok. 920 mb dokumentacja projektowa

Plan 2019 r.

Wykonanie
2019 r.

Środki
z budżetu
gminy

Kredyt
długoterminowy

Dotacje

237 515,28

237 515,28

237 515,28

0

0

110 800,00

110 700,00

110 700,00

0

0

1 117 490,30

1 107 432,95

0,00

573 048,95

534 384,00

850 000,00

849 385,61

399 259,25

369 126,36

81 000,00

40 590,30

30 590,30

30 590,30

0

0

46 000,00

44 280,00

44 280,00

0

0

95 000,00

91 651,00

91 651,00

0

0

22 200,00

22 140,00

22 140,00

0

0
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9

Budowa drogi gminnej w ciągu:
ul. Ks. Józefa Dembieńskiego,
ul. Erazma Parczewskiego,
ul. Juliana Sas Jaworskiego,
część ul. Emilii Liszkowskiej
w miejscowości Laskowice na
odcinku ok. 950 mb dokumentacja projektowa

27 000,00

26 937,00

26 937,00

0

0

10

Budowa ciągu rowerowopieszego od ul. Krótkiej do
ul. Łąkowej w Jeżewie

106 000,00

100 550,00

43 118,00

0

57 432,00

11

Zakup używanego samochodu
dostawczego

17 000,00

16 000,00

16 000,00

0

0

12

Infostrada Pomorza i Kujaw zakup sprzętu informatycznego

57 138,87

24 438,87

3 665,85

0

20 773,02

13

Dofinansowanie zakupu
radiowozu osobowego
nieoznakowanego dla Komendy
Powiatowej Policji w Świeciu

32 500,00

32 500,00

32 500,00

0

0

14

Modernizacja pokrycia
dachowego budynku Szkoły
Podstawowej w Krąplewicach

710 000,00

709 501,03

709 501,03

0

0

15

Wykonanie placu
manewrowego przy budynku
szkoły w Laskowicach

60 000,00

59 900,00

59 900,00

0

0

16

Modernizacja budynku przy
ul. Kolejowej w Laskowicach
w ramach utworzenia Klubu
Senior+

81 942,00

80 565,00

21 400,00

0

59 165,00

17

Modernizacja armatury
i wyposażenia oczyszczalni
ścieków

85 000,00

77 704,80

77 704,80

0

0

18

Modernizacja i rozbudowa
oczyszczalni ścieków na terenie
gminy Jeżewo wraz
z rozbudową sieci kanalizacji
sanitarnej gmina Jeżewo

4 543 030,00

4 541 829,78

12 061,44

0

4 529 768,34

19

Wymiana systemów
ogrzewania węglowego na
ekologiczne źródła ciepła

40 000,00

40 000,00

40 000,00

0

0

20

Wykonanie oświetlenia
ledowego wraz z dokumentacją
techniczną w miejscowości
Ciemniki

11 000,00

10 999,99

10 999,99

0

0
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21

Budowa oświetlenia
zewnętrznego z trasą kablową
nn-0,4 kV z przebiegiem przez
działkę nr 79 - ul. Parkowa
Laskowice

22 755,00

21 525,00

21 525,00

0

0

22

Budowa oświetlenia - park
Laskowice

10 000,00

10 000,00

10 000,00

0

0

23

Budowa oświetlenia drogowego
na terenie Gminy Jeżewo dokumentacja projektowa

65 000,00

58 000,00

58 000,00

0

0

20 000,00

20 000,00

20 000,00

0

0

50 000,00

47 664,90

47 664,90

0

0

165 000,00

161 500,00

161 500,00

0

0

150 000,00

148 300,00

148 300,00

0

0

2 456 913,84

942 175,31

5 282 522,36

24

25

26

Dotacja na inwestycje służące
gospodarce ściekowej przydomowe oczyszczalnie
ścieków
Rekultywacja gminnego
składowiska odpadów innych
niż niebezpieczne i obojętne
w Białych Błotach, Gmina
Jeżewo - dokumentacja
techniczna
Realizacja bazy
infrastrukturalnej niezbędnej do
realizacji programu włączenia
społecznego dla obszaru
rewitalizacji Laskowice - gmina
Jeżewo
Modernizacja hali sportowej
w Jeżewie (pokrycie dachowe)

27

RAZEM

8 772 961,75

8 681 611,51

Wydatki majątkowe
Na wydatki majątkowe w okresie sprawozdawczym wydano łącznie 8 681 611,51 zł tj. 98,96% planu.
Poniższe zestawienie tabelaryczne przedstawia wykonanie planowanych zadań inwestycyjnych oraz źródła
ich finansowania.
Poszczególne
w zakresie:


wykonanie

wydatków

w

zadaniach

inwestycyjnych

przedstawia

się

następująco

infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi:
 "Budowa stacji uzdatniania wody i rozprowadzenie sieci wodociągowej w miejscowości
Pięćmorgi" zaplanowano wydatki w kwocie 110 800,00 zł, które zostały zrealizowane
w okresie sprawozdawczym w kwocie 110 700,00 zł tj. 99,91% planu. Wykonano dokumentację
techniczną.
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 Do wydatków inwestycyjnych zalicza się również spłata rat z tytułu wykupu wierzytelności,
dotycząca inwestycji pn. "Budowa sieci wodociągowej we wsiach Krąplewice, Buczek,
Skrzynki, Czersk Świecki i Lipno ze stacją uzdatniania wody" na które w okresie
sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 237 515,28 zł, co stanowi 100% planu.
infrastruktury drogowej:
 "Przebudowa drogi gminnej nr 030611C o dł. ok. 900 m w miejscowości Krąplewice, obr. ewid.
0010 Krąplewice, jednostka ewidencyjna Jeżewo" zaplanowano kwotę 1 117 490,30 zł, którą
zrealizowano w okresie sprawozdawczym w 99,10% planu tj. w kwocie 1 107 432,95 zł. W
okresie sprawozdawczym zostało rozstrzygnięte postępowanie przetargowe oraz podpisana
umowa z wykonawcą F.H.U. KIC-TRANS Piotr Różycki z terminem wykonania zadania do 30
września 2019 r. Zadanie zostało zakończone i rozliczone w okresie sprawozdawczym.
Realizacja zadania była zaplanowana przy dofinansowaniu z budżetu państwa w kwocie 534
384,00 zł w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, które wpłynęło w
100%.

 "Przebudowa drogi gminnej ul. Sportowa w Laskowicach, dz. nr 28/2, obr. ewid. Laskowice,
jedn. ewid. Jeżewo", którego realizacja w okresie sprawozdawczym wynosi 99,93% tj. 849
385,61 zł (6 500,00 zł inspektor nadzoru, 842 885,61 zł wykonanie nawierzchni) planu
wynoszącego 850 000,00 zł. Zadanie zaplanowane zostało przy udziale środków z Ochrony
Gruntów Rolnych w kwocie 81 000,00 zł (umowa z województwem kujawsko-pomorskim
została zawarta 22 maja 2019 r. z terminem realizacji zadania do 31 października 2019 r.).
Zadanie zakończone w okresie sprawozdawczym. Wykonawcą robót była firma F.H.U. „KICTRANS” Piotr Różycki z siedzibą ul. Broniewskiego 4, 86-140 Drzycim.

S t r o n a | 18

 "Rozbudowa drogi nr 1252C polegająca na budowie chodnika o długości około 200 m
w miejscowości Jeżewo" zaplanowaną kwotę 40 590,30 zł wydatkowano w 75,36% planu tj. w
kwocie 30 590,30 zł na opracowanie dokumentacji projektowej. Zadanie zostało wprowadzone
do załącznika przedsięwzięć Wieloletniej Prognozie Finansowej wobec powyższego pozostałe
wydatki planuje się w I półroczu 2020 r.
 "Budowa ciągu pieszego przy drodze gminnej w miejscowości Krąplewice
z dokumentacją techniczną ok. 100 mb" zaplanowaną kwotę 46 000,00 zł wydatkowano w 96,26
% planu tj. w kwocie 44 280,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej 4
920,00 oraz prace budowlane 39 360,00 zł (wykonanie zadania zaplanowano ze środków
funduszu sołeckiego - 31 000,00 zł). Zadanie zakończone w okresie sprawozdawczym.
 "Budowa drogi gminnej nr 030604C Nowe Krąplewice - Osłowo od skrzyżowania
z drogą gminną 030618C do skrzyżowania z drogą gminną nr 030611C - dokumentacja
projektowa" zaplanowano kwotę 95 000,00 zł na sporządzenie dokumentacji techniczno projektowo - kosztorysowej, którą wydatkowano w 96,47% planu tj. w kwocie 91 651,00 zł, w
tym na dokumentację projektowo - kosztorysową 68 880,00 zł, prace geodezyjne
i podziałowe - wznowienie punktów granicznych 21 771,00 zł oraz wyznaczenie strefy ZRiD 1
000,00 zł.
 "Budowa drogi gminnej nr 030613C Taszewskie Pole - Ciemniki o dł. ok. 920 mb"
zaplanowano kwotę 22 200,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej. Wydatki
zrealizowano w 99,73% tj. w kwocie 22 140,00 zł. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie
Finansowej w załączniku przedsięwzięć.
 "Budowa drogi gminnej w ciągu ul. ks. Józefa Dembieńskiego, ul. Erazma Parczewskiego, ul.
Juliana Sas Jaworskiego, część ul. Emilii Liszkowskiej w miejscowości Laskowice na odcinku
ok. 950 mb - dokumentacja projektowa" wydatki w kwocie 27 000,00 zł zostały poniesione w
okresie sprawozdawczym w kwocie 26 937,00 zł, co stanowi 99,77% planu. Zadanie ujęte w
Wieloletniej Prognozie Finansowej w załączniku przedsięwzięć na lata 2019-2020.
 "Budowa ciągu rowerowo - pieszego od ul. Krótkiej do ul. Łąkowej w Jeżewie" wydatkowano
kwotę 100 550,00 zł ze środków zaplanowanych w kwocie 106 000,00 zł, co stanowi 94,86%
planu (28 000,00 zł na dokumentację techniczną oraz prace budowlane 72 550,00 zł) Wykonanie
inwestycji zaplanowano przy współfinansowaniu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2014-2020. Zadanie zakończone w okresie sprawozdawczym.

 zakup używanego samochodu dostawczego zaplanowano 17 000,00 zł. Środki zostały
wydatkowane w okresie sprawozdawczym w kwocie 16 000,00 zł tj. 94,12% planu. Zakupiono
samochód dostawczy na potrzeby urzędu gminy.
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informatyki:
 "Infostrada Pomorza i Kujaw - zakup sprzętu informatycznego" planowane wydatki
w kwocie 57 138,87 zł zostały zrealizowane w okresie sprawozdawczym w kwocie 24 438,87 zł
tj. 42,77% planu. Zgodnie z zawartym porozumieniem na uruchomienie indywidualnego
geoportalu JST oraz zaktualizowanym harmonogramem wydatki związane z zakupem sprzętu
dla ww. projektu są realizowane przez Urząd Marszałkowski zgodnie z harmonogramem
zawartej umowy.



bezpieczeństwa publicznego:
 dofinansowanie zakupu radiowozu osobowego nieoznakowanego dla Komendy Powiatowej
Policji w Świeciu" została zaplanowana kwota 32 500,00 zł i wydatkowana w 100%. W okresie
sprawozdawczym zostało podpisane porozumienie, przekazano oraz rozliczono ww. środki.
Zadanie zakończone w okresie sprawozdawczym.



oświaty i wychowania:
 "Modernizacja pokrycia dachowego budynku Szkoły Podstawowej w Krąplewicach",
zaplanowane w kwocie 710 000,00 zł wydatki zostały zrealizowane w okresie sprawozdawczym
w kwocie 278 000,00 zł, natomiast kwota 4310 501,03 zł stanowi wydatki niewygasające.
Modernizacja pokrycia dachowego wymagała wykonania ekspertyzy istniejącego dachu na
budynku szkoły. W okresie sprawozdawczym zlecono wykonanie ekspertyzy oraz sporządzenia
dokumentacji projektowo - kosztorysowej. W sierpniu zostało ogłoszone postępowanie
przetargowe na wykonanie ww. zadania z terminem realizacji do końca okresu
sprawozdawczego. Z uwagi na warunki atmosferyczne spowodowane opadami deszczu i
wietrzną pogodą wykonawca złożył pismo o przesunięcie terminu wykonania przedmiotu
umowy do 30 maja 2020 r. Wobec powyższego Rada Gminy Jeżewo 19 grudnia 2019 r. podjęła
uchwałę nr XVIII/127/2019 w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem
roku budżetowego 2019 oraz ustalenia planu tych wydatków. Zadanie zostanie zakończone do 30
maja 2020r.
 "Wykonanie placu manewrowego przy budynku szkoły w Laskowicach" zaplanowano kwotę 60
000,00 zł. Wydatki zostały zrealizowane w okresie sprawozdawczym w 99,83% planu tj. w
kwocie 59 900,00 zł. W okresie sprawozdawczym został wyłoniony wykonawca „MalarstwoTapicerstwo Usługi Remontowo-Budowlane" Leszek Stosik, z którym w lipcu 2019 r. została
podpisana umowa na wykonanie zadania w kwocie 59 900,00 zł. Zadanie zakończone w okresie
sprawozdawczym.
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gospodarki mieszkaniowej:
 "Modernizacja budynku przy ul. Kolejowej w Laskowicach w ramach utworzenia Klubu Senior
+"
zaplanowano
środki
w
kwocie
81
942,00
zł,
które
wydatkowano
w okresie sprawozdawczym w kwocie 80 565,00 zł tj. 98,32% planu. Klub Senior + w
Laskowicach otrzymał dotację w wysokości 59 165,00 zł z budżetu państwa
w ramach której wykonano ww. modernizację. W okresie sprawozdawczym został wyłoniony
wykonawca „Malarstwo-Tapicerstwo Usługi Remontowo-Budowlane" Leszek Stosik, z którym
podpisano umowę. Kwota 21 400,00 zł stanowi wkład własny gminy. Zadanie zakończone w
okresie sprawozdawczym.



gospodarki i ochrony środowiska:
 "Modernizacja armatury i wyposażenie oczyszczalni ścieków" zaplanowano kwotę 85 000,00 zł,
natomiast wydatkowano w okresie sprawozdawczym 77 704,80 zł, co stanowi 91,42% planu.
Zakupiono m.in. przepustnicę, falownik sterujący, sondę gęstości ścieków elementy
przetwornicy, układ przepływu pomiaru powietrza oraz sito szczelinowo zgrzewcze. Zadanie
zostało zrealizowane do końca 2019 r.
 "Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jeżewie wraz z budową kanalizacji
sanitarnej na terenie Gminy Jeżewo" wydatkowano kwotę 4 541 829,78 zł tj. 99,97% planu
stanowiącego kwotę 4 543 030,00 zł. Na usługę podziału działki do inwestycji wydano kwotę 1
900,00 zł, na pełnienie nadzoru inwestorskiego wydano kwotę 26 000,00 zł, na przyłącza do sieci
energetycznej pompowni ścieków 4 046,10 zł oraz zapłacono wykonawcy PPUH MEL-KAN Sp.
z o.o. łączną kwotę 4 509 883,68 zł (dokumentacja projektowa, roboty ziemne, rurociągi, studnie
i pompownie ścieków). Zadanie zostało zaplanowane przy dofinansowaniu w ramach RPO 20142020, działanie 4.3 Rozwój infrastruktury wodno - ściekowej. Planowana kwota dofinansowania
w bieżącym roku wyniosła 4 452 000,00 zł, natomiast wpłynęła w kwocie 4 451 563,32 zł.



ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu:
 zaplanowano na wydatki inwestycyjne 40 000,00 zł, które zostały wydatkowane w okresie
sprawozdawczym w 100%. W I półroczu 2019 r. upływał termin składania wniosków na
dofinansowanie do wymiany systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła. W
lipcu 2019 r. zostały podpisane umowy z beneficjentami, a termin realizacji zadania
zaplanowano do 30 września 2019 r. Zadanie zakończone w okresie sprawozdawczym.



w ramach oświetlenia ulic, placów i dróg:
 „Wykonanie oświetlenia ledowego wraz z dokumentacją techniczną w miejscowości Ciemniki"
zaplanowano środki w kwocie 11 000,00 zł w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Ciemniki,
które zostały wydatkowane w okresie sprawozdawczym w kwocie 10 999,99 zł.
 "Budowa oświetlenia zewnętrznego z trasą kablową nn-0,4 kV z przebiegiem przez działkę nr 79
ul. Parkowa Laskowice" zaplanowano środki w kwocie 22 755,00 zł, które zostały wydatkowane
w okresie sprawozdawczym w kwocie 21 525,00 zł, co stanowi 94,59% planu. Zadanie zostało
zakończone w okresie sprawozdawczym.
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 "Budowa oświetlenia park Laskowice" zaplanowano środki w kwocie 10 000,00 zł, które
wydatkowano w 100%. Zadanie zakończone w okresie sprawozdawczym.
 "Budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Jeżewo - dokumentacja projektowa"
zaplanowano środki w kwocie 65 000,00 zł, które zostały wydatkowane w okresie
sprawozdawczym w kwocie 58 000,00 zł tj. 89,23% planu. Zadanie zostało zakończone
w okresie sprawozdawczym. Zadanie ujęte w załączniku przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy
Finansowej na lata 2019-2020.


kultury fizycznej:
 „Modernizacja hali sportowej w Jeżewie - pokrycie dachowe" przeznaczono w planie wydatków
kwotę 150 000,00 zł, którą wydatkowano w okresie sprawozdawczym w kwocie 148 300,00 zł tj.
98,87% planu. Prace polegały na umyciu dachu zaplecza hali o powierzchni 930 m2 wraz z
obróbką 9 kominów wentylacyjnych, nałożeniem trzech warstw membrany hydroizolującej oraz
wymianą rynien spustowych na terenie całego obiektu. Izolacja Hypertecum AR charakteryzuje
się wysoką wytrzymałością na uszkodzenia mechaniczne, zerwania oraz rozciągalnością nawet
do 800% przy 23 stopniach C oraz 80% przy -40 stopniach C. Wykonawcą robót była firma
HYDROSYSTEMY Bydgoszcz, ul. Krajeńska 22, 85-457 Bydgoszcz wyłoniona poprzez
zapytanie ofertowe. Zadanie zakończone w okresie sprawozdawczym.



pozostałej działalności:
 "Dotacja na inwestycje służące gospodarce ściekowej - przydomowe oczyszczalnie ścieków"
zaplanowano kwotę 20 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki w 100%.
Podpisano umowy z 5 beneficjentami.
 "Rekultywacja gminnego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne
w Białych Błotach Gmina Jeżewo - dokumentacja techniczna" wydatkowano środki
w kwocie 47 664,90 zł tj. 95,33% planu wynoszącego 50 000,00 zł. Podpisano oraz rozliczono
umowę z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej. Realizacja
zadania została ujęta w Wieloletniej Prognozie Finansowej w przedsięwzięciach na lata 20182021.
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 „Wykonanie infrastruktury parkowej - zagospodarowanie terenu przy Domu Kultury
w Laskowicach - rewitalizacja" zaplanowano wydatki w kwocie 165 000,00 zł, które
zrealizowano w 97,88% planu tj. w kwocie 161 500,00 zł. W skład małej infrastruktury wchodzi
fontanna i ławki, ciągi komunikacyjne z kostki brukowej, altanka pod strzechą oraz ściana z
donic betonowych, w których ma zostać stworzony ogród ziołowy, realizowany w ramach zajęć
skierowanych do seniorów i rodzin z osobami niepełnosprawnymi. W dniu 19 marca 2019 r. w
wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego został wyłoniony wykonawca
„Malarstwo-Tapicerstwo Usługi Remontowo-Budowlane” Leszek Stosik. Inwestycja została
zrealizowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 20142020, pn. „Realizacja bazy infrastrukturalnej niezbędnej do realizacji programu w włączenia
społecznego dla obszaru Laskowice – Gmina Jeżewo”

Realizacja funduszu sołeckiego
Fundusz sołecki jest formą budżetu partycypacyjnego. Środki finansowe na realizację funduszu są
wyodrębnione z budżetu gminy i gwarantują sołectwom wykonanie zadań służących poprawie warunków ich
życia. Wójt przekazuje wszystkim sołtysom informację, jaka kwota z funduszu sołeckiego przysługuje
każdemu z sołectw na następny rok. Musi to zrobić w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 lipca roku
poprzedzającego rok, w którym przedsięwzięcia z funduszu mają być wykonane. Wysokość kwoty dla
konkretnego sołectwa jest obliczana na podstawie tak zwanej kwoty bazowej i liczby mieszkańców sołectwa.
Zależy ona od liczby mieszkańców sołectwa i dochodów gminy w przeliczeniu na jednego mieszkańca (ale
tylko od dochodów bieżących, to znaczy bez dochodów majątkowych).
Na co zostaną przekazane środki w konkretnym sołectwie decydują mieszkańcy głosując
w trakcie zebrania wiejskiego. Wniosek danego sołectwa uchwala zebranie wiejskiej z inicjatywy sołtysa,
rady sołeckiej lub co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa. Warunkiem przyznania w danym roku
budżetowym środków z funduszu sołeckiego jest złożenie przez sołectwo do Wójta Gminy wniosku. We
wniosku należy wskazać zadania do realizacji, uzasadnić słuszność podejmowanych działań oraz rzetelnie i
realistycznie oszacować koszty poszczególnych zadań. Uchwalony wniosek wraz z protokołem, listą
obecności oraz uchwałą z zebrania wiejskiego, sołtys do dnia 30 września przekazuje Wójtowi, celem
uwzględnienia go w projekcie budżetu gminy, wniosek złożony po terminie zostaje odrzucony. W trakcie

S t r o n a | 23

roku budżetowego, nie wcześniej niż po uchwaleniu budżetu gminy na dany rok i nie później niż do dnia 31
października danego roku budżetowego, sołectwo może złożyć do Wójta wniosek o zmianę przedsięwzięć do
realizacji
w ramach funduszu. Środki przyznane z funduszu sołeckiego muszą być wydane do końca roku, na który
zostały uchwalone. Środki funduszu niewykorzystane w roku budżetowym wygasają z końcem roku.
Zgodnie z art. 2 ust. 6 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. 2014, poz. 301 ze
zm.), aby środki funduszu mogły być przeznaczone na realizację przedsięwzięć ujętych
we wniosku sołectwa, muszą być spełnione obligatoryjnie trzy warunki:
1) zgłoszone zadanie musi być zadaniem własnym gminy;
2) zadanie musi sprzyjać poprawie warunków życia mieszkańców;
3) zadanie musi być zgodne ze strategią rozwoju gminy.
W roku 2019 wysokość środków finansowych przypadających na dane sołectwa, wg wzoru przedstawiała
się następująco:
F=(2+Lm/100)KB
Oznaczenie symboli:
F- wysokość środków przeznaczonych na dane sołectwo, nie może być jednak wyższa niż dziesięciokrotność
Kb.
Lm – liczba mieszkańców sołectwa według stanu na ostatni dzień 30 czerwca roku poprzedzającego rok
budżetowy, określona na podstawie prowadzonego przez gminę zbioru danych stałych mieszkańców.
Kb - kwota bazowa - obliczona poprzez podzielenie wykonanych dochodów bieżących gminy za rok
poprzedzający rok budżetowy o dwa lata oraz liczby mieszkańców zamieszkałych na obszarze gminy, wg
stanu na dzień 31 grudnia roku, ustalonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, poprzedzającego
rok budżetowy o dwa lata.
Wysokość środków
Liczba mieszkańców
Lp.
Nazwa sołectwa
przypadających na dane
danego sołectwa
sołectwo
1.
Belno
276
18 940,18
2.
Białe
132
13 210,38
3.
Buczek
214
16 473,18
4.
Ciemniki
180
15 120,31
5.
Czersk Świecki
465
26 460,55
6.
Dubielno
178
15 040,73
7.
Jeżewo
2018
39 790,30
8.
Krąplewice
931
39 790,30
9.
Laskowice
2703
39 790,30
10.
Osłowo
177
15 000,94
11.
Piskarki
141
13 568,49
12.
Pięćmorgi
110
12 334,99
13.
Taszewo
282
19 178,92
14.
Taszewskie Pole
244
17 666,89
Łącznie
8 051
302 366,49 zł
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W ramach przyznanego funduszu sołeckiego w roku 2019 zrealizowano następujące przedsięwzięcia:

Lp.

1.

2.

3.

4.
5.
Lp.

1.

2.

3.
4.

Nazwa sołectwa
Belno
-uchwała Nr
III/14/2018 z dnia
19 grudnia 2018 r.

Zmiana:
- uchwała RG Nr
XIV/95/2019 z dnia
26 września 2019 r.

Zmiana:
- uchwała RG Nr
XV/101/2019 z dnia
24 października 2019r.

Przeznaczenie funduszu sołeckiego
Zakup materiałów bieżących do
utrzymania świetlicy i wyposażenia
Zakup materiałów na zajęcia edukacyjne
dla dzieci z sołectwa
Opłata za energię elektryczną w
świetlicy
Usługa remontowa pomieszczeń łazienki
i korytarza
Zakup materiałów bieżących do
utrzymania świetlicy i wyposażenia
Zakup materiałów na zajęcia edukacyjne
dla dzieci z sołectwa
Opłata za energię elektryczną w
świetlicy
Zakup materiałów do remontu
pomieszczeń łazienki i korytarza
Zakup materiałów bieżących do
utrzymania świetlicy i wyposażenia
Zakup materiałów na zajęcia edukacyjne
dla dzieci z sołectwa
Opłata za energię elektryczną w
świetlicy
Zakup materiałów do remontu
pomieszczeń łazienki i korytarza

Razem:
Wykorzystanie procentowe: 99,68 %
Nazwa sołectwa
Białe
-uchwała Nr
III/14/2018 z dnia
19 grudnia 2018 r.

Zmiana:
- uchwała RG Nr
XV/101/2019 z dnia
24 października 2019r.

Przeznaczenie funduszu sołeckiego
Zakup urządzenia do ogrzewania
świetlicy wiejskiej
Zakup materiałów do ogrodzenia terenu
przy świetlicy
Zakup materiałów bieżących do
utrzymania świetlicy i wyposażenia
Opłata za energię elektryczną w
świetlicy
Zakup urządzenia do ogrzewania
świetlicy wiejskiej
Zakup materiałów do wykonania
elewacji budynku świetlicy
Zakup materiałów bieżących do
utrzymania świetlicy i wyposażenia
Opłata za energię elektryczną w
świetlicy

Razem:
Wykorzystanie procentowe: 98,10 %
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Zmiana w
planie na
2019 r.

Wykonanie
na koniec
roku 2019

2.140,18

-

-

1.500,00

-

-

2.000,00

-

-

13.300,00

-

-

2.140,18

-

-

1.500,00

-

-

2.000,00

-

-

13.300,00

-

-

-

2.700,18

2.700,18

1.500,00

-

1.500,00

-

1.440,00

1.379,95

13.300,00

-

13.300,00

14.800,00

4.140,18

18.880,13

Plan na
2019 r.

Zmiana w
planie na
2019 r.

Plan na
2019 r.

Wykonanie
na koniec
roku 2019

8.000,00

-

-

2.210,38

-

-

2.300,00

-

-

-

6.800,00

6.800,00

-

2.710,38

2.710,38

700,00

-

604,62

-

3.000,00

2.844,59

700,00

12.510,38

12.959,59

700,00

Lp.

Nazwa sołectwa
Buczek
-uchwała Nr
III/14/2018 z dnia
19 grudnia 2018 r.

1.

Zmiana:
- uchwała RG Nr
V/28/2019 z dnia
31.01.2019 r.

2.

Zmiana:
- uchwała RG Nr
XI/76/2019 z dnia
13 czerwca 2019 r.
3.

4.
5.

Lp.

1.

2.

Przeznaczenie funduszu sołeckiego
Zakup kruszywa do remontu drogi
gminnej
Zakup materiałów do remontu elewacji
świetlicy wiejskiej
Zakup materiałów na organizację
spotkania Mikołajkowego dla dzieci z
sołectwa
Zakup materiałów bieżących do
utrzymania świetlicy i wyposażenia
Opłata za energię elektryczną
w świetlicy
Zakup kruszywa do remontu drogi
gminnej
Zakup materiałów do remontu
elewacji świetlicy wiejskiej
Zakup materiałów na organizację
spotkania Mikołajkowego dla dzieci z
sołectwa
Zakup materiałów bieżących do
utrzymania świetlicy i wyposażenia
Opłata za energię elektryczną
w świetlicy
Wykonanie oświetlenia w sołectwie
Buczek
Zakup kruszywa do remontu drogi
gminnej
Zakup materiałów na organizację
spotkania Mikołajkowego dla dzieci z
sołectwa
Zakup materiałów bieżących do
utrzymania świetlicy i wyposażenia
Opłata za energię elektryczną
w świetlicy
Wykonanie oświetlenia w sołectwie
Buczek

Razem:
Wykorzystanie procentowe: 98,56%

Nazwa sołectwa
Ciemniki
-uchwała Nr
III/14/2018 z dnia
19 grudnia 2018 r.

Zmiana:
- uchwała RG Nr

Przeznaczenie funduszu sołeckiego
Wykonanie oświetlenia ledowego wraz
z dokumentacją techniczną
Opłata za energię elektryczną
w świetlicy
Zakup materiałów bieżących do
utrzymania świetlicy i wyposażenia
Wykonanie oświetlenia ledowego wraz
z dokumentacją techniczną
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Zmiana
w planie
na 2019 r.

Wykonanie
na koniec
2019 r.

10.300,00

-

-

4.000,000

-

-

300,00

-

-

553,00

-

-

1.320,18

-

-

-

4.800,00

-

4.000,00

300,00

-

553,00

-

1.320,18

-

-

5.500,00

-

8.800,00

8.800,00

300,00

-

300,00

553,00

-

553,00

1.320,18

-

1.084,57

-

5.500,00

5.499,99

2.173,18

14.300,00

16.237,56

Zmiana
w planie
na 2019 r.

Wykonanie
na koniec
2019 r.

11.000,00

-

-

1.120,00

-

-

3.000,31

-

-

11.000,00

-

11.000,00

Plan na
2019 r.

Plan na
2019 r.

3.
4.

Lp.

XIV/95/2019 z dnia
Zakup materiałów bieżących do
26 września 2019 r.
utrzymania świetlicy i wyposażenia
Razem:
Wykorzystanie procentowe: 100%

Nazwa sołectwa
Czersk Świecki
-uchwała Nr
III/14/2018 z dnia
19 grudnia 2018 r.

1.

2.
3.
Lp.

1.

Nazwa sołectwa
Dubielno
-uchwała Nr
III/14/2018 z dnia
19 grudnia 2018 r.

2.

4.
5.

Zakup materiałów bieżących do
utrzymania świetlicy i wyposażenia
Zakup materiałów na zajęcia edukacyjne
dla dzieci z sołectwa
Zakup materiałów bieżących do
utrzymania świetlicy i wyposażenia –
tablica informacyjna
Opłata za energię elektryczną
w świetlicy
Usługa czyszczenia stawu
i zagospodarowanie terenu

Razem:
Wykorzystanie procentowe: 97,90%

Zmiana:
- uchwała RG Nr
VI/33/2019 z dnia
26 lutego 2019 r.

3.

Przeznaczenie funduszu sołeckiego

Zmiana:
- uchwała RG Nr
XV/101/2019 z dnia
24 października 2019
r.

Przeznaczenie funduszu sołeckiego
Zakup materiałów bieżących do
utrzymania świetlicy i wyposażenia
Zakup materiałów na działalność
kulturalną sołectwa
Opłata za energię elektryczną
w świetlicy
Usługa naprawy dachu świetlicy
wiejskiej
Zakup materiałów bieżących do
utrzymania świetlicy i wyposażenia
Zakup materiałów na działalność
kulturalną sołectwa
Opłata za energię elektryczną
w świetlicy
Zakup materiałów do wykonania
zadaszenia i odnowy elewacji
budynku świetlicy wiejskiej
Zakup materiałów bieżących do
utrzymania świetlicy i wyposażenia
Zakup materiałów na działalność
kulturalną sołectwa
Opłata za energię elektryczną
w świetlicy
Zakup materiałów do wykonania
zadaszenia i odnowy elewacji
budynku świetlicy wiejskiej

Razem:
Wykorzystanie procentowe: 98,63%
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-

4.120,31

4.120,31

11.000,00

4.120,31

15.120,31

Zmiana
w planie
na 2019 r.

Wykonanie
na koniec
2019 r.

1.500,00

-

1.458,03

460,55

-

460,00

2.000,00

-

1.953,24

2.500,00

-

2.033,99

20.000,00

-

20.000,00

26.460,55

-

25.905,26

Plan na
2019 r.

Plan na
2019 r.

Zmiana
w planie na
2019 r.

Wykonanie
na koniec
2019 r.

300,73

-

-

400,00

-

-

1.340,00

-

-

13.000,00

-

-

300,73

-

-

400,00

-

-

1.340,00

-

-

-

13.000,00

-

4.931,77

4.917,51

-

397,11

-

2.040,00

1.898,07

-

7.668,96

7.622,79

400,00

14.640,73

400,00

-

14.835,48

Lp.

Nazwa sołectwa
Jeżewo
-uchwała Nr
III/14/2018 z dnia
19 grudnia 2018 r.

1.

Zmiana:
- uchwała RG Nr
XV/101/2019 z dnia
24 października 2019
r.
2.

Przeznaczenie funduszu sołeckiego
Budowa ciągu pieszego przy
ul. Świeckiej w Jeżewie
Zakup materiałów na zajęcia edukacyjne
dla dzieci z sołectwa
Zakup naklejek edukacyjnych dla dzieci
ze Szkoły Podstawowej
w Jeżewie
Zakup materiałów bieżących
i wyposażenia – zakup strojów
i sprzętu dla zespołu folklorystycznego)
Działalność kulturalna sołectwa
Budowa ciągu pieszego przy
ul. Świeckiej w Jeżewie
Zakup materiałów na zajęcia
edukacyjne dla dzieci z sołectwa
Zakup naklejek edukacyjnych dla
dzieci ze Szkoły Podstawowej
w Jeżewie

Zmiana
w planie
na 2019 r.

Wykonanie
na koniec
2019 r.

30.590,30

-

-

2.000,00

-

-

2.200,00

-

-

3.000,00

-

-

2.000,00

-

-

30.590,30

-

30.590,30

-

1.200,00

1.195,67

-

2.024,00

2.024,00

-

3.176,00

3.176,00

30.590,30

2.800,00
9.200,00

2.799,77
39.785,74

Zmiana
w planie
na 2019 r.

Wykonanie
na koniec
2019 r.

31.000,00

-

-

3.790,30

-

-

3.000,00
2.000,00

-

-

31.000,00

-

31.000,00

-

7.790,30

7.219,96

31.000,00

1.000,00
8.790,30

1.000,00
39.219,96

Plan na
2019 r.

Zakup materiałów bieżących
i wyposażenia – zakup strojów
i sprzętu dla zespołu folklorystycznego)

3.
4.

Lp.

1.

2.

3.
4.

Działalność kulturalna sołectwa
Razem:
Wykorzystanie procentowe: 99,98%

Nazwa sołectwa
Krąplewice
-uchwała Nr
III/14/2018 z dnia
19 grudnia 2018 r.

Zmiana:
- uchwała RG Nr
XIV/95/2019 z dnia 26
września 2019 r.

Przeznaczenie funduszu sołeckiego
Budowa ciągu pieszego przy drodze
gminnej w m. Krąplewice wraz
z dokumentacją techniczną
Zakup tablic informacyjnych
z numerami posesji, zakup materiałów
bieżących
Działalność kulturalna sołectwa
Zakup usług bieżących
Budowa ciągu pieszego przy drodze
gminnej w m. Krąplewice wraz
z dokumentacją techniczną
Zakup tablic informacyjnych
z numerami posesji, zakup
materiałów bieżących
Działalność kulturalna sołectwa

Razem:
Wykorzystanie procentowe: 98,56%
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Plan na
2019 r.

Lp.

1.

2.
3.

Lp.

1.

2.
3.
Lp.

1.

Nazwa sołectwa
Laskowice
-uchwała Nr
III/14/2018 z dnia
19 grudnia 2018 r.

Przebudowa drogi gminnej ul. Sportowa
w Laskowicach – dz. nr 28/2 obr. ewid.
Laskowice o dł. 800 m
Zakup drzew i krzewów do nasadzenia
przy ul. Szkolnej
Zakup materiałów na organizację
spotkania Mikołajkowego dla dzieci z
sołectwa

Razem:
Wykorzystanie procentowe: 99,99%

Nazwa sołectwa
Osłowo
-uchwała Nr
III/14/2018 z dnia
19 grudnia 2018 r.

Przeznaczenie funduszu sołeckiego
Zakup sprzętu do wyposażenia placu
zabaw
Zakup materiałów bieżących do
utrzymania świetlicy i wyposażenia
Opłata za energię w świetlicy

Razem:
Wykorzystanie procentowe: 97,31%
Nazwa sołectwa
Piskarki
- uchwała Nr
III/14/2018 z dnia
19 grudnia 2018 r.

Zmiana:
- uchwała RG Nr
VI/33/2019 z dnia
26 lutego 2019 r.
2.

Zmiana:
- uchwała RG Nr
XLVIII/366/2018 z
dnia 03.09.2018 r.
3.

Przeznaczenie funduszu sołeckiego

Przeznaczenie funduszu sołeckiego
Zakup materiałów bieżących do
utrzymania świetlicy i wyposażenia
Zakup materiałów do remontu elewacji
świetlicy wiejskiej
Usługa wykonania zadaszenia przy
budynku świetlicy wiejskiej
Opłata za energię w świetlicy
Zakup materiałów bieżących do
utrzymania świetlicy i wyposażenia
Zakup materiałów do remontu elewacji
świetlicy wiejskiej
Usługa wykonania zadaszenia przy
budynku świetlicy wiejskiej, usługa
montażu huśtawki
w sołectwie Piskarki
Opłata za energię w świetlicy
Zakup materiałów bieżących do
utrzymania świetlicy i wyposażenia
Zakup materiałów do remontu
elewacji świetlicy wiejskiej
Usługa wykonania zadaszenia przy
budynku świetlicy wiejskiej, usługa
montażu huśtawki
w sołectwie Piskarki
Opłata za energię w świetlicy
Zakup kosiarki do trawy
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Zmiana
w planie
na 2019 r.

Wykonanie
na koniec
2019 r.

30.000,00

-

30.000,00

5.000,00

-

4.997,38

4.790,30

-

4.789,70

39.790,30

-

39.787,08

Zmiana
w planie
na 2019 r.

Wykonanie
na koniec
2019 r.

11.000,00

-

10.878,84

1.500,94

-

1.488,74

2.500,00
15.000,94

-

2.230,38
14.597,96

Zmiana
w planie
na 2019 r.

Wykonanie
na koniec
2019 r.

500,00

-

-

5.568,49

-

-

6.000,00

-

-

500,00

-

-

5.568,49

-

-

6.000,00

-

-

1.500,00

-

-

-

5.768,49

-

-

3.700,00

-

-

600,00

-

1.500,00
-

2.000,00

-

Plan na
2019 r.

Plan na
2019 r.

Plan na
2019 r.

1.500,00

4.

5.
6.

Lp.

Zmiana:
- uchwała RG Nr
XV/101/2019 z dnia
24 października 2019
r.

Razem:
Wykorzystanie procentowe: 97,78%

Nazwa sołectwa
Pięćmorgi
-uchwała Nr
III/14/2018 z dnia
19 grudnia 2018 r.

1.

Zmiana:
- uchwała RG Nr
XIV/95/2019 z dnia 26
września 2019 r.

2.

3.
4.

Zakup materiałów bieżących do
utrzymania świetlicy i wyposażenia
(zakup krzeseł)
Zakup materiałów do remontu elewacji
świetlicy wiejskiej
Usługa wykonania zadaszenia przy
budynku świetlicy wiejskiej, usługa
montażu huśtawki w sołectwie Piskarki
Opłata za energię w świetlicy
Zakup kosiarki do trawy

Przeznaczenie funduszu sołeckiego
Zakup wyposażenia do świetlicy
wiejskiej
Zakup materiałów bieżących do
utrzymania świetlicy
Zakup materiałów na zajęcia edukacyjne
dla dzieci z sołectwa
Zakup tablic informacyjnych
z numerami posesji
Opłata za energię w świetlicy
Usługa wymiany okna
w pomieszczeniu kuchennym
w świetlicy wiejskiej
Zakup wyposażenia do świetlicy
wiejskiej, zakup materiałów bieżących
Zakup usług bieżących do utrzymania
świetlicy
Organizacja zajęć edukacyjnych dla
dzieci z sołectwa
Zakup tablic informacyjnych
z numerami posesji
Opłata za energię w świetlicy
Zagospodarowanie terenu przy
świetlicy – zakup roślin oraz
materiałów ogrodniczych
Usługa wymiany okna
w pomieszczeniu kuchennym
w świetlicy wiejskiej

Razem:
Wykorzystanie procentowe: 94,78%
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-

6.045,49

6.043,51

3.700,00

-

3.692,35

600,00

-

600,00

4.300,00

1.300,00
1.923,00
9.268,49

1.009,70
1.923,00
13.268,56

Zmiana
w planie
na 2019 r.

Wykonanie
na koniec
2019 r.

4.500,00

-

-

334,99

-

-

500,00

-

-

2.500,00

-

-

2.500,00

-

-

-

5.473,99

5.466,19

-

1.000,00

999,99

2.000,00

-

2.000,00

500,00

-

397,26

-

1.500,00

969,21

-

1.000,00

998,23

-

861,00

861,00

2.500,00

9.834,99

11.691,88

Plan na
2019 r.

2.000,00

Lp.

Nazwa sołectwa
Taszewo
-uchwała Nr
III/14/2018 z dnia
19 grudnia 2018 r.

1.

Zmiana:
- uchwała RG Nr
XIV/95/2019 z dnia 26
września 2019 r.
2.

3.
4.

Lp.

Nazwa sołectwa

1.

3.
4.

Zakup materiałów bieżących do
utrzymania świetlicy
Zakup tablic informacyjnych
z numerami posesji
Zakup tablic informacyjnych
Zakup materiałów do remontu
pomieszczeń świetlicy wiejskiej
Opłata za energię w świetlicy
Działalność kulturalna sołectwa
Zakup materiałów bieżących do
utrzymania świetlicy
Zakup tablic informacyjnych
z numerami posesji
Zakup tablic informacyjnych
Zakup materiałów do remontu
pomieszczeń świetlicy wiejskiej
Opłata za energię w świetlicy
Działalność kulturalna sołectwa

Razem:
Wykorzystanie procentowe: 96,08%

Taszewskie Pole
-uchwała Nr
III/14/2018 z dnia
19 grudnia 2018 r.

2.

Przeznaczenie funduszu sołeckiego

Zmiana:
- uchwała RG Nr
XI/76/2019 z dnia 13
czerwca 2019 r.

Przeznaczenie funduszu sołeckiego
Zakup materiałów bieżących do
utrzymania świetlicy
Zakup wyposażenia do świetlicy
wiejskiej - zmywarka
Zakup altanki
Zakup karuzeli na plac zabaw
Opłata za energię w świetlicy
Usługa utwardzenia terenu przy placu
zabaw w sołectwie
Zakup materiałów bieżących do
utrzymania świetlicy
Zakup karuzeli na plac zabaw
Opłata za energię w świetlicy
Usługa utwardzenia terenu przy placu
zabaw w sołectwie

Razem:
Wykorzystanie procentowe: 96,47%

Plan funduszu sołeckiego na rok 2019: 302.366,49 zł
Wykonanie funduszu sołeckiego w roku 2019: 297.761,99 zł
Wykorzystanie procentowe w roku 2019: 98,47 %
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Zmiana
w planie
na 2019 r.

Wykonanie
na koniec
2019 r.

3.178,92

-

-

400,00

-

-

2.100,00
1.500,00

-

-

-

4.392,80

4.332,53

400,00

-

397,26

4.000,00

-

3.439,72

-

7.086,12

7.086,12

4.400,00

1.500,00
1.800,00
14.778,92

1.376,95
1.795,38
18.427,96

Plan na
2019 r.

4.000,00
8.000,00

Zmiana
w planie
na 2019 r.

Wykonanie
na koniec
2019 r.

1.666,89

-

-

1.000,00

-

-

2.000,00
2.0000,00
1.000,00

-

-

10.000,00

-

-

-

666,89

666,80

1.000,00

3.000,00
-

3.000,00
377,72

-

13.000,00

13.000,00

1.000,00

16.666,89

17.044,52

Plan na
2019 r.

IV. Informacja o stanie mienia komunalnego
Wartość początkowa majątku Gminy Jeżewo na dzień 1 stycznia 2019 r. wynosiła 75 576 821,73 zł,
natomiast na dzień 31 grudnia 2019 r. stanowiła kwotę 87 186 645,14 zł. Łącznie
w raportowanym okresie zwiększono majątek o 13 576 468,63 zł oraz zmniejszono o 1 966 645,22 zł. W
okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. Gmina Jeżewo zmniejszyła wartość gruntów łącznie o kwotę 53
587,40 zł, w tym z tytułu zbycia działki 93/6 o pow. 0,33 ha, 93/7 o pow. 0,1100 ha
w obrębie Białe, 65/10 o powierzchni 0,0490 ha, 83/2 o pow. 0,1000 ha w obrębie Białe Błota, 28/3
o pow. 0,2428 ha w obrębie Dubielno, 2/3 o pow. 0,0209 ha, 2/4 o pow. 0,0071 ha w obrębie Laskowice
(łączna wartość zmniejszenia 30 189,17 zł). Ponadto nastąpił ubytek powierzchni przy podziale działki
111/32 położonej w obrębie Laskowice o 0,0012 ha (92,99 zł). W okresie sprawozdawczym wydano
zaświadczenia o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności dla gruntów o
łącznej powierzchni 0,4244 ha (7 725,93 zł). Dokonano inwentaryzacji, w której ujawniono zawyżoną
wartość działki 190/8 w obrębie Jeżewo wobec powyższego dokonano korekty wartości o kwotę 74 720,80
zł. Łączne zmniejszenie wartości gruntu wynosi 112 728,89 zł. Nabycie mienia nastąpiło z tytułu wykupu
gruntów głównie pod drogi gminne, w tym działka 131 o pow. 0,0100 ha, 132 o pow. 0,0100 ha w obrębie
Białe, 95 o pow. 0,2900 ha w obrębie Dubielno, 235 o pow. 0,4645 ha położona w obrębie Nadleśnictwa
Dąbrowa, 133/18 o pow. 0,1003 ha, 93/15 o pow. 0,0035 ha obręb Jeżewo, 45/4 o pow. 0,0339 ha położona
w obrębie Lipno (łączna kwota 49 141,47 zł). Ponadto ujawniono nabyte od Starostwa Powiatowego w
Świeciu udziały w gruncie o pow. 0,0103 ha w obrębie Laskowice (10 000,00 zł). Łączne zwiększenie
wartości gruntów wynosi 59 141,47 zł. Łączna wartość gruntów na dzień 31.12.2019 r. wynosi 12 067
762,70 zł, natomiast łączna powierzchnia 197,2263 ha. Dane wykazane za okres sprawozdawczy są zgodne z
ewidencją księgową Gminy Jeżewo i Klasyfikacją Środków Trwałych. Gmina Jeżewo jest użytkownikiem
wieczystym gruntów Skarbu Państwa o powierzchni 0,0724 ha, natomiast do pozostałych gruntów gmina
posiada prawo własności ujawnione w księgach wieczystych.
Wykaz składników majątkowych uznanych za środki trwałe wg grup rodzajowych

Grupa

Wyszczególnienie
składników
majątkowych
mienia
komunalnego

0 Grunty

Wartość
początkowa
na dzień
01.01.2019r.
12 121 350,12

Przychody

Rozchody

Wartość końcowa
na dzień
31.12.2019r.

59 141,47

112 728,89

12 067 762,70

1 Budynki, lokale
16 510 607,69
228 865,00
Obiekty inżynierii
2 lądowej i wodnej
42 509 892,71 12 938 571,00
Kotły i maszyny
3 energetyczne
757 329,81
56 398,62
Maszyny,
urządzenia i aparaty
ogólnego
4 zastosowania
1 281 708,14
127 208,66

0,00

16 739 472,69

1 135 876,42

54 312 587,29

128 889,62

684 838,81

496 157,31

912 759,49

S t r o n a | 32

Urządzenia
6 techniczne

1 542 070,04

77 704,80

69899,90

1 549 874,94

7 Środki transportowe
372 927,01
16 000,00
Narzędzia,
przyrządy,
ruchomości i
8 wyposażenie
480 936,21
72 579,08
Razem
75 576 821,73 13 576 468,63

0,00

388 927,01

23 093,08
1 966 645,22

530 422,21
87 186 645,14

W skład majątku wchodzą środki trwałe w grupach rodzajowych według poniższej struktury.
Maszyny,
urządzenia i
aparaty
ogólnego
zastosowania
1,05%

Struktura środków trwałych wg grup rodzajowych na
Urządzenia techniczne
31.12.2019 r.
1,78%

Kotły i maszyny
energetyczne
0,79%

Środki transportowe
0,45%
Grunty
13,84%

Narzędzia, przyrządy,
ruchomości i
wyposażenie
0,61%

Budynki, lokale
19,20%

Obiekty inżynierii
lądowej i wodnej
62,29%

Największy udział w składnikach mienia mają obiekty inżynierii lądowej i wodnej 62,29% ogółu
majątku, budynki i budowle stanowiące 19,20% majątku gminy oraz grunty stanowiące 13,84% majątku
gminy.

S t r o n a | 33

V. Informacja o realizacji polityk, programów i strategii
1. Strategia Rozwoju Gminy Jeżewo
Strategia Rozwoju Gminy Jeżewo została przyjęta uchwałą Rady Gminy Jeżewo w 2001 r. i jest ona
realizowana zgodnie z przyjętymi zadaniami określonymi w misji samorządu Gminy Jeżewo. Pomimo
upływu kilkunastu lat od jej uchwalenia, najważniejsze założenia w niej zawarte pozostają nadal aktualne i
samorząd gminy dąży do ich realizacji. Jednocześnie, zauważalna jest potrzeba dostosowania Strategii
rozwoju gminy do współczesnych realiów, w związku z tym podjęto intensywne prace nad przygotowaniem
nowej strategii rozwoju gminy Jeżewo.
Istotnym narzędziem wdrażania strategicznego rozwoju jest oddziaływanie samorządu gminy na lokalne
obszary gospodarcze i społeczne, takie jak: obszar informacji, wiedzy, rynku pracy, kapitału, możliwości
rozwoju rolnictwa. Priorytetami rozwoju gminy Jeżewo określonymi w ww. dokumencie są:
 Priorytet 1. Restrukturyzacja i unowocześnienie lokalnej gospodarki i sfery społecznej gminy.
 Priorytet 2. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności gminy i
spójności jej rozwoju.
 Priorytet 3. Rozwój kapitału ludzkiego opartego na wykorzystaniu wiedzy i aktywności mieszkańców.
 Priorytet 4. Dążenie do dobrej jakości życia w gminie.
W ramach priorytetu 1. Restrukturyzacja i unowocześnienie lokalnej gospodarki i sfery społecznej gminy,
Gmina Jeżewo w 2019 r. realizowała następujące zadania:
 Wsparcie przedsiębiorców na terenie gminy – władze gminy Jeżewo są świadome, że współpraca z
przedstawicielami lokalnych przedsiębiorstw ukierunkowana na ich wewnętrzny rozwój, przynosi
wymierne efekty dla rozwoju całej gminy, a zwłaszcza dla mieszkańców, którzy dzięki temu mają
zatrudnienie. W związku z tym przedstawiciele samorządu chętnie spotykają się z
przedsiębiorcami, z zainteresowaniem wysłuchują ich potrzeb oraz w miarę możliwości wspierają
ich rozwój na różnych płaszczyznach. W 2019 roku zorganizowano wspólnie z Lokalną Grupą
Działania Gmin Powiatu Świeckiego, której gmina Jeżewo jest członkiem, szkolenia, kursy czy
indywidualne konsultacje dla podejmujących i zamierzających rozwijać działalność gospodarczą.
Urząd Gminy systematycznie zamieszcza na swojej stronie internetowej wszelkiego rodzaju
informacje skierowane do przedsiębiorców, w tym o zmianach w obowiązujących przepisach prawa
oraz możliwości pozyskania środków na rozwój firmy.
 Wsparcie rozwoju i informacji dotyczącej rolnictwa – w Urzędzie Gminy znajduje się punkt
Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie, w wyznaczone dni pracownik ODR pełni dyżury i
wspomaga rolników w pozyskiwaniu dotacji oraz udziela pomocy w ich rozliczaniu. W 2019 r.
odbyły się również szkolenia dla rolników m.in. z zakresu ochrony przed ASF. Ponadto, Urząd
Gminy podejmuje działania informacyjne dla rolników poprzez wysyłanie kurend oraz
zamieszczanie informacji na stronie internetowej.
 Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej gminy – w 2019 r. pracownicy urzędu uczestniczyli w
spotkaniach na temat utworzenia stref inwestycyjnych w gminie oraz zapewnienia profesjonalnej
obsługi inwestora. Utworzenie stref inwestycyjnych ma na celu wyznaczenie w gminie terenów
inwestycyjnych, co w znacznej mierze ułatwia potencjalnym inwestorom dostęp do tych terenów.
Ponadto, samorząd gminy podejmuje działania mające na celu zapewnienie ładu przestrzennego
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poprzez uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Dzięki temu proces
pozyskiwania inwestorów ulegnie przyspieszeniu.
 Podejmowanie działań w celu rozwoju turystyki – władze gminy są świadome potencjału
turystycznego gminy, którym niewątpliwie są jej walory przyrodnicze. Atrakcyjne jeziora
i lasy, bogate w różnorodne gatunki fauny i flory przyciągają turystów. W 2019 r. podejmowane
były działania promujące naszą gminę poprzez wydawanie publikacji w formie broszur
informacyjnych. Wielokrotnie były one przekazywane różnym instytucjom czy stowarzyszeniom
uczestniczącym w targach turystycznych zarówno o zasięgu ogólnopolskim, jak i regionalnym.
Również, w 2019 r. w okresie wakacyjnym odbyło się nagranie dla rozgłośni radiowej, które
promowało największe atrakcje naszej gminy oraz nadchodzące wydarzenia. Ponadto, władze
gminy konsekwentnie dążą do poprawy wizerunku i estetyki miejsc publicznych poprzez
modernizację dróg, chodników, terenów rekreacyjnych, wykonywanie bieżących remontów i
pielęgnację terenów zielonych. W 2019 r. oddano do użytku kolejny odcinek ścieżki pieszorowerowej od ul. Krótkiej do ul. Łąkowej w Jeżewie. W zeszłym roku zakończono inwestycję pn.
"Realizacja bazy infrastrukturalnej niezbędnej do realizacji programu włączenia społecznego dla
obszaru rewitalizacji Laskowice – Gmina Jeżewo”. W ramach tego zadania, w Laskowicach przy
Domu Kultury powstało miejsce relaksu, wypoczynku i regeneracji. Gmina Jeżewo włącza się
również w organizację konkursów, które nawiązują do regionalnych tradycji. Najlepszym
przykładem jest konkurs na dożynkowy wystrój wsi, który corocznie ogłaszany jest przed
dożynkami gminnymi. Konkurs cieszy się ogromną popularnością wśród mieszkańców i przyciąga
wielu turystów, którzy podziwiają dożynkowe aranżacje. W 2019 r. jedna z dekoracji dożynkowych
przygotowana przez mieszkańców ul. Rolnej w Laskowicach zdobyła nagrodę Marszałka
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Osiągnięcie celów określonych w priorytecie 2 tj. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej
wzmocnieniu konkurencyjności gminy i spójności jej rozwoju, realizowane było poprzez:
 utrzymanie właściwego stanu technicznego dróg wojewódzkich – nasz samorząd od 2018 r.
systematycznie czyni starania o modernizację odcinka drogi wojewódzkiej nr 239 w
Laskowicach, od przejazdu kolejowego do ulicy Szkolnej, poprzez spotkania z
przedstawicielami Zarządu Dróg Wojewódzkich oraz radnymi Sejmiku Województwa
Kujawsko-Pomorskiego. Rozmowy kontynuowane są również w 2020 r. Problemem
w realizacji inwestycji są ograniczone środki finansowe na modernizację dróg wojewódzkich
oraz zaplanowana przebudowa przejazdu kolejowego w Laskowicach.
 Utrzymanie właściwego stanu dróg powiatowych – zarządca dróg powiatowych przy udziale
finansowym gminy konsekwentnie w ciągu ostatnich lat modernizuje kolejne drogi powiatowe
przebiegające przez teren gminy Jeżewo. W 2019 r. gmina przekazała dotację na modernizację
drogi powiatowej nr 1229C Czersk Świecki – Laskowice. Ponadto, w miarę możliwości
finansowych Powiatu Świeckiego, wykonywane są na wniosek władz gminy bieżące remonty
dróg powiatowych.
 Utrzymanie właściwego stanu dróg gminnych – w 2019 r. przebudowano drogę gminną nr
030611C w miejscowości Krąplewice o długości ok. 900 m oraz wykonano modernizację drogi
gminnej w miejscowości Laskowice, ul. Sportowa o długości 800 m. W zeszłym roku trwały
też prace przygotowawcze do stworzenia dokumentacji projektowej dróg gminnych
przewidzianych do remontu w kolejnych latach, tj. droga gminna nr 030604C Nowe Krąplewice
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– Osłowo, droga gminna 030613C Taszewskie Pole – Ciemniki, a także drogi gminne w ciągu
ulic: ks. Józefa Dembieńskiego, Erazma Parczewskiego, Juliana Sas Jaworskiego oraz części
ulicy Emilii Liszkowskiej w Laskowicach. Ponadto, Gmina Jeżewo corocznie wyłania
wykonawcę do przeprowadzenia równania i utwardzania dróg gruntowych, również w zeszłym
roku takie prace zostały przeprowadzone w okresie wczesnowiosennym oraz jesiennym.
 Zapewnienie dostępności usług publicznych:
 Edukacyjnych – Gmina wspiera finansowo placówki edukacyjne znajdujące się na jej
terenie w zakresie modernizacji i utrzymania budynków, mienia oraz doposażenia w
niezbędne pomoce dydaktyczne. W 2019 r. rozpoczęto inwestycję polegającą na
wymianie poszycia dachowego budynku Szkoły Podstawowej w Krąplewicach, która ze
względu na niekorzystne warunki atmosferyczne zakończy się w 2020 r. Ponadto, gmina
dofinansowuje projekty edukacyjne, które mają na celu zapewnienie wysokiego
poziomu kształcenia w szkołach i osiągnięcia przez uczniów jak najlepszych wyników –
w 2019 r. realizowano m.in. programy Erasmus+ oraz „Lepszy start”. W 2019 roku
Gmina zapewniła miejsca w przedszkolu wszystkim chętnym dzieciom. Ponadto,
wzorem 2018 roku w okresie wakacyjnym zorganizowano opiekę dla dzieci
przedszkolnych.
 Zdrowotnych – Gminna Przychodnia w Jeżewie jest placówką świadczącą usługi
zdrowotne dla mieszkańców na bardzo wysokim poziomie, mieszkańcy gminy mają
dostęp nie tylko do podstawowej opieki zdrowotnej, ale również do lekarzy
specjalistów, do badań specjalistycznych, ponadto funkcjonują też gabinet
stomatologiczny i gabinet rehabilitacji, który jest systematycznie doposażany w nowy
sprzęt. Ponadto, Gminna Przychodnia przeznacza duże nakłady finansowe na prace
remontowe wewnątrz i na zewnątrz budynku, w celu likwidacji barier
architektonicznych oraz zapewnienia komfortu świadczeniobiorcom.
 Usługi z zakresu kultury – w 2019 r. oferta funkcjonujących na terenie Gminy Jeżewo
instytucji kultury, czyli Gminnej Biblioteki Publicznej oraz Gminnego Ośrodka Kultury
była bardzo bogata, skierowana do różnych grup społecznych. Ponadto, w 2019 r. w
życie kulturalne gminy bardzo angażowali się przedstawiciele sołectw, organizując
wiele imprez w budynkach świetlic wiejskich. Corocznie przeznaczane są środki
finansowe na zakup nowości czytelniczych, aby zachęcić mieszkańców do korzystania z
bibliotek.
 Usługi z zakresu sportu – władze gminy przeznaczają w swoim budżecie środki na
remonty obiektów sportowych. W 2019 r. wykonano remont pokrycia dachowego na
Hali Sportowej w Jeżewie oraz nawierzchni boiska sportowego na stadionie w
Laskowicach. Ponadto, wykonywana jest corocznie, przed rozpoczęciem sezonu,
renowacja kortu tenisowego w parku w Jeżewie. Gmina finansuje również udział
uczniów szkół podstawowych w programach „Umiem pływać” oraz „Szkolny Klub
Sportowy”. W 2019 r. zmieniono regulamin Hali Sportowej w Jeżewie, ustalono
godziny bezpłatnego korzystania z obiektu dla mieszkańców gminy.
 Rozwój usług e-administracji – w 2019 r. duża grupa pracowników Urzędu Gminy brała
udział w szkoleniach z zakresu usług e-administracji. Podjęto również starania, aby
mieszkańcy gminy Jeżewo mieli możliwość założenia profilu zaufanego w tut. urzędzie,

S t r o n a | 36

złożony wniosek jest na etapie rozpatrywania w Ministerstwie Cyfryzacji,
prawdopodobnie usługa będzie niedługo dostępna dla mieszkańców. Profil zaufany to
bezpłatna metoda potwierdzania tożsamości obywatela w systemach elektronicznej
administracji. Działa on jak odręczny podpis. Można dzięki niemu załatwić wiele spraw
nie wychodząc z domu, gdyż daje on możliwość wysyłania przez internet dokumentów i
wniosków do różnych urzędów. Ponadto, Urząd Gminy w Jeżewie na bieżąco
wprowadza usługi opracowywane przez Ministerstwo Cyfryzacji oraz informuje
mieszkańców o ich dostępności.
 Poprawa bezpieczeństwa - samorząd wspiera finansowo funkcjonowanie 5 jednostek
Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy. W 2019 r. przekazano dotację na zakup
radiowozu osobowego nieoznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Świeciu. Ponadto, w
celu poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym gmina przeznacza środki finansowe na
inwestycje drogowe, budowę chodników i ciągów pieszo-rowerowych oraz wykonanie
oświetlenia ulicznego.
Priorytet 3 Rozwój kapitału ludzkiego opartego na udoskonaleniu umiejętności oraz wykorzystaniu
wiedzy i aktywności mieszkańców.
 Poprawa wykształcenia i podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób dorosłych - w 2019 roku
samorząd angażował się również w podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób dorosłych m. in.
poprzez organizację bezpłatnych kursów komputerowych w bibliotekach, czy kursy i szkolenia
dla rolników, przedsiębiorców. Ponadto, gmina zamieszcza na swojej stronie internetowej i
tablicach ogłoszeń informacje o możliwości odbycia stażu czy kursów zawodowych.
 Wsparcie finansowe dla zdolnych uczniów – w 2019 r. samorząd gminy wzorem roku 2018,
wyróżnił najzdolniejszych uczniów z terenu gminy Jeżewo, przyznając im stypendia w 4
kategoriach – naukowe, wiedzowe, sportowe i artystyczne.
 Wsparcie znaczenia sektora organizacji pozarządowych– samorząd w 2019 roku wspierał
organizacje pozarządowe w ramach otwartych konkursów ofert, przeprowadził również
konsultacje społeczne w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.
W ramach Priorytetu 4, tj. Kreowanie dobrej jakości życia w gminie zrealizowano następujące
działania:
 Zaopatrzenie mieszkańców w wodę – w 2019 roku gmina Jeżewo oddała do użytku kolejny
odcinek sieci wodociągowej o długości 1,1 km. Wykonano również dokumentację techniczną
niezbędną do inwestycji polegającej na budowie stacji uzdatniania wody i rozprowadzenia sieci
wodociągowej w Pięćmorgach. Inwestycja realizowana będzie etapami, w kolejnych latach.
Ponadto, w celu poprawy jakości wody wykonano czyszczenie sieci wodociągowej w
miejscowości Laskowice.
 Zapewnienie obsługi w zakresie odbioru i oczyszczania ścieków – w 2019 roku zakończono,
największą inwestycję z dotychczas realizowanych przez gminę Jeżewo, pn. „Modernizacja i
rozbudowa oczyszczalni ścieków”. W jej efekcie wybudowano zbiornik retencyjno-wyrównawczy
oraz 7 odcinków kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 11,99 km. Ponadto, corocznie samorząd
wspiera finansowo mieszkańców, przekazując dotację w wysokości 4 000,00 zł na budowę
przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach, na których ekonomicznie nieuzasadniony jest
rozwój sieci kanalizacyjnej.
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 Rozwój proekologicznych systemów grzewczych – w 2019 roku zaplanowano środki
w budżecie gminy w wysokości 40 000,00 zł na wsparcie dla mieszkańców, którzy dokonali
zakupu i montażu ekologicznych źródeł ciepła, zgodnych z obowiązującymi w Polsce normami.
2. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Jeżewo
i miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
Na obszarze gminy Jeżewo obowiązuje studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego, uchwalone uchwałą nr XIV/103/2012 Rady Gminy Jeżewo z dnia 28 marca 2012 r.
w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Jeżewo,
stanowiącego zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Jeżewo
uchwalonego uchwałą Nr XX/173/2000 Rady Gminy Jeżewo z dnia 28 listopada 2000 r. Dokument ten,
zwany dalej „suikzp” lub „studium" jest dokumentem planistycznym, określającym politykę jej rozwoju
przestrzennego, a jednocześnie nie jest prawem lokalnym.
Gmina, realizując uprawnienia związane z zadaniami własnymi w zakresie kształtowania przestrzeni,
decyduje się na realizowanie zmian w Studium w wyniku okoliczności wewnętrznych
i zewnętrznych, które sprawiają, że dotychczas obowiązujące Studium staje się niedostosowane do prawnego,
jak i społecznego stanu gminy i jej otoczenia. Zmiana obowiązującego Studium każdorazowo powinna zostać
uzasadniona. Uzasadnienie zmiany Studium winno zawierać analizę sposobów realizacji wymogów
wynikających z art. 1 ust. 2–4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Są to wymagania,
dotyczące zachowania tzw. ładu przestrzennego, a jednocześnie kryteria oceny czy studium zmieniane jest
zgodnie z kierunkiem nadanym w ustawie. Przy wyznaczaniu zmian w studium polegających na ustalaniu
przeznaczenia terenu lub określaniu potencjalnych sposobów zagospodarowania i korzystania z terenu,
Gmina musi rozważyć interes publiczny i interesy prywatne, w tym zgłaszane w postaci wniosków i uwag,
zmierzające do ochrony istniejącego stanu zagospodarowania terenu, jak i zmian w zakresie jego
zagospodarowania, a także analizy ekonomiczne, środowiskowe i społeczne.
Ważną przesłanką przy analizie możliwości lokalizowania nowej zabudowy jest uwzględnienie wymagań
ładu przestrzennego, efektywnego gospodarowania przestrzenią oraz walorów ekonomicznych przestrzeni,
które następuje poprzez kształtowanie struktur przestrzennych przy uwzględnieniu dążenia do
minimalizowania transportochłonności układu przestrzennego. Lokalizowanie nowej zabudowy
mieszkaniowej winno odbywać się w sposób umożliwiający mieszkańcom maksymalne wykorzystanie
publicznego transportu zbiorowego jako podstawowego środka transportu. Studium winno być aktualne w
zakresie zapewnienia rozwiązań przestrzennych, ułatwiających przemieszczanie się pieszych i rowerzystów.
W okresie od daty uchwalenia Studium do 31 grudnia 2019 roku nie złożono na terenie gminy Jeżewo
wniosków o zmianę przeznaczenia terenów w studium.
Aktualnie obowiązujące studium:
 dzieli obszar gminy na strefy funkcjonalno-przestrzenne, zgodnie z wiodącymi uwarunkowaniami
przyrodniczymi i infrastrukturalno-technicznymi. Nie zachodzi potrzeba korekt przebiegu granic stref
ze względu na brak zmian w ostatnich latach głównych uwarunkowań środowiskowych;
 realizuje koncepcję kształtowania przestrzeni gminy poprzez koncentrację terenów rozwojowych
wokół dwóch największych miejscowości gminy - Laskowic i Jeżewa;
 uwzględnia wszystkie zmiany stanu prawnego terenów ochrony przyrody Natura 2000,
a wraz z nimi ograniczeń i nakazów w stosunku do planowanych na tych terenach przedsięwzięć;
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 zawiera wszystkie niezbędne uwarunkowania komunikacyjne – w dokumentach koncepcyjnych
wyższej rangi nie pojawiły się nowe inwestycje drogowe, kolejowe czy przesyłowe, które nie zostały
uwzględnione w aktualnie obowiązującym studium;
 funkcjonowanie systemów prowadzenia gospodarki odpadami oraz sposobów zaopatrzenia ludności
w wodę i sposobów prowadzenia gospodarki ściekowej nie zmieniło się na skutek zmian przepisów,
na tyle, by stały się niezgodne z zapisami zawartymi w studium;
 jest aktualne w zakresie terenów zamkniętych i terenów realizacji inwestycji celów publicznych o
znaczeniu ponadlokalnym;
 nie zmieniły się na terenie gminy uwarunkowania związane z występowaniem obszarów objętych
ochroną kulturową.
Uwarunkowania zewnętrzne (dokumenty wyższego rzędu) nie wymuszają wskazania nowych obszarów,
dla których przewiduje się lokalizację funkcji ponadlokalnych, czyli obszarów podlegających negocjacji
administracji rządowej i lokalnej. Studium uwzględnia zasady określone w koncepcji przestrzennego
zagospodarowania kraju, ustalenia strategii rozwoju i planu zagospodarowania przestrzennego województwa
kujawsko – pomorskiego oraz strategii rozwoju gminy Jeżewo.
Obowiązujące Studium służy jako dokument wyznaczający kierunki rozwoju Gminy Jeżewo, przyjęty
został w 2012 roku. Biorąc pod uwagę, że podstawowe analizy i charakterystyka dokonywane były na
podstawie danych z 2010 i 2011 roku, należałoby się pochylić nad możliwością zrewidowania założeń do
Studium oraz przystąpieniem do jego aktualizacji, biorąc pod uwagę dynamiczny rozwój gminy oraz
zmienny trend obecnej gospodarki.
Miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego na koniec 2019 roku objętych było 0,93%
powierzchni gminy. Uchwalono 2 miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego z przeznaczeniem na
zabudowę mieszkaniową. Jeden plan dotyczy miejscowości Jeżewo oraz jeden miejscowości Laskowice
(obręb Lipno).
W 2019 r. wydano 15 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Inwestycje te dotyczyły
przede wszystkim wszelkiego rodzaju zagadnień związanych z budową linii elektroenergetycznych – 7
decyzji, budową sieci wodociągowej i stacji uzdatniania wody w miejscowości Pięćmorgi – 3 decyzje, 4
decyzje dotyczyły budowy dróg na terenie Gminy, jedna zaś dotyczyła budowy oświetlenia ulicznego w
miejscowości Laskowice.
W poprzednim roku wydano 74 decyzje o warunkach zabudowy – jest to o 11 więcej niż w roku 2018. 62
decyzje dotyczyły zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – w tym 40, dotyczących budowy, a 22
rozbudowy, 3 decyzje, dotyczące zabudowy usługowej, handlowej i przemysłowej oraz 6 decyzji,
dotyczących budów gospodarczych, gospodarskich i zabudowy rolniczej. Wydano po jednej decyzji dla
odnawialnych źródeł energii – farmy fotowoltaicznej, budowy stawu oraz zabudowy letniskowej.
Na terenie Gminy Jeżewo w ubiegłym roku nadano numery porządkowe dla 35 nowo wybudowanych
budynków, wskazuje to na niewielki spadek mieszkalnictwa, ponieważ w 2018 r. nadano 42 numery
porządkowe.

3. Gminny Program Opieki nad Zabytkami na lata 2017 -2020 dla Gminy Jeżewo
Rada Gminy Jeżewo uchwałą nr XXVI/202/2017 z dnia 29 marca 2017 r. zatwierdziła Gminny Program
Opieki nad Zabytkami na lata 2017 – 2020 dla Gminy Jeżewo.
W programie określone zostały zadania, które ma do zrealizowania Gmina Jeżewo w celu finansowania,
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inicjowania, wspierania oraz koordynowania prac z dziedziny ochrony zabytków, krajobrazu kulturowego
oraz upowszechniania i promowania dziedzictwa kulturowego. Zadania te obejmują także organizację
działań edukacyjnych wobec miejscowej społeczności. Zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r.
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, przedmiotowy Program, ma na celu w szczególności:
 włączenie problemów ochrony zabytków do systemu zadań strategicznych, wynikających
z koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju;
 uwzględnianie uwarunkowań
ochrony zabytków, w tym
krajobrazu kulturowego
i dziedzictwa archeologicznego, łącznie z uwarunkowaniami ochrony przyrody i równowagi
ekologicznej:
 zahamowanie procesów degradacji zabytków i doprowadzenie do poprawy stanu ich zachowania;
 wyeksponowanie poszczególnych zabytków oraz walorów krajobrazu kulturowego;
 podejmowanie działań zwiększających atrakcyjność zabytków dla potrzeb społecznych,
turystycznych i edukacyjnych oraz wspieranie inicjatyw sprzyjających wzrostowi środków
finansowych na opiekę nad zabytkami;
 określenie warunków współpracy z właścicielami zabytków, eliminujących sytuacje konfliktowe
związane z wykorzystaniem tych zabytków;
 podejmowanie przedsięwzięć umożliwiających tworzenie miejsc pracy związanych z opieką nad
zabytkami.
 zapoznanie z zasobami dziedzictwa kulturowego, historią i zabytkami Gminy, w tym także
rozróżnienie obiektów wpisanych do rejestru zabytków województwa i figurujących
w ewidencji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków;
 wspieranie działań zmierzających do pozyskania środków finansowych na opiekę nad zabytkami;
 uwzględnianie uwarunkowań ochrony zabytków przy sporządzaniu i zmianie miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy.
Wykaz obiektów Gminnej Ewidencji Zabytków:
Ewidencja zabytków Gminy Jeżewo
Lp.
1.
2.

Nazwa zabytku
Cmentarz RzymskoKatolicki
Cmentarz RzymskoKatolicki

Czas powstania

Lokalizacja

XIX / XX wiek

Jeżewo, nr ewid. działki 1/15

XX wiek

Laskowice, nr ewid. działki
1/15

3.

Cmentarz Ewangelicki

XIX wiek

Białe, nr ewid. działki 4

4.

Cmentarz Ewangelicki

XIX wiek

Białe, nr ewid. działki 28

5.

Cmentarz Rodzinny
Ewangelicki

XIX wiek

Białe Błoto, nr ewid. działki
52A

6.

Cmentarz Ewangelicki

XIX wiek

Buczek, nr ewid. działki 84
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7.

Cmentarz Ewangelicki

XIX wiek

Ciemniki, nr ewid. działki 79/2

8.

Cmentarz Ewangelicki

XIX wiek

Czersk Świecki, nrewid. działki
219

9.

Cmentarz Ewangelicki

XIX wiek

Dubielno, nr ewid. działki 22

10.

Cmentarz Ewangelicki

XIX wiek

Nowe Krąplewice, nr ewid.
działki 89

11.

Cmentarz Ewangelicki

XIX wiek

Osłowo, nr ewid. działki 73

12.

Cmentarz Ewangelicki

XIX wiek

Taszewko, nr ewid. działki
3133/11

13.

Cmentarz Ewangelicki

XIX wiek

Taszewskie Pole, nr ewid.
działki 89

14.

Dom
mieszkalny/poczta

lata 20-te XX
wieku

Jeżewo, ul. Czerska 4, nr ewid.
działki 101/8

15.

Dom mieszkalny

lata 20-te XX
wieku

Jeżewo, ul. Dworcowa 2,
nr ewid. działki 212

16.

Dworzec kolejowy

pocz. XX wieku

Jeżewo, ul. Dworcowa 4,
nr ewid działki 215

17.

Dom mieszkalny

ok. 1900 roku

Jeżewo, ul. Główna 5, nr ewid.
działki 172/2

18.

Dom mieszkalny

1911 rok

Jeżewo, ul. Główna 7, nr ewid.
działki 171/5

19.

Dom mieszkalny

lata 20-te XX
wieku

Jeżewo, ul. Główna 13,
nr ewid. działki 168/2

20.

Dom mieszkalny

ok. 1920 roku

Jeżewo, ul. Główna 14,
nr ewid. dziwałki 178

21.

Dom
mieszkalny/poczta

pocz. XX wieku

Jeżewo, ul. Główna 18,
nr ewid. działki 176

22.

Dom mieszkalny

iV ćw. XIX
wieku

Jeżewo, ul. Główna 21,
nr ewid. działki 164

23.

Dom mieszkalny

pocz. XX wieku

Jeżewo, ul. Główna 32,
nr ewid. działki 36/1
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24.

Dom mieszkalny

pocz. XX wieku

Jeżewo, ul. Główna 41,
nr ewid. działki 153/1

25.

Dom mieszkalny

lata 20-te XX
wieku

Jeżewo, ul. Pietruszkowa 4,
nr ewid. działki 44

26.

1822-24 rok,
przeb. 1925-28
Kościół Parafialny p.w. rok, zachowane
Św. Trójcy
mury
prezbiterium
1427 rok

Jeżewo, ul. Główna 4, nr ewid.
działki 198/3

27.

Kościół Parafialny p.
w. Św. Trójcy – Teren
przy Kościele

XIX/XX wiek

Jeżewo, ul. Główna 4, nr ewid.
działki 198/3

28.

Dom mieszkalny

29.

Dom mieszkalny

lata 30-te XX
wieku
lata 30-te XX
wieku

Krąplewice 18, nr ewid. działki
1/16
Krąplewice 15, nr ewid. działki
8/2

30.

Zespół Dworski _
Dawny dwór ob.
budynek mieszkalny

koniec XIX
wieku, przeb.
1968 rok

Krąplewice 39A, nr ewid.
12/12

31.

Zespół Dworski - Park
Krajobrazowy

poł. XIX wieku

Krąplewice, nr ewid. działki
12/112

32.

Dom mieszkalny

lata 30-te XX
wieku

Laskowice, ul. Długa 3,
nr ewid. działki 114/20

33.

Ośrodek Zdrowia

lata 30-te XX
wieku

Laskowice, ul. Długa 4,
nr ewid. działki 111/45

34.

Dom mieszkalny

lata 30-te XX
wieku

Laskowice, ul. Długa 6,
nr ewid. działki, 111/44

35.

Dworzec Kolejowy

pocz. XX wieku

Laskowice, ul. Dworcowa 2,
nr ewid. działki 118/13

36.

Dom mieszkalny

lata 30-te XX
wieku

Laskowice, ul. Długa 9,
nr ewid. działki 114/9

37.

Dom mieszkalny

Lata 30-te XX
wieku

Laskowice, ul. Długa 10,
nr ewid. działki 111/41
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38.
39.
40.

Zespół Dworski –
Budynek
Administracyjny
Zespół Dworski –
Dwór
Zespół Dworski – Park
Krajobrazowy

1844 rok

Laskowice, ul. Parkowa, nr
ewid. działki 80

II poł. XIX
wieku

Taszewo, nr ewid. działki
39/13
Taszewo, nr ewid. działki
I poł. XIX wieku
39/13

Program w swojej treści wskazał, iż spośród obiektów wpisanych do rejestru zabytków na terenie gminy
żaden nie jest własnością samorządu. W związku z tym gmina nie ma możliwości bezpośredniego
sprawowania opieki nad nimi. Natomiast, działania pośrednie, wynikające z ustawy
o ochronie zabytków oraz polityki prowadzonej przez Gminę sprowadzają się do:
 promowania najcenniejszych zabytków z terenu gminy;
 uwzględniania dziedzictwa kulturowego przy sporządzaniu dokumentów planistycznych;
 wspierania poczynań właścicieli obiektów zabytkowych przy działaniach związanych z ich
właściwym użytkowaniem i utrzymaniem;
 kształtowania społecznej potrzeby ochrony dziedzictwa kulturowego;
 edukacji społeczeństwa w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego poprzez:
 prowadzenie i doskonalenie edukacji na rzecz ochrony zabytków na poziomie szkół
podstawowych, ze szczególnym uwzględnieniem tradycji lokalnych,
 popularyzację wszelkiego rodzaju konkursów promujących wiedzę z zakresu szeroko pojętego
dziedzictwa kulturowego (w tym kultury kociewskiej).
Zapisy programu opieki nad zabytkami oraz gminnej ewidencji zabytków uwzględnia się podczas
przygotowywania projektów decyzji o warunkach zabudowy, a także dokumentacji planistycznej.
Gmina cyklicznie przeprowadza ocenę zawartości gminnej ewidencji zabytków, starając się
uzupełniać na bieżąco wszelkie zmiany, dotyczące własności obiektów, utraty walorów zabytkowych oraz
zniszczeń poszczególnych obiektów. Przygotowywane są środki budżetowe mające na celu przeprowadzenie
dokładnej weryfikacji gminnej ewidencji zabytków w celu uaktualnienia kart zasobu zabytkowego zgodnie z
obowiązującym rozporządzeniem (w tym zasobu archeologicznego).
W ramach celów w 2019 r. Gmina Jeżewo realizowała następujące zadania:
 udostępnianie gminnej ewidencji zabytków oraz „Programu opieki nad zabytkami Gminy Jeżewo“ na
stronie internetowej Gminy Jeżewo,
 uwzględnienie obiektów zabytkowych przy wyznaczaniu nowych ścieżek rowerowych
i dydaktycznych, ustalenie z właścicielami obiektów zabytkowych możliwości i zasad ich
udostępniania;
 monitorowanie stanu zabytków wpisanych do gminnej ewidencji zabytków pod kątem
niekontrolowanych przebudów;
 zatrudnianie pracowników w ramach robót publicznych m.in. do prac pielęgnacyjnych terenów z
gminnej ewidencji zabytków;
 wsparcie dla publikacji związanych z lokalną kulturą (również na stronach internetowych gminy),
 udzielanie dotacji naj prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane przy zabytkach
wpisanych do gminnej ewidencji zabytków położonych na terenie gminy.
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W kwietniu 2019 r. Rada Gminy Jeżewo podjęła dwie uchwały w sprawie udzielenia dotacji Parafii
Rzymskokatolickiej p. w. Niepokalanego Serca NMP w Laskowicach oraz Parafii Rzymskokatolickiej p. w.
Trójcy Świętej w Jeżewie w kwocie po 10 000,00 zł na roboty budowlane na cmentarzu parafialnym w
Jeżewie i Laskowicach. Obydwa obiekty ujęte są w gminnej ewidencji zabytków.
Podsumowując powyższe, należy zaznaczyć, że zadania „Gminnego programu opieki nad zabytkami dla
Gminy Jeżewo na lata 2017-2020” w czasie obowiązywania dokumentu w 2019 r. realizowane były na
bieżąco w ramach posiadanych w budżecie środków finansowych przeznaczonych na ochronę zabytków.
Również, zadania dodatkowe związane ze zwiększeniem atrakcyjności zabytków dla potrzeb społecznych,
turystycznych i edukacyjnych realizowane były systematycznie i będą one kontynuowane w latach
następnych. Rok 2020 jest ostatnim rokiem obowiązywania obecnego programu, należy więc podjąć
intensywne prace nad konstrukcją nowego Programu opieki nad zabytkami, na lata kolejne. Nowe realia i
wyzwania stawiane przed samorządem stanowić powinny wyznacznik do tworzenia nowej linii pomocy oraz
promocji dostępnych zabytków. Zadania nie powinny ograniczać się do wsparcia finansowego na prace
konserwatorskie, a nowy program opieki powinien poszerzyć perspektywę działań i możliwości wszystkich
podmiotów zwracających uwagę na materialne źródła historii, które są naszym dobrem wspólnym
niezależnie od własności.
4. Program Ochrony Środowiska
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Jeżewo na lata 2016-2020 wraz z prognozą oddziaływania na
środowisko został uchwalony uchwałą nr XXIV/182/2016 Rady Gminy Jeżewo z dnia 29 grudnia 2016 r. Jest
to dokument analizujący istniejący stan poszczególnych komponentów środowiska przyrodniczego Gminy
Jeżewo oraz przedstawiający cele i zadania konieczne do realizacji w poszczególnych obszarach interwencji
w celu zachowania dobrego stanu środowiska, a tam gdzie konieczna jest jego poprawa przedstawione
zostały działania naprawcze.
Ochrona powietrza
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie stref,
w których dokonuje się oceny jakości powietrza (Dz. U. z 2012 r. poz. 914) dla wszystkich zanieczyszczeń
uwzględnionych w ocenie, strefę stanowi:
 aglomeracja o liczbie mieszkańców powyżej 250 tysięcy,
 miasto nie będące aglomeracją o liczbie mieszkańców powyżej 100 tysięcy,
 pozostały obszar województwa, niewchodzący w skład aglomeracji i miast powyżej 100 tys.
mieszkańców.
Województwo kujawsko-pomorskie zostało podzielone na 4 strefy: aglomeracja bydgoska, miasto Toruń,
miasto Włocławek oraz strefa kujawsko-pomorska w skład której, wchodzi gmina Jeżewo.
Na terenie gminy Jeżewo były punktowo w dwóch miejscach wykonywane pomiary jakości powietrza, tj.
w miejscowości Laskowice i Jeżewo. Według pomiarów sensorów jakości powietrza w 2019 r. PM 10 i PM
2,5 były na poziomie umiarkowanym, dobrym lub bardzo dobrym.
Emisja zanieczyszczeń do atmosfery na obszarze gminy Jeżewo osiąga przeciętne rozmiary. Jednym z jej
źródeł jest ruch drogowy. Emisja komunikacyjna występuje w umiarkowanym stopniu na całym obszarze
gminy. Największe emisje występują w miejscowościach Jeżewo i Laskowice, ponieważ posiadają one
szereg połączeń komunikacyjnych z wieloma okolicznymi wsiami i miastami.
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Na terenie gminy Jeżewo w analizowanym okresie nie były prowadzone pomiary hałasu. Brak jest
również pomiarów emisji zanieczyszczeń gazowych.
W gminie funkcjonują następujące zakłady, które mogą być uciążliwe dla środowiska:
 Bioutil Sp. z o.o. Buczek – zajmująca się produkcją biogazu w procesie fermentacji beztlenowej oraz
jego spalaniem w modułach prądowo-cieplnych w celu wytworzenia energii elektrycznej,
 „Prosiaczek” sp. z o.o. Krąplewice - zakład przetwórstwa mięsnego,
 Ferma Krąplewice – chów i hodowla prosiąt,
 Hegmar Sp. z o.o. Laskowice - stacja paliw, sprzedaż materiałów budowlanych oraz węgla,
 OKK Otlewski w Laskowicach - zakład stolarski,
 „ARGI Plus” Sp. z o.o. Krąplewice - wytwórnia pasz,
 Intro-Packman P. Paczkowski i wspólnicy s.j w Jeżewie - produkcja papieru falistego
i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury,
 PPH Kompap S.A. w Laskowicach - drukarnia,
 Papirus w miejscowości Białe – artykuły biurowe i dodatki,
 P.P.H.U. „Kajmax” w Jeżewie - przetwórstwo oraz recykling tworzyw sztucznych,
 Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” – sprzedaż węgla i materiałów budowlanych.
Pola elektromagnetyczne
Promieniowanie elektromagnetyczne niejonizujące (PEM) występuje w postaci naturalnej (źródłami
są Ziemia, Słońce, zjawiska atmosferyczne) oraz sztucznej (związane z powszechnym wykorzystywaniem
energii elektrycznej oraz nowych technik radiowych).
Na terenie gminy Jeżewo znajduje się jeden punkt monitoringowy: w Jeżewie przy
ul. Kwiatowej 3. Pomiar w 2019 r. wykazał promieniowanie na poziomie >0,2 V/m, nie stwierdzono, więc
przekroczeń poziomów dopuszczalnych promieniowania elektromagnetycznego wynoszących 7 V/m.
Zasoby wodne:
- Wody powierzchniowe
W 2019 r. Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska przeprowadził analizę jakości wód,
odpowiednio w punktach pomiarowo-kontrolnych. Żaden z nich nie był zlokalizowany na terenie gminy
Jeżewo.
Badaniami objęto również jeziora – 49, w tym znajdujące się na obszarze analizowanej jednostki
terytorialnej, jezioro Stelchno. Zbiornik jest badany corocznie, jakość jego wód jest stabilna i odpowiada
bardzo dobremu stanowi ekologicznemu. Jezioro ma bardzo małą zlewnię z pasem buforowym w postaci
zwartego pasa roślinności, który oddziela je od spływów powierzchniowych z przyległych pól uprawnych.
Zasilane jest ono w północnej części przez płynący okresowo ciek z Czerska Świeckiego.
Klasyfikacja stanu ekologicznego jeziora Stelchno
Wskaźnik
Stan/potencjał ekologiczny
Stan chemiczny
Klasyfikacja stanu wód JCW

2019
bardzo dobry
dobry (wg wyników z 2015 r.)
dobry

*źródło: WIOŚ w Bydgoszczy
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Wody podziemne
W ramach monitoringu jakości śródlądowych wód podziemnych Państwowy Instytut Geologiczny –
Państwowy Instytut Badawczy prowadził badania mające na celu dostarczenie informacji o stanie
jakościowym (chemicznym) wód. System monitoringu w województwie kujawsko-pomorskim obejmował 76
punktów pomiarowych zlokalizowanych na 14 jednolitych częściach wód podziemnych, żaden z punktów nie
był zlokalizowany na terenie gminy Jeżewo.
Gospodarka odpadami
Zgodnie z obowiązującymi przepisami odpady komunalne mogą być zagospodarowane jedynie w
regionalnych instalacjach do przetwarzania odpadów lub instalacjach do zastępczej obsługi regionów. Plan
Gospodarki Odpadami Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2016-2022 wyznaczył 4 regiony
gospodarki odpadami: północny, wschodni, południowy i zachodni. Gmina Jeżewo wchodzi w skład regionu
północnego. Na terenie regionu istnieją trzy regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych
(RIPOK), które zapewniają mechaniczno-biologiczne przetwarzanie odpadów komunalnych, przetwarzanie
odpadów zielonych i innych bioodpadów oraz składowanie pozostałości po sortowaniu i mechanicznobiologicznym przetwarzaniu zmieszanych odpadów komunalnych:
 RIPOK Sulnówko, Przedsiębiorstwo Unieszkodliwiania Odpadów „Eko-Wisła” Sp. z o.o.,
Sulnówko 74C, 86-100 Świecie,
 RIPOK Zakurzewo, Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 28/30,
86-300 Grudziądz,
 RIPOK Bladowo, Przedsiębiorstwo Komunalne w Tucholi, ul. Świecka 68, 89-500 Tuchola.
W okresie od 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r. z terenu gminy odbiór odpadów komunalnych i ich
zagospodarowanie od właścicieli nieruchomości zamieszkałych realizowane było przez Zakład Usług
Komunalnych
Sp.
z
o.o.,
ul.
Ciepła,
86-100
Świecie.
Firma
została
wybrana
w trybie przetargu nieograniczonego. Umowa w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów
komunalnych obowiązuje od dnia 1 lipca 2017 r. do 30 czerwca 2021r.
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.:
 Koszt odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu gminy Jeżewo
z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz obsługa i odbiór odpadów
z PSZOK w roku 2019 wyniósł 906 528,70 zł
 Koszty obsługi administracyjnej systemu – 100 100,88 zł
 Wpłaty bieżące – 965 900,31 zł
 Wpłaty na zaległości z lat poprzednich – 48 172,13 zł
 Wpłaty z tytułu kosztów upomnień – 2 542,19 zł
 Wpłaty z tytułu odsetek – 2 604,47zł
 Zaległość z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 31.12.2019 r.
wynosiła 160 820,45zł, natomiast nadpłata 5 451,11 zł
 Wystawiono 331 upomnień oraz 152 tytułów wykonawczych.
Liczba osób zameldowanych w Gminie Jeżewo na dzień 31.12.2019 r. wynosiła 7 911. Systemem
gospodarowania odpadami komunalnymi na dzień 31.12.2019 r. objęto 6 849 mieszkańców. Różnica
pomiędzy liczbą osób zdeklarowanych, a zameldowanych na terenie Gminy Jeżewo wynika z faktu, iż osoby
te mieszkają na terenie innych gmin, bądź poza granicami kraju, a także są to uczniowie i studenci, którzy
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kontynuują naukę poza miejscem stałego zameldowania. Na bieżąco prowadzone są działania mające na celu
weryfikację danych zawartych w deklaracjach oraz sprawdzenie ich ze stanem faktycznym.
W roku 2019 przyjęto około 430 deklaracji – mające na celu między innymi zmianę sposobu
zbierania odpadów ze zmieszanych na selektywny, zmianę liczby mieszkańców, złożenie deklaracji po raz
pierwszy.
Liczba obowiązujących deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na
dzień 31.12.2019 r. wynosiła 1 933.
W 2019 roku na terenie gminy nie było działających wysypisk odpadów komunalnych. Na początku
2019 r. w gminie nie zlokalizowano żadnych dzikich wysypisk odpadów komunalnych, zaś pod koniec 2019
r. ustalono, że ich nie ma.
W 2019 roku nie stwierdzono pożarów wysypisk na terenie Gminy Jeżewo.
Gospodarka wodno-ściekowa
Wartości poszczególnych wskaźników w ściekach odpływających z oczyszczalni ścieków na terenie
Gminy Jeżewo spełniają wymagania rozporządzenia w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy
wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska
wodnego.
Średnie roczne wartości
wskaźników w ściekach
dopływających do
oczyszczalni ścieków
Rok

Początek
roku 2019

Średnie roczne wartości
wskaźników w ściekach
odpływających
z oczyszczalni ścieków

Koniec roku Początek
2019
roku 2019

Koniec roku
2019

BZT (mgO /l)
5
2

342,5

315,0

20,5

14,0

ChZT (mgO /l)
2

697,5

625,0

84

87

Zawiesina ogólna
(mg/l)

272,5

242,0

20,5

16

Na początku 2019 r. udział ścieków oczyszczonych w ściekach wymagających oczyszczenia wynosił
100%, zaś pod koniec roku – 100%. Pozostaje na niezmienionym poziomie.
Z oczyszczalni ścieków komunalnych korzystało na początku 2019 r. - 42,18 % mieszkań, zaś pod
koniec – 42,8%.
Długość czynnej sieci wodociągowej na początku roku 2019 wynosiła 138,12 km. W roku 2019 r.
oddano do użytku 1,1 km sieci, stan na dzień 31.12.2019 r. wynosi 139,22 km. W przypadku sieci
kanalizacyjnej na początku roku 2019 długość czynnej sieci kanalizacyjnej wynosiła 64,10 km, a z końcem
roku wartość ta się nie zmieniła.
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Dostęp do sieci wodociągowej w gminie posiada 1 717 z 2 111 mieszkań, co daje wynik 82%.
W przypadku sieci kanalizacyjnej procent mieszkań podłączonych do sieci wynosi 42,8%. Na początku roku
2019 ilość przyłączy kanalizacyjnych kształtowała się na poziomie 694, żeby z końcem roku wzrosnąć do
liczby 757 przyłączy.
W 2019 r. poza bieżącą konserwacją i udrażnianiem sieci kanalizacyjnej nie doszło do żadnych
poważniejszych awarii, natomiast w przypadku sieci wodociągowej w roku 2019 doszło do 5 awarii
spowodowanych głównie przez rozszczelnienie sieci z powodu zużycia materiałów.
Realizacja zadań wyznaczonych w programie Ochrony Środowiska dla Gminy Jeżewo w 2019r.
W celu polepszenia warunków środowiskowych, w których żyją mieszkańcy gmina podjęła następujące
działania:
 udzielała dofinansowania ze środków budżetu gminy na wymianę systemów ogrzewania
węglowego na ekologiczne źródła ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych. Ma to na celu
umożliwienie mieszkańcom gminy Jeżewo skorzystanie z dotacji na zakup i montaż
proekologicznych urządzeń grzewczych. Co zapewni właściwy stan ochrony środowiska
i ograniczy emisję zanieczyszczeń: pyłów, dwutlenku siarki, tlenku azotu [Mg/rok] oraz redukcji
emisji dwutlenku węgla [Mg/rok]. Program ten w 2019 polegał na dofinansowaniu wymiany
istniejących źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach mieszkalnych
jednorodzinnych/lokalach mieszkalnych na terenie gminy Jeżewo.
Dofinansowanie było udzielane w wysokości 4 000 zł do wymiany jednego źródła ciepła
w jednym budynku mieszkalnym jednorodzinnym lub lokalu mieszkalnym z budżetu gminy Jeżewo.
Do Urzędu Gminy Jeżewo wpłynęło 15 wniosków o udzielenie dotacji na wymianę istniejących
źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi na ekologiczne. W ramach ww. programu finansowanego
ze środków budżetu gminy Jeżewo skorzystało 10 beneficjentów z miejscowości:
 Laskowice (5),
 Jeżewo (3),
 Ciemniki (1),
 Taszewskie Pole (1).
Całkowity koszt inwestycji: 124 147,17 zł (słownie: sto dwadzieścia cztery tysiące sto czterdzieści
siedem złotych 17/100).Kwota dofinansowania z budżetu gminy Jeżewo: 40 000 zł (słownie:
czterdzieści tysięcy złotych 00/100). Środki własne podmiotów realizujących zadanie: 84 147,17 zł
(słownie: osiemdziesiąt cztery tysiące sto czterdzieści siedem złotych 17/100).
 udzielała dotacji ze środków budżetu gminy na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na
terenie gminy Jeżewo, w celu zapewnienia właściwego stanu ochrony środowiska
i uregulowania gospodarki ściekowej na terenie gminy we wsiach, w których nie przewiduje się
budowy kanalizacji sanitarnej. Planowany budżet w 2019 r. na dofinansowanie przydomowych
biologicznych oczyszczalni ścieków wynosił 20 000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100).
W 2019 r. z dofinansowania z budżetu gminy Jeżewo w wysokości 4 000,00 zł na budowę
przydomowych
biologicznych
oczyszczalni
ścieków
skorzystało
5
beneficjentów
z miejscowości:
 Belno (2),
 Taszewo (1),
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 Taszewko (1),
 Taszewskie Pole (1).
Całkowity koszt inwestycji: 61 019,22 zł (słownie: sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewiętnaście złotych
22/100). Kwota dofinansowania z budżetu gminy Jeżewo: 20 000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy
złotych 00/100). Środki własne podmiotów realizujących zadanie: 41 019,22 zł (słownie: czterdzieści
jeden tysięcy dziewiętnaście złotych 22/100).
 edukowała mieszkańców w celu wyeliminowania negatywnego zachowania (np. wypalanie traw,
porzucanie odpadów w miejscach na ten cel nieprzeznaczonych, wylewanie nieoczyszczonych
ścieków bezpośrednio do wód i gleby, spalanie odpadów w paleniskach domowych, dewastacji
zieleni publicznej).
 inwestuje w budowę infrastruktury drogowej:
Gmina Jeżewo w 2019 roku rozpoczęła szczegółową analizę przebiegu, długości oraz klasyfikacji
dróg gminnych i publicznych. W trakcie roku dokonano kilku zmian klasyfikacji poszczególnych
dróg, ich długości oraz stanu właścicielskiego. Na obecnym etapie, jeszcze
w trakcie 2020 roku realizując swoje zadania, dokonywane są zmiany w przebiegach tych dróg celem
ustalenia faktycznego stanu. Dokonywane są komunalizacje części odcinków dróg oraz nadawania jej
klasyfikacji, dlatego też dane wyjściowe w raporcie mogą odbiegać od danych początkowych z roku
poprzedniego. Prace inwentaryzacyjne zostaną zakończone do końca 2020 roku.
Na 31.12.2019 r. na terenie Gminy Jeżewo znajdowało się 110,673 km dróg gminnych (różnej
kategorii), a 87,224 km stanowiły drogi mające status drogi publicznej.
Drogi asfaltowe stanowiły na początku 2019 r. 22,4% dróg publicznych, a pod koniec poprzedniego
roku 24,35% - wybudowano 1,7 km dróg asfaltowych w Krąplewicach i Laskowicach (niespełna 2%
rocznie). Drogi utwardzone stanowiły w poprzednim roku, odpowiednio 24,24% na dzień 1 stycznia
2019 r. i 26,19% na dzień 31 grudnia 2019 r.
Stan dróg według Przeglądu Podstawowego Rocznego Dróg Gminnych na rok 2019,
w podziale na poszczególne kategorie dróg publicznych, był następujący:
 drogi klasa techniczna L – stan zadowalający;
 drogi klasa techniczna D – stan zadowalający.
Długość ścieżek rowerowych na dzień 1 stycznia 2019 r. wynosiła 4,843 km. W 2019 r. oddano do
użytku kolejne 235 m w miejscowości Jeżewo. Długość ścieżek na koniec 2019 roku wyniosła 5,078
km.
Podsumowanie
Zadania wyznaczone w ramach Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Jeżewo zostały częściowo
zrealizowane zgodnie z zamierzeniami inwestycyjnymi na 2019 r. tj.:
 rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej,
 rozbudowa sieci wodociągowej,
 modernizacja oczyszczalni ścieków poprzez budowę nowego zbiornika retencyjnego na ścieki,
 budowę przydomowych oczyszczalni ścieków,
 modernizację i budowę nowych odcinków dróg.
Wskaźnikami wykonania celu był rozwój infrastruktury drogowej, wodociągowej, budowa sieci
kanalizacyjnej. Gmina Jeżewo przeznaczyła na te zadania znaczne nakłady finansowe. Gmina wybiera te
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inwestycje, które z punktu widzenia potrzeb omawianej jednostki samorządu terytorialnego są najważniejsze
i najpilniejsze, w stosunku do jakości środowiska i zdrowia mieszkańców.
Przeprowadzona analiza wskaźnikowa realizacji Programu na terenie gminy, wskazuje, że zwiększyła się
długość podstawowej sieci infrastrukturalnej, takiej jak sieć wodociągowa oraz ilość przydomowych
oczyszczalni ścieków, a co za tym idzie, zwiększa się liczba mieszkańców mających dostęp i korzystających
z infrastruktury mającej zapewnić poprawę jakości środowiska na terenie naszej Gminy. Ostatecznie
realizację Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Jeżewo ocenia się pozytywnie.
5. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Uchwała XXII/161/2016 z dnia 7 listopada 2016
Istotą celu głównego wdrażania strategii krótko i średnioterminowej Planu Gospodarki Niskoemisyjnej
jest określenie zobowiązań redukcyjnych i wzrostowych gminy Jeżewo, implikujących założenia pakietu
klimatyczno-energetycznego Unii Europejskiej do 2020 roku, tzn. zobowiązań dotyczących:
 redukcji emisji gazów cieplarnianych,
 redukcji zużycia energii finalnej, co ma zostać zrealizowane poprzez podniesienie efektywności
energetycznej,
 zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych (OZE).
Celem głównym wdrażania krótko i średnioterminowej strategii rozwoju niskoemisyjnego na terenie
gminy Jeżewo jest osiągnięcie w 2020 roku:
 redukcji emisji dwutlenku węgla o co najmniej 5,7% w stosunku do roku bazowego 2014, tzn.
redukcji emisji dwutlenku węgla o co najmniej 1 394 ton (z ok. 24 514 ton CO 2 w 2014 r. do ok. 23
120 ton CO2 w 2020 r.);
 redukcji zużycia energii finalnej poprzez działania na rzecz wzrostu efektywności energetycznej o co
najmniej 1,6% w stosunku do roku bazowego 2014, tzn. redukcji zużycia energii finalnej o co
najmniej 1 453 MWh (z ok. 88 886 MWh w 2014 r. do ok. 87 434 MWh w 2020 r.);
 wzrostu udziału energii pochodzącej z odnawialnych źródeł energii w stosunku do roku bazowego
2014 o co najmniej 1,9 pkt% (z ok. 22,9% - 20 385 MWh w 2014 r. do ok. 24,8% - 21 707 MWh w
2020 r.).
Powyższe, ilościowe i wzrostowe założenia redukcyjne celu głównego uwzględniają realistyczny
scenariusz wdrażania strategii, gdzie w roku 2019 zrealizowane były przede wszystkim działania, na które
samorząd gminy ma bezpośredni wpływ oraz zadania dotyczące budynków niepublicznych (sektor
społeczeństwa, w tym mieszkańcy i przedsiębiorcy), na które samorząd może wpływać pośrednio. W
związku z powyższym, przy wyliczeniach celu głównego, uwzględniono wyłącznie wybrane zadania
operacyjne inwestycyjne.
Do źródeł odnawialnych zaliczono energię pochodzącą z biomasy (kotłownie indywidualne na
pelet/drewno) oraz energię słoneczną produkowaną przez kolektory słoneczne. Osiągnięcie celu głównego
strategii rozwoju niskoemisyjnego na terenie gminy Jeżewo możliwe jest dzięki sukcesywnej realizacji
działań inwestycyjnych zarówno samorządu jak i mieszkańców indywidualnych oraz zamierzeń
nieinwestycyjnych „miękkich” .Ponadto, poszczególne zadania operacyjne są kompatybilne ze strategią
długoterminową wdrażania gospodarki niskoemisyjnej w gminie – wizją zrównoważonej energetycznie
przyszłości oraz celami strategicznymi.
Zadania operacyjne inwestycyjne obejmują konkretne przedsięwzięcia inwestycyjne zaplanowane do
realizacji przez gminę Jeżewo w latach 2016-2020. Ich wykonanie będzie bezpośrednio wpływało na
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osiągnięcie przez gminę efektów redukcyjnych i wzrostowych wyznaczonego w 2020 r. celu głównego
strategii krótko/średnioterminowej.
Lp.

Nazwa zadania

Nazwa wskaźnika
(stan na 2016 uznany
jako 0)
Ilość budynków
publicznych poddanych
termomodernizacji

Wskaźnik
docelowy
na 2020 r.

Wskaźnik w 2019 r.

5

3

1

Kompleksowa
termomodernizacja budynków
i obiektów będących
we władaniu samorządu gminy
Jeżewo

2

Ilość budynków publicznych
Ilość budynków
poddanych termomodernizacji – niepublicznych poddanych
obliczono indywidualnie
termomodernizacji

129

66
(dane na podstawie
danych zgłoszeń do
organu
architektonicznobudowlanego)

3

Przebudowa źródeł energii
cieplnej wraz z automatyką
czasowo-pogodową
w budynkach i obiektach
niepublicznych

107

35
(dane na podstawie
danych zgłoszeń do
organu
architektonicznobudowlanego)

4

Montaż mikroinstalacji i małych Ilość budynków
instalacji OZE na potrzeby
publicznych, dla których
budynków i obiektów
zamontowano OZE
Efekt ekologiczny dla jednego
budynku

7

5

Ilość budynków niepublicznych, Ilość budynków
dla których zamontowano
niepublicznych, dla
instalacje OZE
których zamontowano
OZE

64

55
(dane na podstawie
danych zgłoszeń do
organu
architektonicznobudowlanego)

6

Modernizacja oświetlenia ulic

Ilość zmodernizowanych
opraw

458

118
(w tym modernizacja
z opraw rtęciowych na
sodowe)

7

Modernizacja lokalnego
systemu ciepłowniczego na

Zmniejszenie strat na sieci
ciepłowniczej

10,0 %

Brak danych

Ilość przebudowanych
źródeł ciepła
w
budynkach niepublicznych
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0

obszarze gminy Jeżewo
Powyższe zestawienie wskazuje na niewielki stopień realizacji wskaźników głównych, należy jednak
zwrócić uwagę, że spora ilość danych dotyczących obiektów niepublicznych wynika z faktu zgłoszeń
inwestycji do organu architektoniczno-budowlanego – Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa
Powiatowego w Świeciu. O ile, w przypadku zastosowań OZE wskazania te mogą być relatywnie
precyzyjne, o tyle dane wskazujące przebudowę źródeł energii oraz liczby obiektów poddanych
termomodernizacji mogą być zaniżone. Z uwagi na charakter tych inwestycji, użytkownicy indywidualni
realizują często zadania bez koniecznego faktu zgłoszenia tych inwestycji w sposób formalny. Do końca
2019 r. nie przeprowadzono badań strat ciepła systemów ciepłowniczych na terenie gminy Jeżewo.
Stan realizacji planu należy uznać za niezadawalający, z nastawieniem na zwiększenie realizacji
zadań z zakresu Odnawialnych Źródeł Energii w budynkach publicznych oraz dalszej modernizacji opraw
oświetlenia drogowego, co ma nastąpić w 2020 roku. Ponadto, metodologia określania wskaźników jest na
tyle nieprecyzyjna, że ciężko jest jednoznacznie określić charakter danych, który wskazywałby na jego
realizację.
6. Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Jeżewo na lata 2017 – 2025
Lokalny Program Rewitalizacji został przyjęty uchwałą Nr XXXVIII/290/2017 Rady Gminy Jeżewo z
dnia 28 grudnia 2017 r., a zmieniony uchwałą Nr XLI/319/2018 z dnia 15 marca 2018 r.
Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Jeżewo na lata 2017 – 2025 jest dokumentem, na potrzeby,
którego przeprowadzono dogłębną analizę sytuacji w gminie Jeżewo. Efektem tych prac są wyznaczone
obszary, tj. m. Laskowice i m. Czersk Świecki, na których występują liczne problemy natury społecznej.
Rewitalizację należy rozumieć, jako wyprowadzanie ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych
poprzez przedsięwzięcia całościowe, skoncentrowane terytorialnie i prowadzone we współpracy z lokalną
społecznością, w sposób zaplanowany oraz zintegrowany przez określenie i realizację programu
rewitalizacji.
Udział w takim procesie jest ważny dla wielu osób i podmiotów z obszaru objętego działaniami
rewitalizacyjnymi, w tym samorządu gminy, mieszkańców tego miejsca, organizacji społecznych,
przedsiębiorców, a w szczególny sposób wszystkich grup społecznych zagrożonych kryzysem na obszarze
objętym procesem rewitalizacji.
LPR rozpoczął szereg działań rewitalizacyjnych, które mają doprowadzić do założonych
w Programie pozytywnych rezultatów. Ze względu na swój interdyscyplinarny charakter, dokument ten
inicjuje różnorodne działania w zakresie społecznym, które ukierunkowane zostały na rozwiązywanie
problemów społeczności obszaru wyznaczonego do rewitalizacji, w głównej mierze chodzi o wykluczenie
społeczne
takich
grup,
jak:
osoby
niepełnosprawne,
seniorzy
oraz
dzieci
i młodzież. Dodatkowo dokument ten pozwolił na skuteczniejsze pozyskiwanie środków zewnętrznych na
zawarte w programie projekty.
W roku bazowym z założeń zawartych w Programie zrealizowane zostały tzw. działania twarde w
Laskowicach, związane z przygotowaniem bazy infrastrukturalnej niezbędnej do realizacji programu
włączenia społecznego dla obszaru rewitalizacji Laskowice. W ramach zaplanowanych działań wykonano
altanę konstrukcji drewnianej - parterową, z dachem dwuspadowym konstrukcji drewnianej, pokrytym
strzechą o powierzchni zabudowy 35,00 m2, która wyposażona została w dwa stoły drewniane i 6 szt. ław.
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Wykonane zostały ciągi komunikacyjne z kostki brukowej, zamontowano fontannę o średnicy 240 cm,
postawiono ściankę z gazonów betonowych ułożonych kaskadowo. Zostały zamontowano ławki (10 szt.) i
kosze na śmieci (5 szt.) oraz donice na kwiaty (10 szt). Zakupiono 4 stoły cateringowe, 12 szt. krzeseł
cateringowych, 2 szt. nakładek podwyższających sedes i 2 szt. poręczy na ścianę dla osób z problemami
ruchowymi. Łączny koszt projektu wyniósł 161 500,00 zł, z czego dofinansowanie to kwota 127.487,08 zł
Dofinansowanie pochodziło z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Zadanie zostało wykonane przez firmę Malarstwo-Tapeciarstwo
Usługi Remontowo-Budowlane Stosik Leszek z Osia.
W dniu 26.09.2019 r. została podpisana umowa na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. "Realizacja
bazy infrastrukturalnej niezbędnej do realizacji programu włączenia społecznego w Czersku Świeckim
poprzez przekształcenie przestrzeni zdegradowanej”.
Projekt polegać będzie na adaptacji pomieszczenia po dawnej szkole w Czersku Świeckim na cele
„Klubu młodzieżowego” i miejsca spotkań dla seniorów oraz zagospodarowaniu terenu przyległego do
budynku.
Na zewnątrz powstanie wiata drewniana pokryta strzechą wraz z placem zabaw i boiskiem
o przeznaczeniu wielofunkcyjnym, wokół którego zostaną zamontowane piłkochwyty. Oprócz tego będzie
można zagrać w plenerowe kręgle i uprawiać zioła na specjalnie stworzonej do tego ścianie
z gazonów. Cały teren zostanie zagospodarowany w sposób umożliwiający osobom niepełnosprawnym
swobodne poruszanie się, ponieważ wszystkie chodniki i place pozbawione będą stopni i wysokich
krawężników.
Łączny koszt projektu to 322.000,00 zł z czego kwota dofinansowania wyniesie 256 000,00 zł (80%).
Dofinansowanie pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Realizacja tego projektu zaplanowana została na rok 2020.
7. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie Gminy Jeżewo
Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2020 r., poz.
638) zapobieganie bezdomności zwierząt i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich
wyłapywanie należy do zadań własnych gminy.
Rada Gminy Jeżewo, wypełniając ww. obowiązek, określiła w drodze Uchwały Nr VI/39/2019 z dnia
26 lutego 2019 r., działając na podstawie art. 11a ustawy o ochronie zwierząt, „Program opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Jeżewo w 2019 roku”.
Obejmował on swoim zakresem realizację takich zadań jak:
1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt;
2) opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie;
3) odławianie bezdomnych zwierząt;
4) obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt;
5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt;
6) usypianie ślepych miotów;
7) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich;
8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych
z udziałem zwierząt.
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Zgodnie z art. 11a ust. 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt projekt programu
został przekazany do zaopiniowania:
1) Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Świeciu;
2) Ogólnopolskiemu Towarzystwu Ochrony Zwierząt OTOZ Animals w Bydgoszczy;
3) Stowarzyszeniu Animali Lex w Bydgoszczy;
4) dzierżawcom i zarządcom obwodów łowieckich, działających na obszarze gminy Jeżewo.
Zadania zawarte w Programie realizowane były w następujący sposób:
1. Realizacja zadań, o których mowa w pkt 1 i 3 - 6 Programu (w odniesieniu do zwierząt domowych),
została powierzona panu Arturowi Zielaskowskiemu, który prowadził działalność gospodarczą pod
nazwą Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „Daniel” Artur Zielaskowski z siedzibą w Grudziądzu
przy ul. Paderewskiego 190, na podstawie umowy zawartej w dniu 02.01.2019 r., określającej
szczegółowe warunki realizacji ww. zadań wraz z podaniem wysokości środków finansowych na ich
realizację. W 2019 r. do schroniska odwieziono z terenu gminy Jeżewo 9 odłowionych, bezdomnych
psów. Wyłapywanie domowych zwierząt bezdomnych odbywało się stale, na podstawie uchwały
Rady Gminy Jeżewo, w oparciu o zgłoszenia mieszkańców. Odławiane były zwierzęta pozostawione
bez opieki, w stosunku do których nie istniała możliwość ustalenia ich właściciela lub innej osoby,
pod której opieką dotychczas pozostawały. Bezdomne zwierzęta domowe po wyłapaniu zostały
niezwłocznie przewiezione do schroniska. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt domowych było
prowadzone wyłącznie przy użyciu specjalistycznego sprzętu przeznaczonego do wyłapywania
zwierząt, który nie stwarzał zagrożenia dla życia i zdrowia zwierząt, a także nie zadawał im
cierpienia. Transport bezdomnych zwierząt odbywał się środkiem transportu przystosowanym do
bezpiecznego i humanitarnego przewozu zwierząt. W 2019 r. w schronisku wysterylizowano 1 psa z
terenu gminy Jeżewo, 8 psów zaszczepiono przeciw wściekliźnie, 1 psa zaszczepiono przeciw
chorobom zakaźnym i dokonano 10 leczeń psów. W dniu 31.12.2019 r. w schronisku przebywało 6
psów z terenu gminy Jeżewo.
2. Realizacja zadań, o których mowa w pkt 3 i 7 Programu (w odniesieniu do zwierząt gospodarskich),
została powierzona właścicielowi gospodarstwa rolnego położonego we wsi Piskarki 7, na podstawie
zawartej umowy z dnia 25.01.2018 r. W 2019 r. nie stwierdzono na terenie gminy Jeżewo
bezdomnych zwierząt gospodarskich.
3. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizowane było poprzez:
1) informowanie o możliwości adopcji zwierząt bezdomnych w sposób zwyczajowo przyjęty na
terenie gminy, w tym w mediach lokalnych i na stronie internetowej Gminy Jeżewo;
2) zlecenie poszukiwania nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt domowych podmiotowi
prowadzącemu schronisko dla zwierząt;
3) zapewnienie pomocy finansowej w wysokości 80,00 zł miesięcznie przez okres 2 lat od adopcji
psa, mieszkańcom powiatów: świeckiego, grudziądzkiego i chełmińskiego za każdego
zaadoptowanego psa odłowionego z terenu gminy Jeżewo. Pomoc finansowa miała być udzielana
nowym właścicielom psów na podstawie umowy zawartej z Wójtem Gminy Jeżewo. Pieniądze
miały być przekazywane przez Urząd Gminy w Jeżewie każdego miesiąca, na konto wskazane
przez nowego właściciela psa lub bezpośrednio nowemu właścicielowi w kasie Urzędu Gminy w
Jeżewie. Warunkiem otrzymania pomocy finansowej na utrzymanie adoptowanego psa miało być
wyrażenie zgody przez nowego właściciela zwierzęcia na przeprowadzanie przez pracowników
Urzędu Gminy w Jeżewie kontroli warunków utrzymania zwierzęcia raz na kwartał oraz

S t r o n a | 54

zobowiązania się do natychmiastowego poinformowania Urzędu Gminy w Jeżewie o śmierci
zwierzęcia. W 2019 r. oddano do adopcji 2 psy z terenu gminy Jeżewo, przebywające
w schronisku. Nie było adopcji psów z zapewnieniem pomocy finansowej przez gminę Jeżewo.
Cztery psy zostały odebrane ze schroniska przez właścicieli.
4. Opieka nad wolno żyjącymi kotami realizowana była poprzez:
1) zapewnienie opieki weterynaryjnej na koszt gminy, która obejmowała niezbędne leczenie
weterynaryjne 2 wolno żyjących kotek;
2) zapewnienie powrotu 2 kotek wolno żyjących po przeprowadzeniu zabiegów
i niezbędnego leczenia do miejsc, z których zostały wyłapane;
3) dokarmianie 2 kotek na koszt gminy oraz zapewnienie im wody pitnej w miejscach ich
przebywania przez opiekuna społecznego;
4) sterylizację 2 wolno żyjących kotek;
Opieka weterynaryjna nad wolno żyjącymi kotami była realizowana przez Gabinet Weterynaryjny z
siedzibą w Drzycimiu, ul. Dworcowa 20, na podstawie zawartej umowy.
W celu zapewnienia całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych
z udziałem zwierząt, zawarto porozumienie z dnia 02.06.2011 r. pomiędzy Wójtem Gminy Jeżewo,
a Lekarzem Weterynarii, którego gabinet mieści się w Laskowicach przy ul. Parkowej 9.
W 2019 roku na finansowanie programu wydano kwotę 45 431,35 zł, w tym:
1) utrzymanie psów w schronisku dla bezdomnych zwierząt – 44 173,02 zł;
2) karma dla kotów wolno żyjących – 448,33 zł;
3) weterynaryjna sterylizacja i leczenie kotów – 810,00 zł.
8. Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Jeżewo
Gmina Jeżewo, realizując zapisy „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 – 2032”,
przyjęła uchwałą nr XXXII/231/2013 Rady Gminy Jeżewo z dnia 18 grudnia 2013 r. „Program usuwania
wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Jeżewo.”
Program ten jest systematycznie realizowany poprzez podejmowanie działań zmierzających do
usunięcia jak największej ilości wyrobów azbestowych z terenu gminy oraz uświadamianie mieszkańcom
szkodliwości azbestu dla zdrowia i środowiska. Realizacja programu przewidziana jest do 2032 r.
Główne działania w tym obszarze koncentrują się obecnie na prowadzeniu monitoringu ilości i miejsc
występowania materiałów zawierających azbest oraz zachęcaniu posiadaczy do ich usuwania i utylizacji.
W celu osiągnięcia najlepszych efektów gmina Jeżewo od kilku lat realizuje zadanie pn. Demontaż,
transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Jeżewo.
W ramach tego działania corocznie ogłaszany jest nabór wniosków. W 2019 r. wniosek złożyły 32 osoby – 4
na demontaż, transport i unieszkodliwianie azbestu i 28 na sam transport i unieszkodliwianie. Do końca
trwania programu 4 osoby zrezygnowały całkowicie z dofinansowania, a 2 zdemontowały azbest we
własnym zakresie – osoby te pobrały dofinansowanie tylko na transport i unieszkodliwianie.
W 2019 r. wyłoniona w postępowaniu ofertowym firma ECO-POL Sp. z o.o. z Pruszcza wykonała
prace polegające na:
 demontażu, transporcie i unieszkodliwianiu płyt eternitowych zawierających azbest w ilości 3,242
Mg,
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 transporcie i unieszkodliwianiu płyt eternitowych zawierających azbest w ilości 62,932 Mg.
Łącznie zutylizowano 66,174 Mg wyrobów zawierających azbest.
Koszt powyższego zadania wyniósł 23 355,42 zł brutto. Na jego realizację gmina Jeżewo otrzymała
dofinansowanie w wysokości 100% z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Ilość zutylizowanych wyrobów w poprzednich latach:
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Do 31.12.2019 r. w gminie Jeżewo zutylizowano łącznie 537,911 Mg płyt azbestowo - cementowych.
Według Inwentaryzacji miejsc występowania wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Jeżewo
przeprowadzonej w październiku 2013 r. znajduje się jeszcze 2 835,089 Mg płyt azbestowo-cementowych.
9. Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Jeżewo
Zgodnie z zapisami art. 21 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów,
mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego Rada Gminy Jeżewo podjęła uchwałę nr
XXXVI/270/2017 z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania
Mieszkaniowym Zasobem Gminy Jeżewo na lata 2018 - 2022. Program ten jest podstawą realizacji zadania
własnego gminy, związanego z tworzeniem warunków oraz zaspokajaniem potrzeb mieszkaniowych.
W 2019 r. niezmiennie w stosunku do roku poprzedniego, zasób mieszkaniowy Gminy Jeżewo
obejmował następujące mieszkania:
2
 przy ul. Głównej 2/1 – w budynku znajduje się 1 mieszkanie, o powierzchni 45,44 m (łączna
powierzchnia mieszkań w tym budynku to 45,44 m2) o przeciętnej liczbie izb 1,
2
 przy ul. Głównej 2a/2 – w budynku znajduje się 1 mieszkanie, o powierzchni 45,44 m (łączna
powierzchnia mieszkań w tym budynku to 45,44 m2) o przeciętnej liczbie izb 1,
2
2
2
 przy ul. Czerskiej 2 – w budynku znajdują się 3 mieszkania, o powierzchni 57 m , 55,20 m , 34,39 m
(łączna powierzchnia mieszkań w tym budynku to 146,59 m2) o przeciętnej liczbie izb 3,
2
 przy ul. Głównej 37/2 – w budynku znajduje się 1 mieszkanie, o powierzchni 72 m (łączna
powierzchnia mieszkań w tym budynku to 72 m2) o przeciętnej liczbie izb 1,
2
 przy ul. Głównej 37a – w budynku znajduje się 1 mieszkanie, o powierzchni 94 m (łączna
powierzchnia mieszkań w tym budynku to 94 m2) o przeciętnej liczbie izb 1,
2
 przy ul. Głównej 10 – w budynku znajduje się 1 mieszkanie, o powierzchni 63,09 m (łączna
powierzchnia mieszkań w tym budynku to 63,09 m2) o przeciętnej liczbie izb 1,
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w miejscowości Ciemniki 13 – w budynku znajdują się 3 mieszkania, o powierzchni 42m2, 52,88 m2 i
18 m2 (łączna powierzchnia mieszkań w tym budynku to 113,08 m2) o przeciętnej liczbie izb 3,
2
 w miejscowości Osłowo 33/2– w budynku znajduje się 1 mieszkanie, o powierzchni 31,36m , (łączna
2
powierzchnia mieszkań w tym budynku to 113,08 m ) o przeciętnej liczbie izb 3.
Łącznie w zasobie gminy znajdowało się na dzień 1 stycznia 2019 r. 12 mieszkań i ta liczba nie uległa
zmianie na dzień 31 grudnia 2019 r.
Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania wynosiła 51 m2, a ogółem w przeliczeniu na jednego
mieszkańca – 47m2.
W 2019 r. nie oddano do użytkowania żadnego mieszkania, nie wykorzystywano jednego mieszkania.
Przyczyną niewykorzystania tego mieszkania była konieczność zachowania wolnego lokalu na wypadek
szczególnych wydarzeń w tym zarządzania kryzysowego.
W 2019 r. nie dokonano sprzedaży żadnego z mieszkań, nie wszczęto postępowań eksmisyjnych,
dotyczących opuszczenia lokali mieszkalnych, będących w zasobach gminy.
Na dzień 31.12.2019 roku wpływy z tytułu opłat za czynsz wynosiły 26 827,19 zł. Na dzień
1 stycznia 2019 r. zaległości w opłatach za mieszkania będące w zasobie gminy wynosiły łącznie 0,00 zł. Na
dzień 31 grudnia 2019 r. dane te nie uległy zmianie.
W zasobie gminy w 2019 r. znajdowały się budynki niemieszkalne świetlic i remiz OSP, które
wykorzystywano podczas zebrań wiejskich, pikników, festynów dla mieszkańców, spotkań, szkoleń
i uroczystości prywatnych.
W 2019 r. o mieszkanie z zasobu gminy wnioskowała 1 osoba. Względem lat poprzednich, czas
oczekiwania nie zmienił się, gdyż brak jest od wielu lat wolnych mieszkań i lokali komunalnych.


10. Gminny Program Wspierania Rodziny
Gminny Program Wspierania Rodziny w gminie Jeżewo na lata 2018-2020 został przyjęty Uchwałą Nr
XXXIX/297/2018 Rady Gminy Jeżewo z dnia 26 stycznia 2018 r. Jego koordynowanie
i monitorowanie powierzono Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Jeżewie.
Stworzony system pomocy zakłada, że wsparcie skierowane będzie do całej rodziny, a nie wyłącznie do
poszczególnych jej członków. Tylko taki rodzaj pomocy doprowadzić może, bowiem do trwałych zmian w
rodzinie i przeciwdziałania wyuczonej bezradności. Wsparcie rodziny ma służyć odbudowie i
podtrzymywaniu
umiejętności
uczestniczenia
w
życiu
społeczności
lokalnej
i pełnieniu ról społecznych.
Podstawą rozwiązywania problemów społecznych jest wsparcie rodziny w odbudowie prawidłowych
relacji w rodzinie. Pomoc rodzinie powinna być w miarę wczesna i mieć charakter profilaktyczny.
Priorytetem wspierania rodziny jest stworzenie jej odpowiednich warunków rozwoju przy wykorzystaniu jej
własnych możliwości i zasobów, a nie wyręczanie w pełnieniu podstawowych funkcji. Wieloaspektowa
praca z rodziną naturalną ma służyć ochronie odpowiedniego poziomu życia oraz ograniczyć umieszczanie
dzieci w rodzinach zastępczych lub w placówkach opiekuńczo - wychowawczych.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeżewie w ramach realizacji tego zadania w 2019 r. zatrudniał
asystenta rodziny na umowę o pracę w systemie zadaniowym, a od m-c listopada zatrudnił dodatkowo
asystenta rodziny na umowę zlecenie. W roku 2019 r. objętych wsparciem asystenta rodziny było 16 rodzin
(w tym 65 dzieci) przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych.
Asystentura rodziny pełni ważną rolę w systemie wspierania rodziny. Niezależnie od pracowników
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socjalnych, asystent rodziny zajmuje się wyłącznie pomocą i pracą z rodziną. Celem pracy asystenta jest
osiągnięcie przez rodzinę podstawowego poziomu stabilności życiowej, która umożliwi jej wychowywanie
dzieci. Jego głównym zadaniem jest niedopuszczenie do oddzielenia dzieci od rodziny oraz podjęcie działań
zmierzających do zażegnania kryzysu w rodzinie. Elastyczny i nienormowany czas pracy asystenta służyć ma
realnym potrzebom i rytmowi życia rodziny. Przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego stanowią, iż sąd
może zobowiązać rodziców biologicznych, jak i samego małoletniego do określonego postępowania,
w szczególności do pracy z asystentem rodziny, bądź realizowania innych form pracy z rodziną. Rolą
asystenta rodziny nie jest powielanie pracy pracownika socjalnego. Asystent rodziny kierowany jest do pracy
tylko z tymi rodzinami, w których sytuacja dziecka małoletniego wymaga wsparcia zewnętrznego. Potrzeba
podejmowanych przez niego działań pomocowych zakończy się wraz z osiągnięciem przez rodzinę
umiejętności samodzielnego, prawidłowego wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych.
Rola asystenta rodziny ma istotne znaczenie już na etapie profilaktyki. Jego zadaniem jest całościowe
wspieranie rodzin wychowujących dzieci, zagrożonych różnymi dysfunkcjami. Działania asystenta polegają
na aktywnym wspieraniu rodziny, w której mają miejsce problemy trudne do pokonania przez tę rodzinę.
Praca asystenta rodziny ma charakter kompleksowy. W pierwszej kolejności osoba pełniąca tę funkcję dba o
rozwiązanie podstawowych problemów socjalnych rodzin – mieszkaniowych, materialnych, zdrowotnych
czy prawnych. Ponadto, pomaga również w rozwiązaniu problemów podopiecznych (emocjonalnych,
rodzinnych, problemów w grupie rówieśniczej) i w razie potrzeby kieruje ich na odpowiednią terapię.
Asystent rodziny wspiera również swoich podopiecznych w podejmowaniu aktywności społecznej. Do
jego zadań należy też motywowanie podopiecznych do podnoszenia kwalifikacji zawodowych lub
kontynuowania nauki, pomoc w wyborze odpowiedniej szkoły lub kursów zawodowych, przełamywaniu
kompleksów i ewentualnych kryzysów wynikających z trudności i niepowodzeń w nauce. Asystent rodziny
zachęca bezrobotnych do podjęcia pracy i wspiera ich w pierwszych miesiącach zatrudnienia. Intensywna
praca asystenta z rodziną jest realizowana również w przypadku czasowego umieszczenia przez sąd dziecka
poza rodziną. Wówczas zadaniem asystenta staje się nie tylko praca z biologicznymi rodzicami dziecka w
miejscu zamieszkania, ale również współpraca z rodziną zastępczą lub koordynatorem rodzinnej pieczy
zastępczej, odpowiedzialnym za dziecko umieszczone w instytucji sprawującej pieczę zastępczą, będącej
w gestii powiatu, oraz z sądem. Powinien on aktywnie uczestniczyć we wszystkich działaniach
zmierzających do powrotu dziecka do rodziny.
W rodzinach, gdzie była realizowana praca i udzielane wsparcie, asystent pomagał i towarzyszył między
innymi w:
 przygotowywaniu i składaniu pism urzędowych w określonych instytucjach,
 nawiązywaniu kontaktów z pracownikami innych instytucji społecznych, poradni specjalistycznych
czy organizacji pozarządowych,
 zwiększeniu motywacji klientów do podnoszenia kwalifikacji zawodowych, kontynuowania nauki
czy poszukiwania pracy,
 zwiększeniu motywacji do podjęcia terapii uzależnień, terapii rodzinnej czy regularnego
przyjmowania zalecanych leków,
 organizowaniu wsparcia materialnego,
 rozwiązywaniu codziennych trudności poprzez zwiększenie kompetencji w zakresie prowadzenia
gospodarstwa domowego i załatwiania spraw urzędowych,
 gospodarowaniu czasem,
 poprawie relacji wewnątrzrodzinnych,
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 podnoszeniu umiejętności opiekuńczo – wychowawczych oraz budowaniu autorytetu rodziców,
 podniesieniu poziomu higieny członków rodziny oraz estetyki wyglądu mieszkania,
 wzroście umiejętności gospodarowania budżetem domowym.
W związku z wprowadzeniem w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku ustawy „Za życiem” asystent ma
pracować również z rodzinami objętymi wsparciem w ramach tej ustawy – ma koordynować działania
podejmowane przez rodzinę w kierunku zmierzającym do odnalezienia się w nowej sytuacji, do opieki nad
chorym dzieckiem, do dbania o siebie w sytuacji, kiedy ciąża jest zagrożona. Na terenie gminy Jeżewo w
roku 2019 nie było takich przypadków.
Zgodnie z art. 191 ust. 9 i 10 ww. ustawy w przypadku umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej gmina
właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy
zastępczej współfinansuje pobyt tego dziecka w pieczy zastępczej, w wysokości:
 10% w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,
 30% w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,
 50% w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej.
W 2019 roku w rodzinach zastępczych utworzonych po wejściu w życie powyższych przepisów
przebywało łącznie 6-ro dzieci, za które gmina ponosiła odpłatność w wysokości 50% wydatku ponoszonego
przez Powiat Świecki. Łącznie w 2019 roku na ten cel wydatkowano kwotę 29 224,34 zł.
Gmina Jeżewo w roku 2019 była również zobowiązana do ponoszenia odpłatności za pobyt 4 dzieci
(mieszkańców gminy) umieszczonych w Placówce Opiekuńczo –Wychowawczej w Topolnie w wysokości
10% kosztów. Łącznie wydatkowano kwotę 19 779,90 zł.
Wydatki związane z zatrudnieniem asystentów rodziny przedstawiają się następująco:
Łączny koszt
Kwota wynagrodzenia asystentów
zatrudnienia
Kwota dotacji
Kwota wkładu własnego
asystentów rodziny
46 320,83 zł

17 364,00 zł

28 956,83 zł

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeżewie realizuje specjalistyczne wsparcie poprzez pomoc
prawną (OIK, punkt nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie gminy Jeżewo – dyżury prawnika w Urzędzie
Gminy w poniedziałki i wtorki). Ponadto, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
prowadzi Punkt Konsultacyjno – Terapeutyczny, w którym porad udziela psycholog 2 razy w miesiącu tj. I i
III poniedziałek miesiąca oraz terapeuta ds. uzależnień, również udziela porad 2 razy w miesiącu tj. II i IV
wtorek miesiąca, punkt znajduje się w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeżewie. Rodziny
borykające się z problemami mogą zgłosić się do Poradni Rodzinnej w Świeciu, gdzie uzyskają wsparcie
psychologiczne, prowadzone są tam mediacje pojednawcze, terapia dzieci i młodzieży, terapia uzależnień
oraz poradnictwo rodzinne i małżeńskie. Ponadto, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej współpracuje z
Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej w Świeciu, który oferuje bezpłatną pomoc psychologa i prawnika.
Pracownicy socjalni GOPS w Jeżewie we współpracy z asystentem rodziny na bieżąco monitorują
sytuację dzieci z rodzin zagrożonych kryzysem lub przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji
opiekuńczo – wychowawczych. W tym zakresie współpracują także z pedagogami szkolnymi, pracownikami
służby zdrowia, policją, kuratorami sądowymi i przedstawicielami innych instytucji, które mają kontakt z
rodziną.
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Realizatorzy i partnerzy Gminnego Programu Wspierania Rodziny w gminie Jeżewo na lata 20182020 starają się poprawić sytuację dziecka i rodziny poprzez systematyczną pracę na rzecz zwiększenia
poczucia bezpieczeństwa rodziny, ograniczania patologii społecznych, minimalizowania negatywnych
zachowań, podnoszenie oraz stworzenia skutecznego systemu wsparcia dla rodziny i dziecka w ramach
swoich kompetencji. W rodzinach zamieszkałych na terenie gminy objętych pomocą społeczną obserwuje się
tendencję wzrostową umiejętności opiekuńczo – wychowawczych, wzrost świadomości społeczeństwa na
temat prawidłowego funkcjonowania rodziny oraz poprawnych relacji wewnątrzrodzinnych.
11. Program współpracy z organizacjami pozarządowymi
Uchwałą nr II/10/2018 z dnia 29 listopada 2019 r. Rada Gminy Jeżewo przyjęła do realizacji Program
współpracy Gminy Jeżewo z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego na rok 2019.
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi, określa obszary i zasady oraz formy współpracy
gminy Jeżewo z organizacjami pozarządowymi, a także zawiera wykaz zadań priorytetowych, będących
podstawą do dysponowania środkami publicznymi, przeznaczonymi na finansowanie lub dofinansowanie
zadań publicznych, pozostających we właściwości samorządu gminy, a realizowanych przez organizacje
pozarządowe.
Współpraca gminy Jeżewo z podmiotami w ramach Programu w roku 2019 obejmowała zarówno
finansową, jaki i pozafinansową formę współpracy.
Współpraca o charakterze finansowym
W 2019 roku gmina Jeżewo zlecała organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w
art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
realizację zadań publicznych poprzez wspieranie tych zadań w formie udzielanej dotacji na ich realizację w
trybie otwartych konkursów ofert.
W roku 2019 gmina Jeżewo ogłosiła 4 otwarte konkursy ofert, obejmujących zadania
w następujących zakresach:
 wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
 organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży z rodzin niewydolnych wychowawczo
i środowisk patologicznych - przeciwdziałanie patologiom społecznym (alkoholizmowi
i narkomanii).
W 2019 organizacje pozarządowe złożyły w konkursach ofert łącznie 12 ofert oraz 1 ofertę
w trybie pozakonkursowym. Podpisanych zostało 10 umów (w tym 1 w trybie pozakonkursowym).
L.p.

Konkurs

1

Konkurs na wsparcie zadań z zakresu rozwoju kultury fizycznej i
sportu w różnych dyscyplinach sportowych na
terenie Gminy Jeżewo na rok 2019

2

Konkurs na wsparcie realizacji zadań w zakresie wypoczynku
letniego dzieci i młodzieży z terenu Gminy Jeżewo –
przeciwdziałanie patologiom społecznym (alkoholizmowi i
narkomanii)

Liczba
złożonych
ofert

Liczba
podpisanych
umów

Liczba ofert które
nie otrzymały
dofinansowania

5

4

1

7

5

2
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W drodze otwartych konkursów ofert gmina Jeżewo przyznała stowarzyszeniom 132 320,00 zł, z tego:
a) na wsparcie zadań z zakresu rozwoju kultury fizycznej i sportu – 104 450,00 zł.
I KONKURS OGŁOSZONY 6.02.2019 r.

Lp.

Nazwa podmiotu

Rodzaj zadania

Wysokość
otrzymanej dotacji

1.

Ludowy Uczniowski Klub Sportowy
„Kusy” przy Szkole Podstawowej
w Laskowicach

Prowadzenie działalności sportoworekreacyjnej dla dzieci i młodzieży
w oparciu o sekcję tenisa stołowego
w LUKS „Kusy” Laskowice.

33 500,00 zł

2.

Działania Ludowego Uczniowskiego
Klubu Sportowego „OLIMP” Jeżewo
na rzecz upowszechniania kultury
Ludowy Uczniowski Klub Sportowy
fizycznej i sportu poprzez organizację
„Olimp”
zajęć sportowych i sportoworekreacyjnych dla osób zrzeszonych
w Klubie i jego sympatyków.

3.

Stowarzyszenie Jeździecki Klub
Sportowy „Czarna PodkowaGródek”

Jeździectwo

34 450,00 zł

Oferta odrzucona
z powodu niespełnienia
wymogów
merytorycznych.
67 950,00 zł

Razem:

II KONKURS OGŁOSZONY 5.06.2019 r.

Nazwa podmiotu

Rodzaj zadania

Wysokość
otrzymanej dotacji

1.

Gminny Ludowy Klub Sportowy
„TOR” Laskowice

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
poprzez aktywny rozwój dyscyplin
sportowych (piłka nożna) i czynny udział
w organizowanych rozgrywkach
i turniejach, a tym samym w życiu
społecznym i kulturalnym regionu

26 500,00 zł

2.

Stowarzyszenie Jeździecki
Klub Sportowy
„Czarna Podkowa-Gródek”

Jeździectwo

10 000,00 zł

Lp.

Razem:
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36 500,00 zł

Opis poszczególnych działań podmiotów:
Przyznane dotacje zostały wykorzystane w całości prawidłowo i przeznaczone na wydatki
przedstawione w ofertach. GLKS TOR Laskowice nie wydał 1 797,66 zł z dotacji i zgodnie z umową zwrócił
je na konto gminy Jeżewo.
Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „KUSY” przy Szkole Podstawowej w Laskowicach
w ramach wykonywania zadania organizował 3-4 razy w tygodniu treningi tenisa stołowego dla 25 osób, brał
udział w 1 obozie sportowym oraz w wielu turniejach i ligach. Klub „KUSY” posiada drużynę grającą w II
lidze kobiet oraz dwie drużyny grające w lidze młodzieżowej. 25 maja 2019 r. zorganizował turniej
w ramach XXV Festynu Majowego dla 30 zawodników oraz mistrzostwa woj. kujawsko-pomorskiego
w kategorii młodziczek, młodzików i żaków. W ramach dotacji został również zakupiony sprzęt sportowy.
W ramach działania Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego „OLIMP” Jeżewo w terminie
od 28 lutego do 31 grudnia 2019 roku odbywały się następujące zajęcia treningowe:
a) koszykówka (1 raz w tygodniu) – 20 zawodników,
b) kolarstwo (3-4 razy w tygodniu) – 5 zawodników,
c) piłka nożna dla dzieci (4 razy w tygodniu) – 35 zawodników,
d) szkółka szachowa (2 razy w tygodniu) – 20 uczestników,
e) badminton (2 razy w tygodniu) – 20 uczestników,
f) tenis ziemny (3 razy w tygodniu) – 14 zawodników,
g) piłka ręczna (1 raz w tygodniu) - zajęcia w ramach przygotowań do IOSW ‘2020,
h) karate dla dzieci (1 raz w tygodniu) – 10 uczestników,
i) zajęcia taneczne z elementami fitness – 15 uczestników,
j) zajęcia fitness dla dorosłych (2 razy w tygodniu) – 30 uczestników.
Starty w zawodach:
 Świecka Amatorska Liga Koszykówki (wg terminarza ligi),
 Jeżewska Liga Koszykówki – CELCOM BASKET LIGA (wg terminarza ligi),
 Liga żak/orlik KPZPN,
 Halowa liga piłki nożnej w kat. Orlik,
 Turniej o Puchar TYMBARKU – „Z podwórka na stadion”,
 wyścigi kolarskie,
 turnieje szachowe (organizacja 1 turnieju),
 turnieje tenisowe,
 turnieje badmintonowe.
Towarzyskie zawody jeździeckie zorganizował Jeździecki Klub Sportowy "Czarna PodkowaGródek”. W zawodach brali udział m.in. zawodnicy klubu oraz mieszkańcy gminy Jeżewo. W ramach
dotacji odbywały się treningi przed zawodami, zostały zakupione nagrody i sprzęt treningowy oraz zostały
zorganizowane ww. zawody. Zorganizowany został również pokaz ułański oraz zawody militarii, które
przyciągnęły wielu widzów.
Gminny Ludowy Klub Sportowy Tor Laskowice grał w B klasie, rozegrał 9 spotkań, na koniec 2019
roku zajmował 10 miejsce z 2 punktami (4 bramki strzelone, 37 straconych). Zespół seniorski grał również
w turnieju z okazji Dni Bukowca, gdzie zajął 3 miejsce. Sekcja młodzik trenowała 2 razy w tygodniu po 1,5
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h na stadionie w Laskowicach, na Hali w Jeżewie oraz w SP w Laskowicach. Zespół młodzieżowy rozegrał
3 mecze sparingowe oraz brał udział w Turnieju Mikołajkowym w Grudziądzu, gdzie zajął IV miejsce.
b) na wsparcie realizacji zadań w zakresie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży – 27 870,00 zł.
III KONKURS OGŁOSZONY 10.06.2019 r.

Lp.

Nazwa podmiotu

Rodzaj zadania

Wysokość
otrzymanej dotacji

1.

Ludowy Uczniowski
Klub Sportowy „Olimp”

Aktywni latem - wakacyjne zajęcia
rekreacyjno-sportowe dla dzieci

5 000,00 zł

2.

Jeździecki Klub Sportowy
"Czarna Podkowa - Gródek”

Obóz jeździecki

5 670,00 zł

3.

Chorągiew Kujawsko-Pomorska
ZHP – Hufiec Świecie-Powiat

Udział drużyny ZHP 77 GŚDH
w Laskowicach na 48 Ogólnopolskim
Zlocie Drużyn Grunwaldzkich

3 550,00 zł

4.

Stowarzyszenie ,,KRZESIWO”

V Lato Artystyczne - forma wspierania
młodzieży w odkrywaniu własnego
potencjału poprzez zajęcia wokalne,
warsztaty leśnej przygody oraz naukę
gry na zachodnioafrykańskich bębnach

6 650,00 zł

5.

Ludowy Uczniowski Klub
Sportowy „Kusy” przy Szkole
Podstawowej w Laskowicach

Obóz sportowo-rekreacyjny
w Sierakowicach

Oferta odrzucona z
powodu niespełnienia
wymogów
formalnych

Warsztaty sportowe – rekreacyjne dla
dzieci i młodzieży

Oferta odrzucona z
powodu niespełnienia
wymogów
merytorycznych

6.

Gminny Ludowy Klub Sportowy
„TOR” Laskowice

Razem:
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20 870,00 zł

IV KONKURS OGŁOSZONY 11.07.2019 r.

Lp.

Nazwa podmiotu

Rodzaj zadania

Wysokość
otrzymanej dotacji

1.

Ludowy Uczniowski Klub
Sportowy „Kusy” przy Szkole
Podstawowej w Laskowicach

Obóz sportowo-rekreacyjny
w Sierakowicach

7 000,00 zł

Razem:

7 000,00 zł

Opis poszczególnych działań podmiotów:
W ramach zadania „Aktywni latem - wakacyjne zajęcia rekreacyjno-sportowe dla dzieci”,
Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Olimp” w terminie od 15 lipca do 31 sierpnia 2019 roku
przeprowadził 22 cykle zajęć (3-4 godziny) dla około 30 dzieci w wieku 6-15 lat. Zajęcia dzieliły się na:
piłkarskie, ogólnorozwojowe, rekreacyjne o profilu koszykarskim oraz odbyła się wycieczka do kina
w Toruniu.
Obóz jeździecki, który zorganizował Jeździecki Klub Sportowy "Czarna Podkowa-Gródek”,
odbywał się od 28 czerwca do 4 lipca 2019 r. Udział w nim wzięło 14 dzieci, które były wcześniej wybrane
w porozumieniu z GOPS w Jeżewie. Dzieci nauczyły się jazdy konnej i czynności związanych
z czyszczeniem i siodłaniem koni oraz wzięły udział w spotkaniu, dotyczącym problemów związanych
z narkomanią i alkoholizmem przy udziale policjantów z Komendy Powiatowej Policji w Świeciu.
Udział drużyny ZHP 77 GŚDH w Laskowicach na 48 Ogólnopolskim Zlocie Drużyn
Grunwaldzkich był możliwy dzięki złożeniu oferty przez Chorągiew Kujawsko-Pomorską ZHP – Hufiec
Świecie-Powiat. 6 członków drużyny wraz z opiekunem w dniach 7-14.07.2019 r. przebywało na Polu Bitwy
w miejscowości Grunwald. Dzieci, pochodzące z ubogich rodzin, miały możliwość integracji z harcerzami,
nauczenia się pracy w grupie i nawiązania przyjaźni. Poznały piękno Ziemi Warmińskiej, zaznały zdrowego
trybu życia i dowiedziały się o szkodliwym wpływie alkoholu i narkotyków na zdrowie człowieka. Podczas
zlotu odbyło się 5 zajęć integracyjnych, 3 wyprawy terenowe i kilkanaście rodzajów zabaw.
Stowarzyszenie ,,KRZESIWO” przygotowało „V Lato Artystyczne - forma wspierania
młodzieży w odkrywaniu własnego potencjału poprzez zajęcia wokalne, warsztaty leśnej przygody oraz
naukę gry na zachodnioafrykańskich bębnach”. Od 22 do 28 lipca 2019 r. przeprowadzono warsztaty
wokalne, leśnej przygody oraz warsztaty gry na bębnach zachodnioafrykańskich. Zajęcia trwały 4,5 h
dziennie z przerwą na posiłek i odbywały się nad jeziorem Stelchno. W ramach realizowanych działań
zorganizowana została rodzinna gra terenowa, która miała za zadanie integrację rodzin oraz wyrobienie
nawyków spędzania aktywnie wspólnie czasu wolnego. Na koniec odbyło się uroczyste zakończenie
projektu, podczas którego zostały zaprezentowane efekty prac z warsztatów – występy muzyczne oraz pokaz
gry na bębnach.
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Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „KUSY” przy Szkole Podstawowej w Laskowicach kolejny
raz zabrał dzieci na obóz sportowo-rekreacyjny w Sierakowicach w terminie 6 – 12.08.2019 r. Na obóz
pojechało 18 uczestników w wieku 8-15 lat z 3 opiekunami. Każdego dnia odbywały się treningi tenisa
stołowego. W czasie obozu odbyła się wycieczka turystyczno-krajoznawcza do Łeby. Organizowane były
rozmowy edukacyjne mające na celu krzewienie abstynencji wśród dzieci.
W dniu 22 listopada 2019 r. do Urzędu Gminy Jeżewo wpłynęła oferta złożona przez Ludowy
Uczniowski Klub Sportowy „OLIMP” Jeżewo, na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania
i upowszechniania kultury fizycznej pn. „Prowadzenie szkolenia sportowego oraz uczestnictwo
w eliminacjach Igrzysk Olimpijskich Sportowców Wiejskich w 2020 r.”. Oferta została podana do
publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej
oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Jeżewo. W terminie 7 dni można było zgłaszać uwagi dotyczące
złożonej oferty, nikt nie zgłosił uwag, w związku z tym została przyznana dotacja.

Lp.

Nazwa podmiotu

Rodzaj zadania

Wielkość
otrzymanej kwoty

1.

Ludowy Uczniowski Klub
Sportowy „OLIMP” Jeżewo

Prowadzenie szkolenia sportowego
oraz uczestnictwo w eliminacjach
Igrzysk Olimpijskich Sportowców
Wiejskich w 2020 r.

4 000 zł

Razem:

4 000 zł

Opis działań :
W ramach zadania zawodnikom zapewniono optymalne warunki szkolenia, możliwy był udział
w turniejach eliminacyjnych do IOSW ‘2020 (piłka nożna, piłka ręczna, tenis stołowy i koszykówka) oraz
organizacja turnieju eliminacyjnego w siatkówce mężczyzn.
Współpraca o charakterze niefinansowym
1) Wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności i współdziałanie w celu
zharmonizowania tych kierunków.
2) Na podstawie uchwały Nr XVIII/134/2012 Rady Gminy Jeżewo z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie
sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3
ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych
organizacji w roku 2018 przeprowadzono 1 konsultację społeczną, dotyczącą Uchwały „Program
współpracy z Gminy Jeżewo organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na rok 2019”. Organizacje nie zgłosiły uwag ani propozycji zmian
do proponowanego projektu uchwały. Projekt uchwały został poddany pod obrady Rady Gminy
Jeżewo.
3) Gmina Jeżewo nieodpłatnie udostępniała, w miarę możliwości, pomieszczenia organizacjom
pozarządowym.
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4) Wójt Gminy Jeżewo obejmował patronatem wybrane przedsięwzięcia realizowane przez organizacje
pozarządowe, związane z działalnością sektora pozarządowego.
i

12. Gminny Program Profilaktyki
Przeciwdziałania Narkomanii

Rozwiązywania

Problemów

Alkoholowych

oraz

Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi stanowi, że prowadzenie
działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych należy do zadań własnych
gminy, ich realizacja prowadzona jest w postaci Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych uchwalanego corocznie przez Radę Gminy. Program uwzględnia cele operacyjne
dotyczące profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, określone w Narodowym Programie
Zdrowia na lata 2016-2020. Na mocy ustawy z dnia 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005 r., Gminna
Komisja ma zadanie zapobiegać i prowadzić odpowiednią profilaktykę alkoholową i antynarkotykową, na
którą przeznacza dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii
Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w gminie Jeżewo
działa Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (GKRPA), która
w 2019 roku liczyła 10 członków. Podstawowym zadaniem komisji jest prowadzenie działań związanych
z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od
alkoholu, a w szczególności zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla takich
osób.
Działalność GKRPA finansowana jest ze środków tzw. funduszu korkowego, czyli środków
uzyskanych przez gminę z tytułu udzielonych zezwoleń na sprzedaż alkoholu. W 2019 r. wydano łącznie 42
zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, w tym:
 sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa, przeznaczonych
do spożycia poza miejscem sprzedaży – 13 zezwoleń,
 sprzedaż napojów alkoholowych zawierających od 4,5% do 18% alkoholu, przeznaczonych
do spożycia poza miejscem sprzedaży – 11 zezwoleń,
 sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu, przeznaczonych do spożycia
poza miejscem sprzedaży – 7 zezwoleń,
 sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa, przeznaczonych
do spożycia w miejscu sprzedaży – 4 zezwolenia,
 sprzedaż napojów alkoholowych zawierających od 4,5% do 18% alkoholu, przeznaczonych
do spożycia w miejscu sprzedaży – 2 zezwolenia,
 sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu, przeznaczonych do spożycia
w miejscu sprzedaży – 1 zezwolenie,
 jednorazowe zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz
piwa - 4 zezwolenia.
W roku 2019 kwota z zezwoleń na sprzedaż alkoholu wyniosła 108 206,37 zł. Na terenie gminy było 27
podmiotów, które posiadają takie zezwolenie, w tym 19 sklepów i 8 lokali gastronomicznych.
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W 2019 r. środki w ramach funduszu korkowego gminy Jeżewo wyniosły 134 433,97zł. (w tym 26
227,60 zł z 2018 roku) i zostały sfinansowane następujące wydatki:
• utrzymanie świetlicy socjoterapeutycznej w Gimnazjum w Laskowicach - 12 501,18 zł,
• warsztaty profilaktyczno-terapeutyczne ("Trzeźwiejmy razem") dla uzależnionych oraz
współuzależnionych z grupy AA – 4 400,00 zł,
• utrzymanie dwóch punktów konsultacyjnych dla osób uzależnionych oraz dla ich rodzin –10 320,00
zł (w tym 600,00 zł ze środków przeznaczonych na przeciwdziałanie narkomanii),
• pakiet materiałów profilaktycznych dla szkół kampania „Zachowaj trzeźwy umysł” – 1 230,00zł,
• „Wsparcie zadań z zakresu organizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży z terenu Gminy
Jeżewo – przeciwdziałanie patologiom społecznym (alkoholizmowi i narkomanii)" dla organizacji
pozarządowych na wypoczynek dla 88 dzieci - 27 870,00 zł,
• wynagrodzenie członków Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych wyniosły kwotę - 1 770,00 zł,
• zakup materiałów biurowych niezbędnych do prowadzenia działalności Komisji za kwotę - 419,68 zł,
• szkolenie dla członków Komisji oraz na delegacje – 1 076,74 zł,
• szkolenie pracownika wydającego pozwolenia na sprzedaż alkoholu - 350,00 zł,
• udział 51 nauczycieli w szkoleniu „Szkolna interwencja profilaktyczna” - 2 650,00 zł,
• udział w konferencji szkoleniowej na temat "Zintegrowane działania instytucji w walce
z uzależnieniami młodzieży i demoralizacją" – 3 340,00 zł,
• ulotki, naklejki i materiały profilaktyczne, dotyczące uzależnień przeznaczone dla uczniów
i rodziców – 2 317,90 zł (w tym 716,90 zł ze środków przeznaczonych na przeciwdziałania
narkomanii),
• ulotki informacyjne o otwarciu Gminnego Punktu Konsultacyjnego w GOPS Jeżewo – 286.10 zł,
• współfinansowanie Dnia Trzeźwości zorganizowany przez Oddział Terapii Uzależnień
w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu - 500,00 zł,
• wydanie opinii przez biegłych, dotyczących osób nadużywających alkoholu - 354,80 zł,
• wsparcie specjalistyczne w zakresie pracy z rodziną prowadzone przez specjalistów ze
Stowarzyszenia "NADZIEJA" - 1.500,00 zł,
• utrzymanie Niebieskiej Linii - 397,70 zł,
• zajęcia warsztatowe, edukacyjno - profilaktyczne dla uczniów „Hejt w sieci” i „Uzależnienia”1 850,00 zł,
• multimedialne materiały edukacyjno - profilaktyczne dla uczniów - 399,00 zł,
• "Wspólne ubieranie choinki" organizowane wspólnie przez GOK wraz z sołectwem Laskowice dla
dzieci i rodziców z terenu całej gminy w celu integracji społecznej oraz propagowania trzeźwości pod
nazwą "Święta w trzeźwym domu" - 2 260,60 zł,
• nagrody dla uczniów biorących udział w XIV Gminnym konkursie profilaktycznym pod hasłem
"Pułapki alkoholu”, w konkursie łącznie brało udział 37 uczniów - 752,11 zł,
• piąta edycja „Tygodnia życzliwości i bezpieczeństwa” dla 365 uczniów - 507,22 zł,
• współfinansowanie organizacji czasu wolnego w ferie zimowe dla 20 dzieci– 600,00 zł,
• opłacenie spektakli profilaktycznych dla 131 uczniów szkół podstawowych i przedszkola z terenu
gminy - 1 173,01 zł,
• dofinansowanie warsztatów malarskich połączonych z działaniami profilaktycznymi dla 24 dzieci –
3 708,28 zł,
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• organizacja wigilii dla rodzin dysfunkcyjnych – 2 700,00 zł,
• zakup alkotestu na potrzeby mieszkańców Gminy – 1 399,00 zł.
Łącznie na przeciwdziałanie uzależnieniom w 2019 r. wydatkowano kwotę 86 633,32 zł (w tym 1 316,90
zł na zwalczanie narkomanii). Niewykorzystane środki zasilą budżet przeznaczony na profilaktykę
i rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii w 2020 roku.
W 2019 r. do GKRPA wpłynęło 8 nowych wniosków z prośbą o podjęcie leczenia odwykowego,
przeprowadzono 29 rozmów motywująco-wzmacniających, a także 1 osobę skierowano na badanie przez
biegłych sądowych.
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VI. Realizacja Uchwał Rady Gminy Jeżewo w 2019 r.
Rada Gminy Jeżewo w 2019 roku podjęła 110 uchwał, z czego:
 35 objętych było nadzorem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy;
 56 podlegało publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Stwierdzenia nieważności uchwał przez organy nadzoru lub sądy administracyjne – w 2019 roku nie zostały
stwierdzone nieprawidłowości w podjętych uchwałach Rady Gminy Jeżewo przez Wydział Nadzoru
Prawnego i Kontroli Wojewody Kujawsko-Pomorskiego oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Bydgoszczy, jak również nie zostały zaskarżone uchwały do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.
W miesiącu styczniu na sesji nr IV, podjęte zostały 4 uchwały:
UCHWAŁA

PRZEBIEG REALIZACJI UCHWAŁ

1.

Uchwała nr 24 –
w sprawie przekazania
projektu Regulaminu
dostarczania wody
i odprowadzania ścieków
na terenie Gminy
Jeżewo, do
zaopiniowania organowi
regulacyjnemu, tj.
Dyrektorowi
Regionalnego Zarządu
Gospodarki Wodnej
w Gdańsku

2.

Uchwała nr 25 –
w sprawie wprowadzenia
zmian w budżecie gminy
Jeżewo na 2019 rok

- w związku z nowelizacją ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2018
r. poz. 1152) zostało nadane nowe brzmienie art. 19, na podstawie którego
uchwalany jest regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
Doprecyzowane zostały prawa i obowiązki przedsiębiorstwa wodociągowo
– kanalizacyjnego oraz odbiorców usług. Regulamin jest aktem prawa
miejscowego, stanowiącym źródło prawa o mocy powszechnie
obowiązującej na terenie danej gminy. Regulamin ma określać prawa
i obowiązki przedsiębiorstwa wodociągowo - kanalizacyjnego oraz
odbiorców usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę za pomocą
urządzeń wodociągowych oraz zbiorowego odprowadzania ścieków za
pomocą urządzeń kanalizacyjnych na terenie gminy Jeżewo;
- uchwała przekazana została do nadzoru prawnego wojewody oraz do
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku;
- osoba odpowiedzialna: Kierownik Referatu Rolnictwa i Budownictwa.
- wprowadzone zmiany dotyczyły zmian w planie wydatków budżetu
gminy, w tym w dziale rolnictwo i łowiectwo, z przeznaczeniem na zadania
inwestycyjne drogowe oraz kultury i ochrony dziedzictwa narodowego
w kwestii przeznaczenia środków finansowych na zadania restauratorskie
i konserwatorskie dla zabytków wpisanych do rejestru zabytków;
- uchwała zrealizowana;
- uchwała przekazana została do nadzoru prawnego wojewody i RIO;
- osoba odpowiedzialna za realizację: Skarbnik Gminy.

Lp.
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3.

Uchwała nr 26 –
w sprawie wniosku
o przystąpienie do
sporządzenia
miejscowego planu
zagospodarowania
przestrzennego dla
obszaru Natura 2000 na
terenie miejscowości
Buczek, gmina Jeżewo

4.

Uchwała nr 27 –
w sprawie zatwierdzenia
planów pracy stałych
Komisji Rady Gminy
Jeżewo na rok 2019

- Pan Radny Gminy Jeżewo Robert Morka wystąpił z wnioskiem
o podjęcie przez Radę Gminy Jeżewo uchwały o przystąpieniu do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
obszaru Natura 2000 na terenie miejscowości Buczek. Z uzasadnienia
wniosku wynika, iż ma on związek z planowaną inwestycją polegającą na
budowie kompleksu chlewni na działkach ewidencyjnych gruntu nr 89/3,
89/4 i 89/5, położonych na terenie miejscowości Buczek. We wniosku
podniesiono również, iż przedmiotowa inwestycja budzi sprzeciw
społeczny okolicznych mieszkańców, których zdaniem, realizacja
planowanej inwestycji doprowadzi do znacznego zanieczyszczenia
środowiska. Z uwagi na okoliczność, Radzie Gminy Jeżewo znany był
powszechny sprzeciw mieszkańców gminy dotyczący ww. inwestycji,
wokół której od dłuższego już czasu toczyła się ożywiona dyskusja
społeczna, a także biorąc pod uwagę argumenty przedstawione na sesji
Rady Gminy Jeżewo w dniu 18 stycznia 2019 r., Rada Gminy Jeżewo
postanowiła wyrazić zgodę na przyjęcie do realizacji wniosku złożonego
przez Radnego Rady Gminy Jeżewo Roberta Morka. Wskazano, iż
uwzględnienie wniosku Pana Radnego, nie przesądza kwestii, czy Rada
Gminy
skorzysta
ze
swoich
kompetencji
uchwałodawczych
przewidzianych w przepisie art. 14 ust. 4 w zw. z art. 14 ust. 1 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. z 2018 r., poz. 1945, dalej w skrócie u.p.z.p.), gdyż to może
nastąpić dopiero po wykonaniu przez Wójta Gminy Jeżewo, któremu
powierzono wykonanie niniejszej uchwały, stosownych analiz dotyczących
zasadności przystąpienia do sporządzenia planu i stopnia zgodności
przewidywanych rozwiązań z ustaleniami studium, o których mowa
w przepisie art. 14 ust. 5 u.p.z.p.
- uchwała zrealizowana, na tej podstawie została podjęta uchwała
nr VII/44/2019 w dniu 31.03.2019 r. w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
części obrębu ewidencyjnego Buczek, gmina Jeżewo;
- uchwała przekazana została do nadzoru prawnego wojewody;
- osoba odpowiedzialna za realizację: Kierownik Referatu Rolnictwa
i Budownictwa.
- Komisje Rady Gminy działają zgodnie z rocznym planem pracy
zaakceptowanym przez Radę Gminy. Przyjęto plan pracy dla następujących
Komisji: Komisji Rewizyjnej, Komisji ds. zrównoważonego rozwoju
społeczno-gospodarczego gminy Jeżewo;
- uchwała zrealizowana w roku 2019;
- uchwała przekazana została do nadzoru prawnego wojewody;
- osoby odpowiedzialne za realizację: Przewodniczący poszczególnych
komisji.
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W miesiącu styczniu na sesji nr V, podjętych zostało 5 uchwał:
UCHWAŁA

PRZEBIEG REALIZACJI UCHWAŁ

1.

Uchwała nr 28 –
w sprawie wprowadzenia
zmian w budżecie gminy
Jeżewo na 2019 r.

2.

Uchwała nr 29 –
w sprawie wyrażenia
zgody na wprowadzenie
należności pieniężnych
jednostki samorządu
terytorialnego do
Rejestru Należności
Publicznoprawnych oraz
określenia rodzaju
należności pieniężnych,
których dane są
przekazywane do rejestru

3.

Uchwała nr 30 –
w sprawie przyjęcia
Gminnego Programu
Profilaktyki i
Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania
Narkomanii
realizowanego na terenie
gminy Jeżewo w 2019 r.

- wprowadzone zmiany dotyczyły zmian w planie wydatków budżetu
gminy, w tym w dziale oświata i wychowanie, gospodarka komunalna
i ochrona środowiska oraz kultura i ochrona dziedzictwa narodowego;
- uchwała przekazana została do nadzoru prawnego wojewody i RIO;
- uchwała została ogłoszona w dzienniku Urzędowym Województwa
Kujawsko-Pomorskiego;
- osoba odpowiedzialna za realizację: Skarbnik Gminy.
- Rejestr Należności Publicznoprawnych prowadzony jest w systemie
teleinformatycznym przez Krajową Administrację Skarbową. W rejestrze
gromadzi się informacje o należnościach pieniężnych, podlegających
egzekucji administracyjnej, dla których wierzycielem jest m.in. jednostka
samorządu terytorialnego. Rodzaj tych należności to należności stanowiące
źródło dochodów własnych gminy, którymi są m.in.: podatek od
nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków
transportowych oraz opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Skorzystanie z tej możliwości miało na celu wykonanie obowiązku zapłaty
zaległości należnych gminie Jeżewo przez dłużników, jak również
umożliwienie dostępności informacji o dłużnikach m.in. instytucjom,
których są klientami;
- uchwała zrealizowana;
- uchwała przekazana została do nadzoru prawnego wojewody i RIO;
- uchwała została ogłoszona w dzienniku Urzędowym Województwa
Kujawsko-Pomorskiego;
- osoba odpowiedzialna za realizację: Skarbnik Gminy.
- zgodnie z zapisami ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, gmina realizuje zadania
związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych,
przez co rozumie się pomoc osobą uzależnionym i zagrożonym
uzależnieniem oraz ich rodzinom, a także profilaktyce adresowanej do
różnych grup wiekowych, zwłaszcza dzieci i młodzieży. W 2019 r. środki
na realizacje Programu oraz na działalność Komisji Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania
Narkomanii pochodziły z opłat za korzystanie z pozwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych, które wyniosły 108 381,37 zł. Zaplanowane
wydatki na realizację Programu wyniosły 134 433,97 zł, a dochody 108
206,37 zł, które zwiększone zostały o kwotę 26 227,60 zł, która nie została
wykorzystana w roku 2018. Natomiast, środki na zwalczanie narkomanii
w kwocie 4.000,00 zł zaplanowane do realizacji w roku sprawozdawczym,
zwiększone zostały o kwotę 2.000,00 zł z tytułu nie wykorzystanych
środków w roku 2018 i zostały wydatkowane w wysokości 1.316,90 zł –
niewykorzystane środki zostaną przeznaczone na wydatki w roku 2020. Na
realizację GPPiRPA zaplanowano wydatki w wysokości 128.433,97 zł,
które zrealizowane zostały w kwocie 85.316,42 zł . Niewykorzystane
środki zostaną przeznaczone na realizację zadań profilaktycznych w roku
2020.
- uchwała zrealizowana;
- uchwała przekazana została do nadzoru prawnego wojewody;

Lp.
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4.

5.

Uchwała nr 31 –
w sprawie zaliczenia
drogi do kategorii dróg
gminnych oraz ustalenia
jej przebiegu
w miejscowości
Laskowice ul.
Żeromskiego, gmina
Jeżewo
Uchwała nr 32 –
w sprawie zniesienia
formy ochrony przyrody
z pięciu drzew alei
przydrożnej w ciągu
drogi powiatowej nr
1046C relacji Błądzim Drzycim - Laskowice
w miejscowości
Krąplewice

- osoba odpowiedzialna za realizację: Kierownik Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej.
- wprowadzona uchwała miała na celu uzupełnienie sieci dróg służących
potrzebom lokalnym;
- uchwała pozytywnie zaopiniowana przez Zarząd Powiatu Świeckiego;
- uchwała zrealizowana;
- uchwała przekazana została do nadzoru prawnego wojewody;
-uchwała ogłoszona została w Dzienniku Urzędowym Województwa
Kujawsko- Pomorskiego;
- osoba odpowiedzialna za realizację: Kierownik Referatu Rolnictwa
i Budownictwa.
- w celu zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego zniesiono ochronę
pięciu drzew (dębów szypułkowych) pomników przyrody, znajdujących się
w zbiorowym pomniku przyrody - alei przydrożnej składającej się z 438
drzew w ciągu drogi powiatowej nr 1046C w Krąplewicach;
- uchwała zrealizowana;
- uchwała przekazana została do nadzoru prawnego wojewody;
- uchwała ogłoszona została w Dzienniku Urzędowym Województwa
Kujawsko- Pomorskiego;
- osoba odpowiedzialna za realizację: Kierownik Referatu Rolnictwa
i Budownictwa.

W miesiącu lutym na sesji nr VI, podjętych zostało 9 uchwał:
Lp.

1.

UCHWAŁA

PRZEBIEG REALIZACJI UCHWAŁ

Uchwała nr 33 –
w sprawie wprowadzenia
zmian w budżecie gminy
Jeżewo na 2019 rok

- wprowadzone zmiany dotyczyły: zmian w planie dochodów w dziale:
gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zadanie inwestycyjne dot.
modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków oraz realizacji inwestycji
i zakupów inwestycyjnych, związanych z wymianą systemów ogrzewania
węglowego na ekologiczne źródła ciepła; w planie wydatków budżetu
gminy w dziale: transport i łączność w zakresie zadania inwestycyjnego
dot. budowy ciągu rowerowo-pieszego od ul. Krótkiej do ul. Łąkowej
w Jeżewie i na zadanie w temacie realizacji budowy drogi gminnej Nowe
Krąplewice – Osłowo; administracja publiczna – dotacja celowa na
pokrycie kosztów bieżących związanych z funkcjonowaniem filii wydziału
komunikacji w urzędzie gminy; gospodarka komunalna i ochrona
środowiska – realizacja zadań związanych z dofinansowaniem
przydomowych oczyszczalni ścieków i wymiany systemów ogrzewania
węglowego na ekologiczne źródła ciepła, na przygotowanie dokumentacji
projektowej związanej z oświetleniem ulicznym oraz kwestie związane
z gospodarką odpadami i usuwaniem wyrobów azbestowych; kultura
i ochrona dziedzictwa narodowego – wydatki związane z realizacją
funduszu sołeckiego sołectwa Dubielno;
- uchwała przekazana została do nadzoru prawnego wojewody i RIO;
- uchwała została ogłoszona w dzienniku Urzędowym Województwa
Kujawsko-Pomorskiego;
- osoba odpowiedzialna za realizację: Skarbnik Gminy.
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2.

Uchwała nr 34 –
w sprawie udzielenia
pomocy finansowej
Powiatowi Świeckiemu
na zadania bieżące

3.

Uchwała nr 35 –
w sprawie zarządzenia
poboru w drodze inkasa
podatków od osób
fizycznych wpłacanych
w formie łącznego
zobowiązania
pieniężnego oraz
podatków: od
nieruchomości, rolnego
i leśnego nie
stanowiących łącznego
zobowiązania
pieniężnego oraz
określenia inkasentów
i wysokości
wynagrodzenia za inkaso
Uchwała nr 36 –
w sprawie wprowadzenia
zmian do załącznika Nr 1
uchwały Nr
XVIII/119/2008 Rady
Gminy w Jeżewie z dnia
12 listopada 2008 roku
w sprawie utworzenia
gminnej instytucji
kultury - Gminny
Ośrodek Kultury
w Jeżewie i nadania jej
statutu
Uchwała nr 37 –
w sprawie uchwalenia
Statutu Gminnego
Ośrodka Pomocy
Społecznej w Jeżewie

4.

5.

- została udzielona pomoc finansowa w formie dotacji celowej z budżetu
gminy, w kwocie 23.000,00 zł z przeznaczeniem na zadania bieżące
związane z pokryciem wydatków bieżących na funkcjonowanie filii
wydziału komunikacji w urzędzie gminy Jeżewo, na powyższe została
zawarta stosowna umowa;
- uchwała zrealizowana;
- uchwała przekazana została do nadzoru prawnego wojewody;
- osoba odpowiedzialna za realizację: Skarbnik Gminy.
- inkaso ustala się jako wynagrodzenie dla inkasentów za pobór podatku
płaconego w formie łącznego zobowiązania pieniężnego oraz podatków: od
nieruchomości, rolnego i leśnego nie stanowiących łącznego zobowiązania
pieniężnego. Ustalone zostało wynagrodzenie za inkaso w wysokości 8%
od sumy zainkasowanych i terminowo przekazanych kwot. Na inkasentów
powołano Sołtysów poszczególnych sołectw.
- uchwała zrealizowana;
- uchwała przekazana została do nadzoru prawnego wojewody;
- uchwała została ogłoszona w dzienniku Urzędowym Województwa
Kujawsko-Pomorskiego;
- osoba odpowiedzialna za realizację: Skarbnik Gminy.

- wprowadzona zmiana dotyczyła zmiany siedziby GOK na
ul. Mickiewicza 3a w Laskowicach;
- uchwała zrealizowana;
- uchwała przekazana została do nadzoru prawnego wojewody;
- uchwała została ogłoszona w dzienniku Urzędowym Województwa
Kujawsko-Pomorskiego;
- osoba odpowiedzialna za realizację: p.o. Dyrektor Gminnego Ośrodka
Kultury.

- wobec wprowadzenia uszczegółowionych zadań GOPS oraz zmiany
siedziby, wprowadzono stosowne zmiany do statutu na podstawie, którego
działa GOPS, jako jednostka organizacyjna gminy, w którym określa się jej
nazwę, siedzibą, cel działania oraz zadania. Podjęcie Statutu bez
wprowadzania zmian miało na celu łatwiejsze odczytanie jego zapisów;
- uchwała zrealizowana;
- uchwała przekazana została do nadzoru prawnego wojewody;
- osoba odpowiedzialna za realizację: Kierownik Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej;
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6.

7.

8

Uchwała nr 38 –
w sprawie zaliczenia
drogi do kategorii dróg
gminnych oraz ustalenia
jej przebiegu
w miejscowości
Laskowice ul.
Orzeszkowej, obręb
Lipno, gmina Jeżewo
Uchwała nr 39 –
w sprawie przyjęcia
programu opieki nad
zwierzętami
bezdomnymi oraz
zapobiegania
bezdomności zwierząt na
terenie gminy Jeżewo
w 2019 roku

Uchwała nr 40 –
w sprawie wprowadzenia
zmian do uchwały
w sprawie zatwierdzenia
planów pracy stałych
Komisji Rady Gminy
Jeżewo na rok 2019

- wprowadzona uchwała miała na celu uzupełnienie sieci dróg służących
potrzebom lokalnym;
- uchwała pozytywnie zaopiniowana przez Zarząd Powiatu Świeckiego;
- uchwała zrealizowana;
- uchwała przekazana została do nadzoru prawnego wojewody;
-uchwała ogłoszona została w Dzienniku Urzędowym Województwa
Kujawsko- Pomorskiego;
- osoba odpowiedzialna za realizację: Kierownik Referatu Rolnictwa
i Budownictwa.
- przyjęty Program obejmował swoim zakresem realizację takich zadań jak:
1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla
zwierząt;
2) opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie;
3) odławianie bezdomnych zwierząt;
4) obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach dla
zwierząt;
5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt;
6) usypianie ślepych miotów;
7) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla
zwierząt gospodarskich;
8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń
drogowych z udziałem zwierząt.
Środki finansowe na realizację zadań wynikających z Programu zostały
zabezpieczone w budżecie w kwocie: 50.000 zł. Na finansowanie programu
wydano kwotę 45.431,35 zł;
- uchwała została zrealizowana;
- uchwała przekazana została do nadzoru prawnego wojewody;
-uchwała ogłoszona została w Dzienniku Urzędowym Województwa
Kujawsko- Pomorskiego;
- osoba odpowiedzialna za realizację: Kierownik Referatu Rolnictwa
i Budownictwa.
- ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu
zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania
i kontrolowania niektórych organów publicznych wprowadziła do
wszystkich trzech ustrojowych ustaw samorządowych przepisy, zgodnie
z którymi drugą obligatoryjną komisją organu stanowiącego danej
jednostki samorządu terytorialnego – obok komisji rewizyjnej – jest
komisja skarg, wniosków i petycji. Zgodnie z nowo dodanym art. 18b
ustawy o samorządzie gminnym, rada gminy rozpatruje skargi na działania
wójta i gminnych jednostek organizacyjnych, wnioski oraz petycje
składane przez obywateli, w tym celu powołuje komisję skarg, wniosków
i petycji. Wobec powołania tej Komisji w dniu 29.11.2018 r. uchwałą Rady
Gminy Jeżewo nr II/5/2018 należało również określić jej plan pracy.
- uchwała została zrealizowana;
- uchwała przekazana została do nadzoru prawnego wojewody;
- osoba odpowiedzialna za realizację: Przewodniczący Komisji skarg,
wniosków i petycji.
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Uchwała nr 41 –
w sprawie przyjęcia
planu pracy Rady Gminy
Jeżewo na rok 2019

9

- Rada Gminy obraduje na sesjach i rozstrzyga w drodze uchwał sprawy
należące do jej kompetencji, określone w ustawie o samorządzie gminnym
oraz w innych ustawach, a także w przepisach prawnych wydawanych na
podstawie ustaw. Plan pracy Rady określał podstawową tematykę oraz
terminy zwoływania sesji obejmował m.in. realizację uchwał wieloletnich
wymagających informacji z realizacji w poszczególnych latach oraz
podjęcie stosownych uchwał, których terminy realizacji wskazane zostały
w przepisach szczególnych, jak również przyjmowanie sprawozdań,
informacji i analiz z działalności gminnych jednostek organizacyjnych oraz
działalności poszczególnych komórek organizacyjnych urzędu gminy.
- uchwała została zrealizowana;
- uchwała przekazana została do nadzoru prawnego wojewody;
- osoba odpowiedzialna za realizację: Przewodniczący Rady Gminy.

W miesiącu marcu na sesji nr VII, podjęte zostały 4 uchwały:
Lp.

1.

2.

3.

UCHWAŁA
Uchwała nr 42 –
w sprawie dokonania oceny
aktualności studium
uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania
przestrzennego gminy
Jeżewo oraz
obowiązujących
miejscowych planów
zagospodarowania
przestrzennego
Uchwała nr 43 –
w sprawie rozpoczęcia
działań zmierzających do
uchwalenia miejscowych
planów zagospodarowania
przestrzennego dla obszaru
całej gminy Jeżewo

Uchwała nr 44 –
w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania
przestrzennego dla części
obrębu ewidencyjnego
Buczek, gmina Jeżewo

PRZEBIEG REALIZACJI UCHWAŁ
- studium jest dokumentem określającym politykę przestrzenną gminy i lokalne
zasady
zagospodarowania
przestrzennego
gminy.
Analiza
zmian
w zagospodarowaniu przestrzennym, stanowi podstawę do określenia
harmonogramu prac związanych z przystąpieniem do realizacji miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego dla terenu całej gminy i na tej
podstawie stwierdza się czy studium w warstwie przestrzennej jest aktualne,
a w zakresie funkcjonalno-prawnym wymaga zmian.
- uchwała została zrealizowana;
- uchwała przekazana została do nadzoru prawnego wojewody;
- osoba odpowiedzialna za realizację: Kierownik Referatu Rolnictwa
i Budownictwa.
- celem sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
terenu całej gminy ma być ustalenie zasad zagospodarowania terenu oraz
określenie jego przeznaczenia. W uchwale wskazano, że każdorazowe
przystąpienie do realizacji planu dla poszczególnych obszarów poprzedzone
będzie uchwałą o przystąpieniu do jej realizacji. Podjęta uchwała rozpoczęła tryb
administracyjny sporządzania planów dla poszczególnych zwartych terenów
gminy.
- uchwała w trakcie realizacji;
- uchwała przekazana została do nadzoru prawnego wojewody;
- osoba odpowiedzialna za realizację: Kierownik Referatu Rolnictwa
i Budownictwa.
- podjęta uchwała rozpoczęła tryb formalno-prawny sporządzenia planu, którego
celem ma być określenie zasad zagospodarowania tego terenu. Plan podjętych
działań wygląda następująco: rozpoczęto procedurę wyłonienia wykonawcy
miejscowego planu na podstawie zapytań ofertowych w dniu 4 kwietnia 2019 r.,
została podpisana umowa z wykonawcą w dniu 15 kwietnia 2019 r., rozesłano
informacje o zakresach opracowań do instytucji wymienionych w art. 17, pkt. 6
lit a i b dnia 25 kwietnia 2019 r., zostało ogłoszone obwieszczenie o przystąpieniu
do MPZP – 16.05.2019 r. oraz zbieranie wniosków do MPZP – do 16.06.2019 r.,
przygotowanie zestawień złożonych wniosków 3 lipca 2019. Nastąpiło wezwanie
do uzupełniania wniosków zawierających braki – zgodnie z art. 64 § 2 KPA
w dniu 26 lipca 2019 r. oraz wezwanie do poprawek wniosków w dniu 2 sierpnia
2019 r., wyznaczony został termin składania uzupełnień do dnia 3 września 2019
r., a rozstrzygnięcie wniosków do MPZP nastąpiło w dniu 26 września 2019 r.
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Uchwała nr 45 –
w sprawie zaopiniowania
projektu zmiany uchwały
Sejmiku Województwa
Kujawsko - Pomorskiego
w sprawie Świeckiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu

4.

W dalszej kolejności przystąpiono do prac planistycznych dot. przygotowywanie
treści planu, tj. nanoszenie zakresu na mapy. Faktyczne przygotowywanie
opracowania w terminie 27.09 - 20.12.2019 r., naniesienie poprawek
wynikających z posiedzenia komisji i rozesłanie projektu planu do uzgodnień –
w dniu 13 stycznia 2020 r. W trakcie procedury równolegle pozyskiwano
materiały geodezyjne – geodeta pozyskał mapę z zasobu i musiał zaktualizować
część terenu na cele planu. Przygotowywano wymaganą analizę skutków
finansowych oraz opracowania ekofizjograficzne wymagane do założeń planu.
- uchwała w trakcie realizacji;
- uchwała przekazana została do nadzoru prawnego wojewody;
- osoba odpowiedzialna za realizację: Kierownik Referatu Rolnictwa
i Budownictwa.
- projekt uchwały Sejmiku został zaakceptowany pozytywnie, ponieważ
zaproponowane zmiany nie doprowadzą do ograniczenia możliwości
rozwojowych gminy, a w niewielkim stopniu poszerzają możliwości realizacji
działań gminy i mieszkańców wskazanego obszaru;
- uchwała zrealizowana;
- uchwała przekazana została do nadzoru prawnego wojewody i Sejmiku
Województwa Kujawsko-Pomorskiego;
- osoba odpowiedzialna za realizację: Kierownik Referatu Rolnictwa
i Budownictwa.

W miesiącu kwietniu na sesji nr VIII, podjętych zostało 18 uchwał:
Lp.
1.

UCHWAŁA
Uchwała nr 46 –
w sprawie określenia zasad
udzielania i sposobu
rozliczenia dotacji celowej
z budżetu Gminy Jeżewo
na dofinansowanie
wymiany systemów
ogrzewania węglowego na
ekologiczne źródła ciepła
w budynkach i lokalach na
terenie Gminy Jeżewo

2.

Uchwała nr 47 –
w sprawie aktualizacji
„Programu usuwania
wyrobów zawierających
azbest z terenu Gminy
Jeżewo”

PRZEBIEG REALIZACJI UCHWAŁ
- stosowną uchwałą przyjęty został Regulamin udzielania i sposobu rozliczania
dotacji celowej na dofinansowanie wymiany istniejących źródeł ciepła zasilanych
paliwami stałymi na ekologiczne w budynkach lub lokalach mieszkalnych na
terenie Gminy Jeżewo. Dofinansowanie miało na celu zapewnienie właściwego
stanu ochrony środowiska i ograniczenia emisji zanieczyszczeń: pyłów,
dwutlenku siarki, tlenku azotu [Mg/rok] oraz redukcji emisji dwutlenku węgla
[Mg/rok], poprzez wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi
w budynkach i lokalach mieszkalnych. Z możliwości dofinansowania skorzystało
10 właścicieli nieruchomości. Dofinansowanie było udzielane w wysokości 4. 000
zł do wymiany jednego źródła ciepła, w jednym budynku mieszkalnym
jednorodzinnym lub lokalu mieszkalnym. Kwota dofinansowania z budżetu gminy
Jeżewo: 40 000 zł. W I półroczu 2019 r. przyjmowane były wnioski
o dofinansowanie, a w miesiącu lipcu zostały podpisane umowy z beneficjentami
z terminem realizacji zadania do 30 września. Wszystkie umowy zostały
zrealizowane i rozliczone.
- uchwała zrealizowana;
- uchwała przekazana została do nadzoru prawnego wojewody i RIO;
- uchwała ogłoszona została w Dzienniku Urzędowym Województwa KujawskoPomorskiego;
- osoba odpowiedzialna za realizację: Kierownik Referatu Rolnictwa
i Budownictwa oraz Skarbnik Gminy.
- aktualizacja dotyczyła ujęcia 4 nieruchomości w inwentaryzacji osób, które
zawnioskowały o dotację na demontaż, transport i utylizację azbestu.
- uchwała zrealizowana;
- uchwała przekazana została do nadzoru prawnego wojewody;
- uchwała ogłoszona została w Dzienniku Urzędowym Województwa KujawskoPomorskiego;
- osoba odpowiedzialna za realizację: Kierownik Referatu Rolnictwa
i Budownictwa.
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3.

Uchwała nr 48 –
w sprawie wyrażenia zgody
na zbycie nieruchomości

4.

Uchwała nr 49 –
w sprawie powołania Rady
Społecznej Samodzielnego
Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej Gminna Przychodnia
w Jeżewie
Uchwała nr 50 –
w sprawie uchwalenia
Statutu Sołectwa Belno

5.

6.

Uchwała nr 51 –
w sprawie uchwalenia
Statutu Sołectwa Białe

- sprzedaż nieruchomości gminnej dotyczyła dz. nr 9/30 o pow. 0,0237 ha
w drodze bezprzetargowej na zagospodarowanie nieruchomości przyległej
i uregulowania granic działek zgodnie z ich rzeczywistym przebiegiem.
- uchwała zrealizowana;
- uchwała przekazana została do nadzoru prawnego wojewody;
- osoba odpowiedzialna za realizację: Kierownik Referatu Rolnictwa
i Budownictwa.
- wobec zakończenia 4-letniej kadencji Rady Społecznej powołanej w roku 2015,
nastąpił wybór nowego składu na kolejne 4 lata. Rada Społeczna jest organem
inicjującym i opiniodawczym podmiotu - Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
oraz organem doradczym dyrektora tej jednostki
- uchwała zrealizowana;
-uchwała przekazana została do nadzoru prawnego wojewody;
- osoba odpowiedzialna za realizację: Wójt Gminy.
- uchwalenie Statutu Sołectwa wynikało z konieczności jego aktualizacji wobec
obowiązujących przepisów prawa oraz wprowadzeniu poprawek merytorycznych
dla zapewnienia lepszego funkcjonowania jednostki pomocniczej.
W dotychczasowym brzmieniu statutu sołectwa, kadencja sołtysa i rady sołeckiej
trwała 4 lata. W uchwale zadecydowano, że kadencja sołtysów i rad sołeckich
począwszy od kadencji rozpoczynającej się w roku 2019 i latach następnych
będzie równa kadencji Rady Gminy. Zostały także doprecyzowane przepisy
określające zasady i tryb wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej, prowadzenia
gospodarki finansowej i gospodarki na mieniu gminnym, a także zakres
prowadzonej kontroli nad działalnością organów sołectwa.
Projekt zmiany statutupoddany został konsultacjom społecznym. W trakcie
trwania konsultacji wypłynęła 1 propozycja mieszkańca sołectwa Laskowice,
dotycząca zmiany zapisu §43 pkt 3, która po przeanalizowaniu przez członków
Rady Gminy Jeżewo, została jednogłośnie zaakceptowana i wprowadzona do
zapisów projektu statutu sołectwa.
- uchwała zrealizowana;
- uchwała przekazana została do nadzoru prawnego wojewody;
- uchwała ogłoszona została w Dzienniku Urzędowym Województwa KujawskoPomorskiego;
- osoba odpowiedzialna za realizację: Kierownik Referatu Administracji.
- uchwalenie Statutu Sołectwa wynikało z konieczności jego aktualizacji wobec
obowiązujących przepisów prawa oraz wprowadzeniu poprawek merytorycznych
dla zapewnienia lepszego funkcjonowania jednostki pomocniczej.
W dotychczasowym brzmieniu statutu sołectwa, kadencja sołtysa i rady sołeckiej
trwała 4 lata. W uchwale zadecydowano, że kadencja sołtysów i rad sołeckich
począwszy od kadencji rozpoczynającej się w roku 2019 i latach następnych
będzierówna kadencji Rady Gminy. Zostały także doprecyzowane przepisy
określające zasady i tryb wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej, prowadzenia
gospodarki finansowej i gospodarki na mieniu gminnym, a także zakres
prowadzonej kontroli nad działalnością organów sołectwa.
Projekt zmiany statutupoddany został konsultacjom społecznym. W trakcie
trwania konsultacji wypłynęła 1 propozycja mieszkańca sołectwa Laskowice,
dotycząca zmiany zapisu §43 pkt 3, która po przeanalizowaniu przez członków
Rady Gminy Jeżewo, została jednogłośnie zaakceptowana i wprowadzona do
zapisów projektu statutu sołectwa.
- uchwała zrealizowana;
- uchwała przekazana została do nadzoru prawnego wojewody;
- uchwała ogłoszona została w Dzienniku Urzędowym Województwa KujawskoPomorskiego;
- osoba odpowiedzialna za realizację: Kierownik Referatu Administracji.
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7.

Uchwała nr 52 –
w sprawie uchwalenia
Statutu Sołectwa Buczek

8.

Uchwała nr 53 –
w sprawie uchwalenia
Statutu Sołectwa Ciemniki

9.

Uchwała nr 54 –
w sprawie uchwalenia
Statutu Sołectwa Czersk
Świecki

- uchwalenie Statutu Sołectwa wynikało z konieczności jego aktualizacji wobec
obowiązujących przepisów prawa oraz wprowadzeniu poprawek merytorycznych
dla zapewnienia lepszego funkcjonowania jednostki pomocniczej.
W dotychczasowym brzmieniu statutu sołectwa, kadencja sołtysa i rady sołeckiej
trwała 4 lata. W uchwale zadecydowano, że kadencja sołtysów i rad sołeckich
począwszy od kadencji rozpoczynającej się w roku 2019 i latach następnych
będzierówna kadencji Rady Gminy. Zostały także doprecyzowane przepisy
określające zasady i tryb wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej, prowadzenia
gospodarki finansowej i gospodarki na mieniu gminnym, a także zakres
prowadzonej kontroli nad działalnością organów sołectwa.
Projekt zmiany statutupoddany został konsultacjom społecznym. W trakcie
trwania konsultacji wypłynęła 1 propozycja mieszkańca sołectwa Laskowice,
dotycząca zmiany zapisu §43 pkt 3, która po przeanalizowaniu przez członków
Rady Gminy Jeżewo, została jednogłośnie zaakceptowana i wprowadzona do
zapisów projektu statutu sołectwa.
- uchwała zrealizowana;
- uchwała przekazana została do nadzoru prawnego wojewody;
- uchwała ogłoszona została w Dzienniku Urzędowym Województwa KujawskoPomorskiego;
- osoba odpowiedzialna za realizację: Kierownik Referatu Administracji.
- uchwalenie Statutu Sołectwa wynikało z konieczności jego aktualizacji wobec
obowiązujących przepisów prawa oraz wprowadzeniu poprawek merytorycznych
dla zapewnienia lepszego funkcjonowania jednostki pomocniczej.
W dotychczasowym brzmieniu statutu sołectwa, kadencja sołtysa i rady sołeckiej
trwała 4 lata. W uchwale zadecydowano, że kadencja sołtysów i rad sołeckich
począwszy od kadencji rozpoczynającej się w roku 2019 i latach następnych
będzierówna kadencji Rady Gminy. Zostały także doprecyzowane przepisy
określające zasady i tryb wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej, prowadzenia
gospodarki finansowej i gospodarki na mieniu gminnym, a także zakres
prowadzonej kontroli nad działalnością organów sołectwa.
Projekt zmiany statutupoddany został konsultacjom społecznym. W trakcie
trwania konsultacji wypłynęła 1 propozycja mieszkańca sołectwa Laskowice,
dotycząca zmiany zapisu §43 pkt 3, która po przeanalizowaniu przez członków
Rady Gminy Jeżewo, została jednogłośnie zaakceptowana i wprowadzona do
zapisów projektu statutu sołectwa.
- uchwała zrealizowana;
- uchwała przekazana została do nadzoru prawnego wojewody;
- uchwała ogłoszona została w Dzienniku Urzędowym Województwa KujawskoPomorskiego;
- osoba odpowiedzialna za realizację: Kierownik Referatu Administracji.
- uchwalenie Statutu Sołectwa wynikało z konieczności jego aktualizacji wobec
obowiązujących przepisów prawa oraz wprowadzeniu poprawek merytorycznych
dla zapewnienia lepszego funkcjonowania jednostki pomocniczej.
W dotychczasowym brzmieniu statutu sołectwa, kadencja sołtysa i rady sołeckiej
trwała 4 lata. W uchwale zadecydowano, że kadencja sołtysów i rad sołeckich
począwszy od kadencji rozpoczynającej się w roku 2019 i latach następnych
będzierówna kadencji Rady Gminy. Zostały także doprecyzowane przepisy
określające zasady i tryb wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej, prowadzenia
gospodarki finansowej i gospodarki na mieniu gminnym, a także zakres
prowadzonej kontroli nad działalnością organów sołectwa.
Projekt zmiany statutupoddany został konsultacjom społecznym. W trakcie
trwania konsultacji wypłynęła 1 propozycja mieszkańca sołectwa Laskowice,
dotycząca zmiany zapisu §43 pkt 3, która po przeanalizowaniu przez członków
Rady Gminy Jeżewo, została jednogłośnie zaakceptowana i wprowadzona do
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10.

Uchwała nr 55 –
w sprawie uchwalenia
Statutu Sołectwa Dubielno

11.

Uchwała nr 56 –
w sprawie uchwalenia
Statutu Sołectwa Jeżewo

12.

Uchwała nr 57 –
w sprawie uchwalenia
Statutu Sołectwa
Krąplewice

zapisów projektu statutu sołectwa.
- uchwała zrealizowana;
- uchwała przekazana została do nadzoru prawnego wojewody;
- uchwała ogłoszona została w Dzienniku Urzędowym Województwa KujawskoPomorskiego;
- osoba odpowiedzialna za realizację: Kierownik Referatu Administracji.
- uchwalenie Statutu Sołectwa wynikało z konieczności jego aktualizacji wobec
obowiązujących przepisów prawa oraz wprowadzeniu poprawek merytorycznych
dla zapewnienia lepszego funkcjonowania jednostki pomocniczej.
W dotychczasowym brzmieniu statutu sołectwa, kadencja sołtysa i rady sołeckiej
trwała 4 lata. W uchwale zadecydowano, że kadencja sołtysów i rad sołeckich
począwszy od kadencji rozpoczynającej się w roku 2019 i latach następnych
będzierówna kadencji Rady Gminy. Zostały także doprecyzowane przepisy
określające zasady i tryb wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej, prowadzenia
gospodarki finansowej i gospodarki na mieniu gminnym, a także zakres
prowadzonej kontroli nad działalnością organów sołectwa.
Projekt zmiany statutupoddany został konsultacjom społecznym. W trakcie
trwania konsultacji wypłynęła 1 propozycja mieszkańca sołectwa Laskowice,
dotycząca zmiany zapisu §43 pkt 3, która po przeanalizowaniu przez członków
Rady Gminy Jeżewo, została jednogłośnie zaakceptowana i wprowadzona do
zapisów projektu statutu sołectwa.
- uchwała zrealizowana;
- uchwała przekazana została do nadzoru prawnego wojewody;
- uchwała ogłoszona została w Dzienniku Urzędowym Województwa KujawskoPomorskiego;
- osoba odpowiedzialna za realizację: Kierownik Referatu Administracji.
- uchwalenie Statutu Sołectwa wynikało z konieczności jego aktualizacji wobec
obowiązujących przepisów prawa oraz wprowadzeniu poprawek merytorycznych
dla zapewnienia lepszego funkcjonowania jednostki pomocniczej.
W dotychczasowym brzmieniu statutu sołectwa, kadencja sołtysa i rady sołeckiej
trwała 4 lata. W uchwale zadecydowano, że kadencja sołtysów i rad sołeckich
począwszy od kadencji rozpoczynającej się w roku 2019 i latach następnych
będzierówna kadencji Rady Gminy. Zostały także doprecyzowane przepisy
określające zasady i tryb wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej, prowadzenia
gospodarki finansowej i gospodarki na mieniu gminnym, a także zakres
prowadzonej kontroli nad działalnością organów sołectwa.
Projekt zmiany statutupoddany został konsultacjom społecznym. W trakcie
trwania konsultacji wypłynęła 1 propozycja mieszkańca sołectwa Laskowice,
dotycząca zmiany zapisu §43 pkt 3, która po przeanalizowaniu przez członków
Rady Gminy Jeżewo, została jednogłośnie zaakceptowana i wprowadzona do
zapisów projektu statutu sołectwa.
- uchwała zrealizowana;
- uchwała przekazana została do nadzoru prawnego wojewody;
- uchwała ogłoszona została w Dzienniku Urzędowym Województwa KujawskoPomorskiego;
- osoba odpowiedzialna za realizację: Kierownik Referatu Administracji.
- uchwalenie Statutu Sołectwa wynikało z konieczności jego aktualizacji wobec
obowiązujących przepisów prawa oraz wprowadzeniu poprawek merytorycznych
dla zapewnienia lepszego funkcjonowania jednostki pomocniczej.
W dotychczasowym brzmieniu statutu sołectwa, kadencja sołtysa i rady sołeckiej
trwała 4 lata. W uchwale zadecydowano, że kadencja sołtysów i rad sołeckich
począwszy od kadencji rozpoczynającej się w roku 2019 i latach następnych
będzierówna kadencji Rady Gminy. Zostały także doprecyzowane przepisy
określające zasady i tryb wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej, prowadzenia
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13.

Uchwała nr 58 –
w sprawie uchwalenia
Statutu Sołectwa
Laskowice

14.

Uchwała nr 59 –
w sprawie uchwalenia
Statutu Sołectwa Osłowo

gospodarki finansowej i gospodarki na mieniu gminnym, a także zakres
prowadzonej kontroli nad działalnością organów sołectwa.
Projekt zmiany statutupoddany został konsultacjom społecznym. W trakcie
trwania konsultacji wypłynęła 1 propozycja mieszkańca sołectwa Laskowice,
dotycząca zmiany zapisu §43 pkt 3, która po przeanalizowaniu przez członków
Rady Gminy Jeżewo, została jednogłośnie zaakceptowana i wprowadzona do
zapisów projektu statutu sołectwa.
- uchwała zrealizowana;
- uchwała przekazana została do nadzoru prawnego wojewody;
- uchwała ogłoszona została w Dzienniku Urzędowym Województwa KujawskoPomorskiego;
- osoba odpowiedzialna za realizację: Kierownik Referatu Administracji.
- uchwalenie Statutu Sołectwa wynikało z konieczności jego aktualizacji wobec
obowiązujących przepisów prawa oraz wprowadzeniu poprawek merytorycznych
dla zapewnienia lepszego funkcjonowania jednostki pomocniczej.
W dotychczasowym brzmieniu statutu sołectwa, kadencja sołtysa i rady sołeckiej
trwała 4 lata. W uchwale zadecydowano, że kadencja sołtysów i rad sołeckich
począwszy od kadencji rozpoczynającej się w roku 2019 i latach następnych
będzierówna kadencji Rady Gminy. Zostały także doprecyzowane przepisy
określające zasady i tryb wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej, prowadzenia
gospodarki finansowej i gospodarki na mieniu gminnym, a także zakres
prowadzonej kontroli nad działalnością organów sołectwa.
Projekt zmiany statutupoddany został konsultacjom społecznym. W trakcie
trwania konsultacji wypłynęła 1 propozycja mieszkańca sołectwa Laskowice,
dotycząca zmiany zapisu §43 pkt 3, która po przeanalizowaniu przez członków
Rady Gminy Jeżewo, została jednogłośnie zaakceptowana i wprowadzona do
zapisów projektu statutu sołectwa.
- uchwała zrealizowana;
- uchwała przekazana została do nadzoru prawnego wojewody;
- uchwała ogłoszona została w Dzienniku Urzędowym Województwa KujawskoPomorskiego;
- osoba odpowiedzialna za realizację: Kierownik Referatu Administracji.
- uchwalenie Statutu Sołectwa wynikało z konieczności jego aktualizacji wobec
obowiązujących przepisów prawa oraz wprowadzeniu poprawek merytorycznych
dla zapewnienia lepszego funkcjonowania jednostki pomocniczej.
W dotychczasowym brzmieniu statutu sołectwa, kadencja sołtysa i rady sołeckiej
trwała 4 lata. W uchwale zadecydowano, że kadencja sołtysów i rad sołeckich
począwszy od kadencji rozpoczynającej się w roku 2019 i latach następnych
będzierówna kadencji Rady Gminy. Zostały także doprecyzowane przepisy
określające zasady i tryb wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej, prowadzenia
gospodarki finansowej i gospodarki na mieniu gminnym, a także zakres
prowadzonej kontroli nad działalnością organów sołectwa.
Projekt zmiany statutupoddany został konsultacjom społecznym. W trakcie
trwania konsultacji wypłynęła 1 propozycja mieszkańca sołectwa Laskowice,
dotycząca zmiany zapisu §43 pkt 3, która po przeanalizowaniu przez członków
Rady Gminy Jeżewo, została jednogłośnie zaakceptowana i wprowadzona do
zapisów projektu statutu sołectwa.
- uchwała zrealizowana;
- uchwała przekazana została do nadzoru prawnego wojewody;
- uchwała ogłoszona została w Dzienniku Urzędowym Województwa KujawskoPomorskiego;
- osoba odpowiedzialna za realizację: Kierownik Referatu Administracji.
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15.

Uchwała nr 60 –
w sprawie uchwalenia
Statutu Sołectwa Piskarki

16.

Uchwała nr 61–
w sprawie uchwalenia
Statutu Sołectwa Pięćmorgi

17.

Uchwała nr 62 –
w sprawie uchwalenia
Statutu Sołectwa Taszewo

- uchwalenie Statutu Sołectwa wynikało z konieczności jego aktualizacji wobec
obowiązujących przepisów prawa oraz wprowadzeniu poprawek merytorycznych
dla zapewnienia lepszego funkcjonowania jednostki pomocniczej.
W dotychczasowym brzmieniu statutu sołectwa, kadencja sołtysa i rady sołeckiej
trwała 4 lata. W uchwale zadecydowano, że kadencja sołtysów i rad sołeckich
począwszy od kadencji rozpoczynającej się w roku 2019 i latach następnych
będzierówna kadencji Rady Gminy. Zostały także doprecyzowane przepisy
określające zasady i tryb wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej, prowadzenia
gospodarki finansowej i gospodarki na mieniu gminnym, a także zakres
prowadzonej kontroli nad działalnością organów sołectwa.
Projekt zmiany statutupoddany został konsultacjom społecznym. W trakcie
trwania konsultacji wypłynęła 1 propozycja mieszkańca sołectwa Laskowice,
dotycząca zmiany zapisu §43 pkt 3, która po przeanalizowaniu przez członków
Rady Gminy Jeżewo, została jednogłośnie zaakceptowana i wprowadzona do
zapisów projektu statutu sołectwa.
- uchwała zrealizowana;
- uchwała przekazana została do nadzoru prawnego wojewody;
- uchwała ogłoszona została w Dzienniku Urzędowym Województwa KujawskoPomorskiego;
- osoba odpowiedzialna za realizację: Kierownik Referatu Administracji.
- uchwalenie Statutu Sołectwa wynikało z konieczności jego aktualizacji wobec
obowiązujących przepisów prawa oraz wprowadzeniu poprawek merytorycznych
dla zapewnienia lepszego funkcjonowania jednostki pomocniczej.
W dotychczasowym brzmieniu statutu sołectwa, kadencja sołtysa i rady sołeckiej
trwała 4 lata. W uchwale zadecydowano, że kadencja sołtysów i rad sołeckich
począwszy od kadencji rozpoczynającej się w roku 2019 i latach następnych
będzierówna kadencji Rady Gminy. Zostały także doprecyzowane przepisy
określające zasady i tryb wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej, prowadzenia
gospodarki finansowej i gospodarki na mieniu gminnym, a także zakres
prowadzonej kontroli nad działalnością organów sołectwa.
Projekt zmiany statutupoddany został konsultacjom społecznym. W trakcie
trwania konsultacji wypłynęła 1 propozycja mieszkańca sołectwa Laskowice,
dotycząca zmiany zapisu §43 pkt 3, która po przeanalizowaniu przez członków
Rady Gminy Jeżewo, została jednogłośnie zaakceptowana i wprowadzona do
zapisów projektu statutu sołectwa.
- uchwała zrealizowana;
- uchwała przekazana została do nadzoru prawnego wojewody;
- uchwała ogłoszona została w Dzienniku Urzędowym Województwa KujawskoPomorskiego;
- osoba odpowiedzialna za realizację: Kierownik Referatu Administracji.
- uchwalenie Statutu Sołectwa wynikało z konieczności jego aktualizacji wobec
obowiązujących przepisów prawa oraz wprowadzeniu poprawek merytorycznych
dla zapewnienia lepszego funkcjonowania jednostki pomocniczej.
W dotychczasowym brzmieniu statutu sołectwa, kadencja sołtysa i rady sołeckiej
trwała 4 lata. W uchwale zadecydowano, że kadencja sołtysów i rad sołeckich
począwszy od kadencji rozpoczynającej się w roku 2019 i latach następnych
będzierówna kadencji Rady Gminy. Zostały także doprecyzowane przepisy
określające zasady i tryb wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej, prowadzenia
gospodarki finansowej i gospodarki na mieniu gminnym, a także zakres
prowadzonej kontroli nad działalnością organów sołectwa.
Projekt zmiany statutupoddany został konsultacjom społecznym. W trakcie
trwania konsultacji wypłynęła 1 propozycja mieszkańca sołectwa Laskowice,
dotycząca zmiany zapisu §43 pkt 3, która po przeanalizowaniu przez członków
Rady Gminy Jeżewo, została jednogłośnie zaakceptowana i wprowadzona do
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18.

Uchwała nr 63 –
w sprawie uchwalenia
Statutu Sołectwa
Taszewskie Pole

zapisów projektu statutu sołectwa.
- uchwała zrealizowana;
- uchwała przekazana została do nadzoru prawnego wojewody;
- uchwała ogłoszona została w Dzienniku Urzędowym Województwa KujawskoPomorskiego;
- osoba odpowiedzialna za realizację: Kierownik Referatu Administracji.
- uchwalenie Statutu Sołectwa wynikało z konieczności jego aktualizacji wobec
obowiązujących przepisów prawa oraz wprowadzeniu poprawek merytorycznych
dla zapewnienia lepszego funkcjonowania jednostki pomocniczej.
W dotychczasowym brzmieniu statutu sołectwa, kadencja sołtysa i rady sołeckiej
trwała 4 lata. W uchwale zadecydowano, że kadencja sołtysów i rad sołeckich
począwszy od kadencji rozpoczynającej się w roku 2019 i latach następnych
będzierówna kadencji Rady Gminy. Zostały także doprecyzowane przepisy
określające zasady i tryb wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej, prowadzenia
gospodarki finansowej i gospodarki na mieniu gminnym, a także zakres
prowadzonej kontroli nad działalnością organów sołectwa.
Projekt zmiany statutupoddany został konsultacjom społecznym. W trakcie
trwania konsultacji wypłynęła 1 propozycja mieszkańca sołectwa Laskowice,
dotycząca zmiany zapisu §43 pkt 3, która po przeanalizowaniu przez członków
Rady Gminy Jeżewo, została jednogłośnie zaakceptowana i wprowadzona do
zapisów projektu statutu sołectwa.
- uchwała zrealizowana;
- uchwała przekazana została do nadzoru prawnego wojewody;
- uchwała ogłoszona została w Dzienniku Urzędowym Województwa KujawskoPomorskiego;
- osoba odpowiedzialna za realizację: Kierownik Referatu Administracji.

W miesiącu kwietniu na sesji nr IX, podjętych zostało 8 uchwał:
Lp.

1.

UCHWAŁA

Uchwała nr 64 –
w sprawie wprowadzenia
zmian w budżecie gminy
Jeżewo na 2019 rok.

PRZEBIEG REALIZACJI UCHWAŁ
- wprowadzone zmiany dotyczyły zmian w planie dochodów i wydatków budżetu;
zmiany w planie dochodów w działach: transport i łączność – dot. zadania
inwestycyjnego budowy drogi gminnej Taszewskie Pole – Ciemniki, zwiększenie
planu o 560 tys. zł z otrzymanego dofinansowania Narodowego Programu
Przebudowy Dróg Lokalnych; gospodarka mieszkaniowa – dochody z tytułu
umowy dzierżawy placu na składowanie materiałów budowlanych; administracja
publiczna – wpłata za zniszczoną tablicę, wpływy z not księgowych dotyczących
dochodów ubiegłego roku, wpływy z odsetek i sprzedaży drewna opałowego
z wycinki drzew; dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem –
wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych,
podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek
organizacyjnych, podatku od spadku i darowizn; różne rozliczenia – zwiększenie
subwencji ogólnej z budżetu państwa o 20 577 zł; gospodarka komunalna
i ochrona środowiska – dotyczyło inwestycji modernizacji i rozbudowy
oczyszczalni ścieków, wpływ z dofinansowania w ramach programów
finansowanych z udziałem środków europejskich RPO 2014-2020 – 2 100 000 zł;
zmiany w planie wydatków w działach: transport i łączność – realizacja zadania
dotyczącego budowy drogi gminnej Taszewskie Pole – Ciemniki, przygotowanie
dokumentacji projektowej do zadania budowy drogi gminnej ul. Ks.
Dembieńskiego, ul. Parczewskiego, ul. Sas Jaworskiego, części ul. Liszkowskiej,
budowa drogi gminnej w Krąplewicach – wycinka drzew, zakup używanego
samochodu dostawczego; gospodarka mieszkaniowa – wydatki w kwestii
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2.

Uchwała nr 65 –
zmieniająca uchwałę
w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Jeżewo
na lata 2019 – 2028

3.

Uchwała nr 66 –
w sprawie zaciągnięcia
i zabezpieczenia kredytu
długoterminowego
z przeznaczeniem na
pokrycie deficytu
budżetowego oraz spłatę
wcześniej zaciągniętych
zobowiązań z tytułu
zaciągniętych pożyczek
i kredytów
Uchwała nr 67 –
w sprawie udzielenia
dotacji Parafii
Rzymskokatolickiej p. w.
Trójcy Świętej w Jeżewie
na prace konserwatorskie,
restauratorskie lub roboty
budowlane przy zabytku
wpisanym do gminnej
ewidencji zabytków

4.

odszkodowań wypłaconych na rzecz osób fizycznych w celu przejęcia gruntów
przy ul. Świerkowej i ul. Krętej w Jeżewie; działalność usługowa – opracowanie
planu zagospodarowania przestrzennego dla m. Buczek: 70.000 zł; administracja
publiczna – zakup materiałów i wyposażenia; oświata i wychowanie – wydatki na
wynagrodzenia osobowe i pochodne, realizacja programu Erasmus+, wydatki
związane z modernizacją pokrycia dachowego budynku Szkoły Podstawowej
w Krąplewicach – 300.000 zł; ochrona zdrowia – realizacja programu
przeciwdziałania alkoholizmowi narkomanii; zadania w zakresie polityki
społecznej – wynagrodzenia pracowników realizujących program Lepszy Start;
edukacyjna opieka wychowawcza – wydatki na realizację programu świadczeń
pomocy społecznej o charakterze socjalnym dla uczniów; gospodarka komunalna
i ochrona środowiska – realizacja inwestycji związanej z modernizacją
i rozbudową oczyszczalni ścieków – 160 000 zł, budowa oświetlenia na obszarze
rewitalizacyjnym w Laskowicach; kultura i ochrona dziedzictwa narodowego –
działania promocyjne Gminnego Ośrodka Kultury; w uchwale wskazane zostały
kwoty przychodów (tj. wolne środki, kredyty długoterminowe) i rozchodów (tj.
spłaty pożyczek i kredytów) oraz kwota deficytu budżetowego w wysokości
942.175,31 zł;
- uchwała zrealizowana;
- uchwała przekazana została do nadzoru prawnego wojewody i RIO;
- osoba odpowiedzialna za realizację: Skarbnik Gminy.
- w uchwale wykazane zostały: dochody bieżące w kwocie 32 427 785,14 zł
i dochody majątkowe w wysokości 6 705 477,51 zł, prognozowane wydatki
bieżące w kwocie 29 829 558,48 zł i wydatki majątkowe w wysokości 10 245
879,48 zł oraz planowane zmiany w zadaniach inwestycyjnych. Wskazane zostały
również prognozy na lata 2020-2026 w planowanych dochodach, wydatkach
i zadłużeniu;
- uchwała zrealizowana;
- uchwała przekazana została do nadzoru prawnego wojewody i RIO;
- osoba odpowiedzialna za realizację: Skarbnik Gminy.
- podjęcie uchwały dotyczyło zaciągnięcia kredytu długoterminowego
w wysokości 1 350 000,00 zł na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie: 942
175,31 zł – budowa drogi gminnej w m. Krąplewice: 580 000,00 zł oraz
przebudowa drogi gminnej w Laskowicach ul. Sportowa: 362 175,31 zł;
- uchwała zrealizowana;
- uchwała przekazana została do nadzoru prawnego wojewody i RIO;
- osoba odpowiedzialna za realizację: Skarbnik Gminy.

- kwota przekazanej dotacji w wysokości 10.000,00 zł przeznaczona została na
renowację cmentarza w Jeżewie;
- uchwała zrealizowana;
- uchwała przekazana została do nadzoru prawnego wojewody i RIO;
- osoba odpowiedzialna za realizację: Skarbnik Gminy.
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Uchwała nr 68 –
w sprawieudzielenia dotacji
Parafii Rzymskokatolickiej
p. w. Niepokalanego Serca
NMP w Laskowicach na
prace konserwatorskie,
restauratorskie lub roboty
budowlane przy zabytku
wpisanym do gminnej
ewidencji zabytków
Uchwała nr 69 –
w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania finansowego
za 2018r. Samodzielnego
Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej
Gminnej Przychodni
w Jeżewie
Uchwała nr 70 –
w sprawie zmiany uchwały
w sprawie przyjęcia
Gminnego Programu
Profilaktyki
i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania
Narkomanii realizowanego
na terenie Gminy Jeżewo
w 2019 r.
Uchwała nr 71 –
w sprawie określenia zasad
udzielania i sposobu
rozliczenia dotacji celowej
z budżetu Gminy Jeżewo
na dofinansowanie
wymiany systemów
ogrzewania węglowego na
ekologiczne źródła ciepła
w budynkach i lokalach na
terenie Gminy Jeżewo

5.

6.

7.

8.

- kwota przekazanej dotacji w wysokości 10.000,00 zł przeznaczona została na
roboty budowlane cmentarza w Laskowicach;
- uchwała zrealizowana;
- uchwała przekazana została do nadzoru prawnego wojewody i RIO;
- osoba odpowiedzialna za realizację: Skarbnik Gminy.

- na przedłożone sprawozdanie składał się bilans, rachunek zysków i strat oraz
informacja dodatkowa do bilansu za rok 2018;
- uchwała zrealizowana;
- uchwała przekazana została do nadzoru prawnego wojewody;
- osoba odpowiedzialna za realizację: Dyrektor Gminnej Przychodni w Jeżewie.

- na podstawie podjętej uchwały została wprowadzona do preliminarza wydatków
kwota 26 227,60 zł niewykorzystanych środków finansowych w roku 2018;
- uchwała zrealizowana;
- uchwała przekazana została do nadzoru prawnego wojewody i RIO;
- osoba odpowiedzialna za realizację: Skarbnik Gminy.

- uchwała zrealizowana;
- uchwała przekazana została do nadzoru prawnego wojewody i RIO;
- uchwała ogłoszona została w Dzienniku Urzędowym Województwa KujawskoPomorskiego;
- osoba odpowiedzialna za realizację: Skarbnik Gminy i Kierownik Referatu
Rolnictwa i Budownictwa.

W miesiącu czerwcu na sesji nr X, podjęta została 1 uchwała:
Lp.
1.

UCHWAŁA
Uchwała nr 72 –
w sprawie zniesienia formy
ochrony przyrody ze 190
drzew alei przydrożnej
w ciągu drogi powiatowej
nr 1046C relacji Błądzim Drzycim - Laskowice
w miejscowości
Krąplewice i Laskowice

PRZEBIEG REALIZACJI UCHWAŁ
- w celu przystąpienia do zadania inwestycyjnego dotyczącego przebudowy drogi
powiatowej Laskowice-Drzycim i zapewnienia bezpieczeństwa jej realizacji,
stosowną uchwałą zniesiono ochronę dla 190 drzew wskazanych w załączniku do
uchwały;
- uchwała zrealizowana;
- uchwała przekazana została do nadzoru prawnego wojewody;
- uchwała ogłoszona została w Dzienniku Urzędowym Województwa KujawskoPomorskiego;
- osoba odpowiedzialna za realizację: Kierownik Referatu Rolnictwa
i Budownictwa.
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W miesiącu czerwcu na sesji nr XI, podjętych zostało 12 uchwał:
Lp.
1.

UCHWAŁA
Uchwała nr 73 –
w sprawie udzielania
Wójtowi Gminy Jeżewo
wotum zaufania

2.

Uchwała nr 74 –
w sprawie rozpatrzenia
i zatwierdzenia
sprawozdania finansowego
wraz ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu
Gminy Jeżewo za 2018 r.

3.

Uchwała nr 75 –
w sprawie udzielenia
absolutorium Wójtowi
Gminy Jeżewo za
wykonanie budżetu Gminy
Jeżewo za rok 2018

4.

Uchwała nr 76 –
w sprawie wprowadzenia
zmian w budżecie gminy
Jeżewo na 2019 rok.

PRZEBIEG REALIZACJI UCHWAŁ
- wójt co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy,
który obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim,
w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy
i budżetu. Wójt Gminy Jeżewo przedstawił Radzie Gminy Jeżewo Raport o stanie
gminy za rok 2018 i po jego rozpatrzeniu i przeprowadzeniu debaty, Rada Gminy,
biorąc pod uwagę przebieg debaty oraz informacje uzyskane w jej toku,
postanowiła udzielić wotum zaufania Wójtowi Gminy Jeżewo;
- uchwała zrealizowana;
- uchwała przekazana została do nadzoru prawnego wojewody.
- zgodnie z art. 270 ust. 4 ustawy o finansach publicznych oraz art. 18 ust.2 pkt 4
ustawy o samorządzie gminnym, organ stanowiący jednostki samorządu
terytorialnego rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie finansowe jednostki
samorządu terytorialnego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu,
w terminie do 30 czerwca, roku następującego po roku budżetowym.
W związku z powyższym Wójt Gminy Jeżewo przedstawił do zatwierdzenia:
1) sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Jeżewo za 2018 r.;
2) sprawozdanie finansowe za 2018 r.
Na podstawie przedstawionych dokumentów oraz opinii Regionalnej Izby
Obrachunkowej i Komisji Rewizyjnej, Rada Gminy podjęła uchwałę
zatwierdzającą powyższe sprawozdania.
- uchwała zrealizowana;
- uchwała przekazana została do nadzoru prawnego wojewody i RIO;
- osoba odpowiedzialna za realizację: Skarbnik Gminy.
- Rada Gminy po dokonanej analizie sprawozdania Wójta Gminy Jeżewo
z wykonania budżetu gminy za rok 2018, sprawozdania finansowego oraz
informacji o stanie mienia gminy Jeżewo za rok 2018, a także po zapoznaniu się
z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy, uwzględniając wniosek
Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jeżewo, która pozytywnie oceniła wykonanie
budżetu gminy, udzieliła Wójtowi Gminy Jeżewo absolutorium za rok 2018.
- uchwała zrealizowana;
- uchwała przekazana została do nadzoru prawnego wojewody i RIO;
- osoby odpowiedzialne: członkowie Komisji Rewizyjnej, Rada Gminy.
- wprowadzone zmiany dotyczyły zmian w planie dochodów i wydatków budżetu;
zmiany wynikające z otrzymanych decyzji o dotacjach w dziale: pomoc
społeczna – otrzymane dofinansowanie na realizację programu Senior+
w wysokości 60 542,00 zł z przeznaczeniem na modernizację budynku przy
ul. Kolejowej w Laskowicach w ramach utworzeniu Klubu Senior+; zmiany
w planie dochodów w działach: transport i łączność – dot. zadania
inwestycyjnego budowa drogi gminnej Taszewskie Pole – Ciemniki, zmniejszenie
dofinansowania o kwotę 560.000,00 zł wobec nie zakwalifikowania wniosku do
dofinansowania w roku 2019; zmiany w planie wydatków w działach: transport
i łączność – dot. zadania inwestycyjnego budowa drogi gminnej Taszewskie Pole
– Ciemniki; przygotowania dokumentacji technicznej dot. Rekultywacji gminnego
składowiska odpadów w Białych Błotach; zagospodarowania terenu na
prowadzenie działalności Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
Gminy Jeżewo; modernizacja hali sportowej w Jeżewie – pokrycie dachowe;
administracja publiczna – dot. Realizacji świadczeń rodzinnych i funduszu
alimentacyjnego; kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zakup materiałów
i wyposażenia w związku ze zmianą realizacji funduszu sołeckiego w sołectwach
Buczek, Piskarki i Taszewskie Pole;
- uchwała zrealizowana;
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5.

Uchwała nr 77 –
w sprawie ustalenia
szczegółowych zasad
ponoszenia odpłatności za
pobyt w ośrodku wsparcia Klubu Senior+

6.

Uchwała nr 78 –
w sprawie zaliczenia drogi
do kategorii dróg gminnych
oraz ustalenia jej przebiegu
w miejscowości Ciemniki,
obręb Ciemniki, gmina
Jeżewo

7.

Uchwała nr 79 –
w sprawie zaliczenia drogi
do kategorii dróg gminnych
oraz ustalenia jej przebiegu
w miejscowości Osłowo,
obręb Osłowo, gmina
Jeżewo

8.

Uchwała nr 80 –
w sprawie regulaminu
utrzymania czystości
i porządku na terenie gminy
Jeżewo

9.

Uchwała nr 81 –
w sprawie szczegółowego
sposobu i zakresu
świadczenia usług
w zakresie odbierania

- uchwała przekazana została do nadzoru prawnego wojewody i RIO;
- uchwała ogłoszona została w Dzienniku Urzędowym Województwa KujawskoPomorskiego;
- osoba odpowiedzialna za realizację: Skarbnik Gminy.
- celem uchwały było ustalenie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za
tymczasowy pobyt w ośrodku wsparcia dla osób z terenu gminy Jeżewo. Na
podstawie art. 97 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej
rada gminy jest upoważniona do ustalenia w drodze uchwały, w zakresie zadań
własnych, szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach
wsparcia. Określenie odpłatności według przedstawionych zasad w uchwale,
pozwoliło ustalić wysokość odpłatności z uwzględnieniem możliwości
finansowych osób/rodzin zobowiązanych do jej wnoszenia.
- uchwała zrealizowana;
- uchwała przekazana została do nadzoru prawnego wojewody;
- uchwała ogłoszona została w Dzienniku Urzędowym Województwa KujawskoPomorskiego;
- osoba odpowiedzialna za realizację: Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej.
- wprowadzona uchwała miała na celu uzupełnienie sieci dróg służących
potrzebom lokalnym;
- uchwała pozytywnie zaopiniowana przez Zarząd Powiatu Świeckiego;
- uchwała zrealizowana;
- uchwała przekazana została do nadzoru prawnego wojewody;
-uchwała ogłoszona została w Dzienniku Urzędowym Województwa KujawskoPomorskiego;
- osoba odpowiedzialna za realizację: Kierownik Referatu Rolnictwa
i Budownictwa.
- wprowadzona uchwała miała na celu uzupełnienie sieci dróg służących
potrzebom lokalnym;
- uchwała pozytywnie zaopiniowana przez Zarząd Powiatu Świeckiego;
- uchwała zrealizowana;
- uchwała przekazana została do nadzoru prawnego wojewody;
-uchwała ogłoszona została w Dzienniku Urzędowym Województwa KujawskoPomorskiego;
- osoba odpowiedzialna za realizację: Kierownik Referatu Rolnictwa
i Budownictwa.
- konieczność uchwalenia na nowo Regulaminu utrzymania czystości i porządku
na terenie gminy Jeżewo wynikała ze skargi wniesionej przez Prokuratora
Rejonowego w Świeciu na Uchwałę Nr XXIX/227/2017 Rady Gminy Jeżewo
z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku
na terenie Gminy Jeżewo i wobec postanowienia Sądu Administracyjnego
w Bydgoszczy wprowadzono zmiany w zaskarżonych fragmentach uchwały.
Skarga dotyczyła zapisów stanowiących przekroczenie delegacji ustawowej, jak
również zastosowanie w uchwale pojęć nie ostrych i ocennych.
- uchwała zrealizowana;
- uchwała przekazana została do nadzoru prawnego wojewody;
-uchwała ogłoszona została w Dzienniku Urzędowym Województwa KujawskoPomorskiego;
- osoba odpowiedzialna za realizację: Skarbnik Gminy.
- uchwała określiła szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy
Jeżewo i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez
właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
w szczególności za ilość i częstotliwość odbieranych od właścicieli nieruchomości
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odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości
z terenu Gminy Jeżewo
i zagospodarowania tych
odpadów w zamian za
uiszczoną przez właściciela
nieruchomości opłatę za
gospodarowanie odpadami
komunalnymi

10.

Uchwała nr 82 –
w sprawie powołania
zespołu do opiniowania
zgłoszonych kandydatów
na ławników na kadencję
2020 – 2023

odpadów komunalnych oraz sposób świadczenia usług przez Punkt Selektywnego
Zbierania Odpadów Komunalnych. Ustalono, że w zamian za uiszczoną przez
właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
odbierane będą następujące odpady komunalne:
1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne;
2) papier i tektura, opakowania wielomateriałowe, tworzywa sztuczne, metale,
szkło, odpady ulegające biodegradacji (odpady zielone, drobno pocięte gałęzie,
owoce i warzywa), zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady
wielkogabarytowe, przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie
i akumulatory, zużyte świetlówki i żarówki energooszczędne, termometry
rtęciowe i inne odpady zawierające rtęć, tekstylia i odzież, odpady budowlane
i rozbiórkowe, zużyte opony;
3) popiół gromadzony w osobnym pojemniku;
4) odpady budowlane i rozbiórkowe, stanowiące odpady komunalne (do 500 kg
rocznie na nieruchomość lub 2 m3).
Natomiast częstotliwość odbioru odpadów komunalnych:
1. w systemie u źródła (bezpośrednio z posesji), odpady komunalne odbierane
będą z następującą częstotliwością:
a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – co dwa tygodnie, zgodnie
z harmonogramem,
b) papier, tektura, opakowania z papieru i tektury - raz w miesiącu, zgodnie
z harmonogramem,
c) tworzywa sztuczne, metal i opakowania wielomateriałowe – raz w miesiącu,
zgodnie z harmonogramem,
d) szkło i opakowania ze szkła – raz w miesiącu, zgodnie z harmonogramem,
e) odpady ulegające biodegradacji (odpady zielone, drobne pocięte gałęzie,
owoce, warzywa) – raz w miesiącu, zgodnie z harmonogramem natomiast
dopuszcza się możliwość w okresie od 1 czerwca do 31 sierpnia, że odbiór
odpadów biodegradowalnych będzie z częstotliwością 2 razy w miesiącu,
f) popiół – w okresie od 1 maja do 30 września – razy w miesiącu, a w okresie od
1 października do 30 kwietnia – dwa razy w miesiącu.
2. zbiórki objazdowej: zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne
odpady wielkogabarytowe, zużyte opony – dwa razy w roku (w okresie
wiosennym i jesiennym).
- uchwała w trakcie realizacji;
- uchwała przekazana została do nadzoru prawnego wojewody;
-uchwała ogłoszona została w Dzienniku Urzędowym Województwa KujawskoPomorskiego;
- osoba odpowiedzialna za realizację: Skarbnik Gminy.
- ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych,
w art. 163 § 2 stanowi, że przed przystąpieniem do wyborów na ławników sądów
powszechnych,
odbywających
się
najpóźniej
w październiku
roku
kalendarzowego, w którym upływa kadencja dotychczasowych ławników, rada
gminy powołuje Zespół, który przedstawia swoją opinię o zgłoszonych
kandydatach, w szczególności w zakresie spełnienia przez nich wymogów
określonych ww. ustawie. Kadencja osób pełniących funkcje ławników wygasa
31 grudnia 2019 r. W celu dokonania wyboru ławników na kolejną kadencję
2020 – 2023, w terminie do 30 czerwca 2019 r. przyjmowane były zgłoszenia od
uprawnionych podmiotów, tj. prezesów właściwych sądów, stowarzyszeń, innych
organizacji społecznych i zawodowych, zarejestrowanych na podstawie przepisów
prawa, z wyłączeniem partii politycznych oraz co najmniej 50 obywateli mających
czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej
wyboru. Zadaniem zespołu było przygotowanie i przedstawienie Radzie Gminy,
przed przystąpieniem do wyborów ławników do Sądu Rejonowego w Świeciu na

S t r o n a | 87

11.

Uchwała nr 83 –
w sprawie zamiaru
połączenia samorządowych
instytucji kultury
Gminnego Ośrodka Kultury
w Jeżewie oraz Gminnej
Biblioteki Publicznej
w Jeżewie

12.

Uchwała nr 84 –
w sprawie wprowadzenie
zmian do uchwały
w sprawie ustalenia
odpłatności, zasad
korzystania i
wynajmowania hali
sportowej w Jeżewie

kadencję 2020-2023, opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników,
w szczególności w zakresie spełnienia przez nich wymogów określonych
w ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych.
- uchwała zrealizowana;
- uchwała przekazana została do nadzoru prawnego wojewody;
- osoba odpowiedzialna za realizację: Kierownik Referatu Administracji.
- stosowną uchwałą zamierzono połączyć dwie samorządowe instytucje kultury:
Gminny Ośrodek Kultury w Jeżewie oraz Gminną Bibliotekę Publiczną
w Jeżewie, dla których organizatorem jest Gmina Jeżewo, w jedną samorządową
instytucję kultury o nazwie Centrum Kultury i Biblioteki w Gminie Jeżewo.
Zamiar połączenia samorządowych instytucji kultury związany był z dążeniem do
bardziej efektywnego wykonywania zadań gminy w zakresie kultury oraz
upowszechniania wiedzy i zaspokajania potrzeb mieszkańców w zakresie
czytelnictwa. Istotnym argumentem przemawiającym za połączeniem obu
instytucji był fakt, że obie instytucje mają swoje siedziby w tym samym budynku.
Ponadto, obowiązki Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Jeżewie oraz
Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Jeżewie aktualnie sprawował ten
sam pracownik. W nowo utworzonej instytucji kultury prowadzona miała być
jedna obsługa finansowa, administracyjna oraz organizacyjna, co pozwoliłoby na
efektywne wykorzystanie zasobów obu instytucji. Przedmiotem działań
utworzonego na bazie dotychczasowych instytucji kultury Centrum Kultury
i Biblioteki w Gminie Jeżewo ma być wykonywanie zadań własnych gminy
w zakresie organizowania działalności kulturalnej, zaspokajania potrzeb
informacyjnych ogółu społeczeństwa oraz uczestniczenie w upowszechnianiu
wiedzy i kultury z uwzględnieniem potrzeb czytelniczych i edukacyjnych.
Uchwałę wraz z uzasadnieniem przekazano w celu zasięgnięcia opinii do
Krajowej Rady Bibliotecznej oraz do Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Bydgoszczy. Zobowiązano Wójta Gminy Jeżewo, iż po uzyskaniu
opinii, z ww. instytucji, wystąpi do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
z wnioskiem o wyrażenie zgody na połączenie instytucji kultury
- uchwała w trakcie realizacji;
- uchwała przekazana została do nadzoru prawnego wojewody;
- osoba odpowiedzialna za realizację: Kierownik Referatu Administracji.
- po roku funkcjonowania regulaminu hali sportowej, określającego zasady
wynajmowania pomieszczeń hali sportowej będącej własnością gminy Jeżewo,
Rada Gminy dostrzega potrzebę zmiany regulaminu i określenia nowych zasad
ułatwiających korzystanie z hali, w zakresie rezerwacji i wynajmu hali oraz
odpłatności za korzystanie. Wydatki w roku 2019 to: zakup materiałów
i wyposażenia hali oraz energii i wody w wysokości 73 660,59 zł –zakup usług
telekomunikacyjnych i pozostałych – 11 178,68 zł; na zadania inwestycyjne
„Modernizacja hali sportowej w Jeżewie - pokrycie dachowe" przeznaczono
kwotę 148 300,00 zł - zadanie zakończono w okresie sprawozdawczym. Wpływ
z usługi wynajmu hali sportowej w Jeżewie w 2019 r. wynosi 20 469,09 zł;
- uchwała w trakcie realizacji;
- uchwała przekazana została do nadzoru prawnego wojewody;
- uchwała ogłoszona została w Dzienniku Urzędowym Województwa KujawskoPomorskiego;
- osoba odpowiedzialna za realizację: Kierownik Zespołu Obsługi Oświaty
Samorządowej.
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W miesiącu sierpniu na sesji nr XII, podjętych zostało 6 uchwał:
Lp.
1.

UCHWAŁA
Uchwała nr 85 –
w sprawie wprowadzenia
zmian w budżecie gminy
Jeżewo na 2019 rok

2.

Uchwała nr 86 –
w sprawie zmiany
uchwały w sprawie
uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej
Gminy Jeżewo na lata
2019 - 2028
Uchwała nr 87 –
w sprawie aktualizacji
„Programu usuwania
wyrobów zawierających
azbest z terenu Gminy
Jeżewo”

3.

4.

Uchwała nr 88 –
w sprawie określenia
wzoru wniosku o wypłatę
dodatku energetycznego

5.

Uchwała nr 89 w sprawie zmiany
uchwały nr VI/35/2019
z dnia 26 lutego 2019 r.
w sprawie zarządzenia
poboru w drodze inkasa
podatków od osób
fizycznych wpłacanych
w formie łącznego

PRZEBIEG REALIZACJI UCHWAŁ
- wprowadzone zmiany dotyczyły zmian w planie dochodów i wydatków budżetu;
zmiany w planie dochodów w działach: administracja publiczna – z tytułu
sprzedaży drewna z wycinki drzewa oraz sprzedaży książek; zmiany w planie
wydatków w działach: administracja publiczna – zakup usług, gospodarka
komunalna i ochrona środowiska – w związku ze zmniejszeniem kwoty na
dodatkowe wynagrodzenie roczne; kultura i ochrona dziedzictwa narodowego –
zakup materiałów i wyposażenia dla Gminnego Ośrodka Kultury.
- uchwała zrealizowana;
- uchwała przekazana została do nadzoru prawnego wojewody i RIO;
- uchwała ogłoszona została w Dzienniku Urzędowym Województwa KujawskoPomorskiego;
- osoba odpowiedzialna za realizację: Skarbnik Gminy.
- wprowadzona została zmiana do zadania inwestycyjnego – Budowa oświetlenia
drogowego na terenie Gminy Jeżewo, przy zaplanowanych wydatkach łącznych:
1 200 000,00 zł, na rok 2019 – 65 000,00 zł, rok 2020 – 1 135 000,00 zł
- uchwała zrealizowana;
- uchwała przekazana została do nadzoru prawnego wojewody i RIO;
- osoba odpowiedzialna za realizację: Skarbnik Gminy.
- aktualizacja dotyczyła ujęcia 4 nieruchomości w inwentaryzacji osób, które
zawnioskowały o dotację na demontaż, transport i utylizację azbestu.
- uchwała zrealizowana;
- uchwała przekazana została do nadzoru prawnego wojewody;
- uchwała ogłoszona została w Dzienniku Urzędowym Województwa KujawskoPomorskiego;
- osoba odpowiedzialna za realizację: Kierownik Referatu Rolnictwa
i Budownictwa.
- zgodnie z ustawą z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku
z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz.U. z 2019 r. poz. 730)
wprowadzono zmianę w art. 5d ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo
energetyczne, która weszła w życie 4 maja 2019 r. Zmianą tą wprowadzono zapis
w ust. 2 ww. artykułu „Rada gminy określa, w drodze uchwały, wzór wniosku
o wypłatę dodatku energetycznego.”;
- uchwała zrealizowana;
- uchwała przekazana została do nadzoru prawnego wojewody;
- uchwała ogłoszona została w Dzienniku Urzędowym Województwa KujawskoPomorskiego;
- osoba odpowiedzialna za realizację: Skarbnik Gminy.
- zmiana uchwały w sprawie poboru podatku podyktowana była zmianą inkasenta
w sołectwie Pięćmorgi. W związku z nowym wyborem sołtysa w sołectwie
Pięćmorgi nowym inkasentem została Pani Justyna Piotrowska.
- uchwała zrealizowana;
- uchwała przekazana została do nadzoru prawnego wojewody;
- uchwała ogłoszona została w Dzienniku Urzędowym Województwa KujawskoPomorskiego;
- osoba odpowiedzialna za realizację: Skarbnik Gminy.
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zobowiązania pieniężnego
oraz podatków: od
nieruchomości, rolnego
i leśnego nie stanowiących
łącznego zobowiązania
pieniężnego oraz
określenia inkasentów
i wysokości
wynagrodzenia za inkaso
Uchwała nr 90 w sprawie stwierdzenia
zakończenia działalności
dotychczasowego
Gimnazjum im. K.K.
Baczyńskiego
w Laskowicach

6.

- art. 127 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę
– Prawo oświatowe nałożył na organ stanowiący jednostki samorządu
terytorialnego prowadzącej dotychczasowe gimnazjum obowiązek stwierdzenia
zakończenia jego działalności w drodze uchwały do dnia 30 listopada 2019 r.
W uchwale wskazano, iż zakończenie działalności dotychczasowego Gimnazjum
w Laskowicach, następuje z dniem 31 sierpnia 2019 r. Należności i zobowiązania
likwidowanej jednostki oraz majątek pozostają własnością gminy Jeżewo.
Dokumentację likwidowanej szkoły przejmuje Wójt Gminy Jeżewo, za wyjątkiem
dokumentacji przebiegu nauczania, którą przejmuje Kujawsko-Pomorski Kurator
Oświaty.
- uchwała zrealizowana;
- uchwała przekazana została do nadzoru prawnego wojewody i Kuratorium
Oświaty;
- osoba odpowiedzialna za realizację: Kierownik Zespołu Obsługi Oświaty
Samorządowej.

W miesiącu wrześniu na sesji nr XIII, podjęte zostały 4 uchwały:
Lp.
1.

UCHWAŁA
Uchwała nr 91 –
w sprawie wprowadzenia
zmian do budżetu gminy
na rok 2019

PRZEBIEG REALIZACJI UCHWAŁ
- wprowadzone zmiany dotyczyły zmian w planie dochodów i wydatków budżetu;
zmiany wynikające z otrzymanych decyzji o dotacjach w dziale: różne
rozliczenia – zwrot części wydatków wykonanych w ramach realizacji funduszu
sołeckiego w 2018 r.- 77 160,94 zł, która przeznaczona została na czyszczenie
sieci wodociągowej w Laskowicach; zmiany w planie dochodów w działach:
turystyka - zmniejszenie o 149 958,00 zł dofinansowanie na zadanie inwestycyjne
–budowa ścieżki rekreacyjnej w parku nad jeziorem Jeżewko I etap, w związku
z przesunięciem terminu realizacji na rok 2020; oświata – zmiany dotyczyły
zmiany klasyfikacji budżetowej z tytułu dofinansowania na obsługę programu
Lepszy Start; kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zmniejszenie o kwotę
256 00,00 zł planowanego dofinansowania na zadanie inwestycyjne "Realizacja
bazy infrastrukturalnej niezbędnej do realizacji programu włączenia społecznego
w Czersku Świeckim poprzez przekształcenie przestrzeni zdegradowanej",
realizacja inwestycji została przesunięta na 2020 r. z uwagi na przedłużającą się
weryfikację dokumentacji w Urzędzie Marszałkowskim oraz brak możliwości
zakończenia realizacji zadania do końca roku 2019; zmiany w planie wydatków
w działach: transport i łączność – zmniejszenie o 40 000,00 zł zadania
inwestycyjnego – przebudowa drogi gminnej ul. Sportowa w Laskowicach
i o 11 000,00 przebudowa drogi gminnej w Krąplewicach, zwiększono
o 10 000,00 realizację zadania – budowa ciągu pieszo-rowerowego od ul. Krótkiej
do ul. Łąkowej w Jeżewie II etap – przygotowanie dokumentacji technicznej,
zmniejszenie wydatków na zakup używanego samochodu dostawczego; turystykazmniejszenie dofinansowanie na zadanie inwestycyjne – budowa ścieżki
rekreacyjnej w parku nad jeziorem Jeżewko I etap, w związku z przesunięciem
terminu realizacji na rok 2020; gospodarka mieszkaniowa – odszkodowania dla
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2.

3.

4.

Uchwała nr 92 –
w sprawie zmieniająca
uchwałę w sprawie
uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej
Gminy Jeżewo na lata
2019 – 2028
Uchwała nr 93 –
w sprawie ustalenia planu
sieci publicznych szkół
podstawowych
i określenia granic
obwodów publicznych
szkół podstawowych
prowadzonych przez
Gminę Jeżewo

PKP z tytułu przejętych działek pod drogi publiczne; administracja publiczna –
zakup usług; oświata – modernizacja pokrycia dachowego budynku Szkoły
Podstawowej w Krąplewicach – zwiększenie wartości kosztorysowej zadania;
pomoc społeczna – zwiększenie o 21 400,00 zł wkładu własnego do realizacji
programu Senior+ w Laskowicach; gospodarka komunalna i ochrona środowiska
– zakup usług w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, realizacji zadania
dot. Budowy oświetlenia terenu rewitalizacji w Laskowicach; kultura i ochrona
dziedzictwa narodowego – zmniejszenie o 64 000,00 zł wkładu własnego na
zadanie inwestycyjne "Realizacja bazy infrastrukturalnej niezbędnej do realizacji
programu włączenia społecznego w Czersku Świeckim poprzez przekształcenie
przestrzeni zdegradowanej".
- uchwała zrealizowana;
- uchwała przekazana została do nadzoru prawnego wojewody i RIO;
- uchwała ogłoszona została w Dzienniku Urzędowym Województwa KujawskoPomorskiego;
- osoba odpowiedzialna za realizację: Skarbnik Gminy.
- w uchwale wskazane do zmiany zostały dochody i wydatki majątkowe oraz
zadania inwestycyjne;
- uchwała zrealizowana;
- uchwała przekazana została do nadzoru prawnego wojewody i RIO;
- osoba odpowiedzialna za realizację: Skarbnik Gminy.

- stosowną uchwałą ustalono plan sieci publicznych szkół podstawowych
i określono granice obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych
przez gminę Jeżewo wraz ze wskazaniem ich adresów siedzib oraz adresów
innych lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych. Obowiązek ten wynikał
z zapisu ustawy Prawo oświatowe. Obwody nie uległy zmianie, w odniesieniu do
poprzedniej obowiązującej uchwały.
- uchwała zrealizowana;
- uchwała przekazana została do nadzoru prawnego wojewody i Kuratorium
Oświaty;
- uchwała ogłoszona została w Dzienniku Urzędowym Województwa KujawskoPomorskiego;
- osoba odpowiedzialna za realizację: Kierownik Zespołu Obsługi Oświaty
Samorządowej.
- zgodnie z obowiązującymi przepisami tj. ustawą Karta nauczyciela, Ustawą
Uchwała nr 94 –
w sprawieregulaminu
o finansowaniu zadań oświatowych oraz rozporządzeniem Ministra Edukacji
określającego wysokość
Narodowej organ prowadzący szkołę, uwzględniając przewidywaną strukturę
oraz szczegółowe warunki zatrudnienia, określa dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego
przyznawania niektórych
w drodze regulaminu m.in.:
składników
1. wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków:
wynagrodzenia
motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz dodatku za wysługę lat;
nauczycielom
2. szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny
zatrudnionym
ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw;
w przedszkolach,
3. wysokość i warunki wypłacania innych świadczeń wynikających ze stosunku
szkołach i placówkach
pracy.
oświatowych
Od daty uchwalenia uchwały Nr XIII/89/2015 Rady Gminy Jeżewo z dnia
prowadzonych przez
26 listopada 2015 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli minęły
Gminę Jeżewo
prawie cztery lata, w związku z ciągłymi zmianami zachodzącymi w oświacie
regulamin wymagał aktualizacji i uporządkowania.
- uchwała zrealizowana;
- uchwała przekazana została do nadzoru prawnego wojewody i Kuratorium
Oświaty;
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- uchwała ogłoszona została w Dzienniku Urzędowym Województwa KujawskoPomorskiego;
- osoba odpowiedzialna za realizację: Kierownik Zespołu Obsługi Oświaty
Samorządowej.

W miesiącu wrześniu na sesji nr XIV, podjętych zostało 6 uchwał:
Lp.
1.

UCHWAŁA
Uchwała nr 95 –
w sprawie wprowadzenia
zmian do budżetu gminy
na rok 2019

2.

Uchwała nr 96 –
w sprawie udzielenia
pomocy finansowej
Powiatowi Świeckiemu na
zadania bieżące

PRZEBIEG REALIZACJI UCHWAŁ
- wprowadzone zmiany dotyczyły zmian w planie dochodów i wydatków budżetu;
zmiany wynikające z otrzymanych decyzji o dotacjach w dziale: rodzina – dot.
realizacji zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny; różne
rozliczenia – zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej ze środków
rezerwy o 18 059,00 i o 198 023,00 zł; zmiany w planie dochodów w działach:
transport i łączność - zmniejszenie planu o 12 600,00 zł jako planowane
dofinansowanie z Ochrony Gruntów Rolnych na zadanie inwestycyjne przebudowa drogi gminnej ul. Sportowa w Laskowicach, (wysokość
dofinansowania proporcjonalna do poniesionych kosztów inwestycji), następnie
o 500 000,00 zł jako planowane dofinansowanie z Funduszu Dróg
Samorządowych na zadanie inwestycyjne - przebudowa drogi gminnej
w miejscowości Krąplewice; gospodarka komunalna i ochrona środowiska działania związane z gospodarką odpadami - zwiększenie planu o 34 714,10 zł
z tytułu środków otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Toruniu na dofinansowanie przedsięwzięcia pn.
"Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu
Gminy Jeżewo"; zmiany w planie wydatków w działach: rolnictwo i łowiectwo
- zwiększa się o 18 284,00 zł na zakup usług (na usługę czyszczenia sieci
wodociągowej); transport i łączność - zmniejsza się plan o 100 000,00 zł, z tytułu
dotacji dla Powiatu Świeckiego na zadanie inwestycyjne: Przebudowa drogi
powiatowej Buczek Skrzynki", z przeznaczeniem na zwiększenie o 100 000,00 zł
z tytułu dotacji dla Powiatu Świeckiego na zadanie bieżące pn. Remont odcinka
drogi powiatowej nr 1229C Czersk Świecki Laskowice" (zmiana nazwy zadania
zgodnie z nazwą zadania przyjętą w budżecie Powiatu Świeckiego); kultura
i ochrona dziedzictwa narodowego - zmniejszenie planu na zakup energii, na
zakup usług remontowych, na zakup usług pozostałych, z przeznaczeniem na
zwiększenie wynagrodzeń bezosobowych, na zakupy materiałów i wyposażenia
(zmiany, dotyczą wydatków funduszu sołeckiego wprowadzonych na podstawie
podjętych na zebraniach wiejskich uchwał);
- uchwała zrealizowana;
- uchwała przekazana została do nadzoru prawnego wojewody i RIO;
- uchwała ogłoszona została w Dzienniku Urzędowym Województwa KujawskoPomorskiego;
- osoba odpowiedzialna za realizację: Skarbnik Gminy.
- udzielona została pomoc finansowa Powiatowi Świeckiemu z przeznaczeniem na
zadania bieżące związane z pokryciem wydatków bieżących na zadanie pn.
"Remont odcinka drogi powiatowej nr 1229C Czersk Świecki – Laskowice”, w
formie dotacji celowej z budżetu Gminy Jeżewo na rok 2019 w wysokości 100
000,00 zł;
- uchwała zrealizowana;
- uchwała przekazana została do nadzoru prawnego wojewody i RIO;
- osoba odpowiedzialna za realizację: Skarbnik Gminy.
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3.

Uchwała nr 97 –
w sprawie wprowadzenia
zmian w utworzeniu
ośrodka wsparcia Klub
„Senior+” na terenie
gminy Jeżewo

4.

Uchwała nr 98 –
w sprawie przystąpienia
do sporządzenia
miejscowego planu
zagospodarowania
przestrzennego dla działek
nr 246, 204/7 i 204/11
położonych w obrębie
Jeżewo w gminie Jeżewo
Uchwała nr 99 –
w sprawie wyrażenia
zgody na sprzedaż
w trybie bezprzetargowym
dz. nr 190/7 położonej
w Jeżewie przy
ul. Laskowickiej na rzecz
użytkownika wieczystego
Uchwała nr 100 –
w sprawie zaopiniowania
projektu zmiany uchwały
Sejmiku Województwa
Kujawsko Pomorskiego
w sprawie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Jeziora Stelchno

5.

6.

- w związku z utworzeniem Klubu Senior+ w Laskowicach niezbędne było
dokonanie zmiany w Uchwale Nr XXXVIII/289/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r.
w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia Klub „Senior+” na terenie gminy Jeżewo
poprzez dodanie sformułowania: z siedzibą w Laskowicach;
- uchwała zrealizowana;
- uchwała przekazana została do nadzoru prawnego wojewody;
- osoba odpowiedzialna za realizację: Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej.
- uchwała Rady Gminy o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 246, 204/7 i 204/11 położonych
w obrębie Jeżewo w gminie Jeżewo rozpoczęła tryb formalno-prawny
sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a celem jego
sporządzenia było ustalenie zasad zagospodarowania terenu.
- uchwała zrealizowana;
- uchwała przekazana została do nadzoru prawnego wojewody;
- osoba odpowiedzialna za realizację: Kierownik Referatu Rolnictwa
i Budownictwa.
- stosowną uchwałą wyrażono zgodę na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu
w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji
gruntów jako działka nr 190/7 o pow. 0,1980 ha przy ul. Laskowickiej w Jeżewie;
- uchwała zrealizowana;
- uchwała przekazana została do nadzoru prawnego wojewody,
- osoba odpowiedzialna za realizację: Kierownik Referatu Rolnictwa
i Budownictwa.
- projekt uchwały Sejmiku został zaakceptowany pozytywnie, ponieważ
zaproponowane zmiany nie doprowadzą do ograniczenia możliwości
rozwojowych gminy, a w niewielkim stopniu poszerzają możliwości realizacji
działań gminy i mieszkańców wskazanego obszaru;
- uchwała zrealizowana;
-uchwała przekazana została do nadzoru prawnego wojewody i Sejmiku
Województwa Kujawsko-Pomorskiego;
- osoba odpowiedzialna za realizację: Kierownik Referatu Rolnictwa
i Budownictwa.

W miesiącu październiku na sesji nr XV, podjętych zostało 7 uchwał:
Lp.
1.

UCHWAŁA
Uchwała nr 101 –
w sprawie wprowadzenia
zmian w budżecie gminy
Jeżewo na 2019 rok

PRZEBIEG REALIZACJI UCHWAŁ
- wprowadzone zmiany dotyczyły zmian w planie dochodów i wydatków budżetu;
zmiany w planie dochodów w działach: dochody od osób prawnych, od osób
fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz
wydatki związane z ich poborem - wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego,
podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz
podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych o 14 500,00 zł jako wpływy
z podatku od czynności cywilno-prawnych (większe wykonanie w sprawozdaniu
za III kwartał), z przeznaczeniem na zwiększenie obsługi długu publicznego,
obsługi papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań
zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki (wyższe wykonanie z tytułu
kredytu krótkoterminowego wykorzystanego w dłuższym okresie niż planowano);
gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zmniejszenie o 408 000,00 zł jako
planowane dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego na zadanie inwestycyjne
pn. "Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Jeżewo
wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej gmina Jeżewo" (powyższa kwota
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2.

3.

4.

Uchwała nr 102 –
w sprawie zmiany
uchwały w sprawie
uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej
Gminy Jeżewo na lata
2019 – 2028
Uchwała nr 103 –
w sprawie uchwalenia
miejscowego planu
zagospodarowania
przestrzennego działek
nr 219/8, 219/10 i 219/52
w obrębie Jeżewo
w gminie Jeżewo
Uchwała nr 104 –
w sprawie wyrażenia
zgody na zbycie
nieruchomości

dofinansowania zostanie zaplanowana w budżecie 2020 roku w końcowym
rozliczeniu projektu); zmiany w planie wydatków w działach: transport
i łączność – zmniejszenie planu o 10 000,00 zł na zadania inwestycyjne pn.
"Przebudowa drogi gminnej ul. Sportowa w Laskowicach - mniejsze wykonanie
po zakończeniu zadania, zmniejszenie planu o 25 000,00 zł na zakup materiałów
i wyposażenia oraz o 55 000,00 zł na zakup usług pozostałych (mniejsze
wykonanie po sprawozdaniu za III kwartał); gospodarka mieszkaniowa –
zmniejszenie planu o 3 000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia, o 10 000,00
zł na zakup usług remontowych i o 5 000,00 zł na zakup usług pozostałych
(mniejsze wykonanie po sprawozdaniu za III kwartał); oświata i wychowanie zwiększenie planu o 10 000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja
pokrycia dachowego budynku Szkoły Podstawowej w Krąplewicach" na pokrycie
kosztów inspektora nadzoru inwestorskiego, gospodarka komunalna i ochrona
środowiska – zmniejszenie wydatków o 155 000,00 zł na zadanie inwestycyjne
pn. "Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Jeżewo
wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej gmina Jeżewo" (mniejsze
wykonanie po zakończeniu zadania) oraz zmniejszenie się planu o 105 000,00 zł
na zadanie inwestycyjne pn. "Rekultywacja gminnego składowiska odpadów
innych niż niebezpieczne i obojętne w Białych Błotach, Gmina Jeżewo dokumentacja techniczna" (większa część realizacji zadania została przesunięta na
2020 r. i zostanie ujętą w projekcie budżetu na 2020 r. z uwagi na termin
sporządzenia dokumentacji technicznej do końca 2019 roku); kultura i ochrona
dziedzictwa narodowego - zmniejszenie planu na zakup energii, na zakup usług
remontowych na zakup usług pozostałych, z przeznaczeniem na zwiększenie
wynagrodzeń bezosobowych, na zakupy materiałów i wyposażenia (zmiany
dotyczą wydatków funduszu sołeckiego wprowadzonych na podstawie podjętych
na zebraniach wiejskich uchwał);
- uchwała zrealizowana;
- uchwała przekazana została do nadzoru prawnego wojewody i RIO;
- uchwała ogłoszona została w Dzienniku Urzędowym Województwa KujawskoPomorskiego;
- osoba odpowiedzialna za realizację: Skarbnik Gminy.
- wprowadzone zmiany są odzwierciedleniem zmiany wprowadzonych do budżetu
gminy;
- uchwała zrealizowana;
- uchwała przekazana została do nadzoru prawnego wojewody i RIO;
- osoba odpowiedzialna za realizację: Skarbnik Gminy.
- celem sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego było
ustalenie zasad zagospodarowania terenu wraz z obsługą komunikacyjną;
- uchwała zrealizowana;
- uchwała przekazana została do nadzoru prawnego wojewody;
- uchwała ogłoszona została w Dzienniku Urzędowym Województwa KujawskoPomorskiego;
- osoba odpowiedzialna za realizację: Kierownik Referatu Rolnictwa
i Budownictwa.
- stosowną uchwałą Rada Gminy wyraziła zgodę na sprzedaż działki nr 64/7
o pow. 0,0070 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Dubielno, wobec wniosku
właściciela działki przyległej, który uzasadniał, że jest to działka drogowa
stanowiąca dojazd wyłącznie do jego posesji (dz. nr141). W związku z tym, że
Rada Gminy nie planowała na ww. działce żadnych inwestycji postanowiła
przeznaczyć ją do sprzedaży, w celu prawnego uregulowania gruntu zgodnie z jej
rzeczywistym użytkowaniem;
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- uchwała zrealizowana;
- uchwała przekazana została do nadzoru prawnego wojewody;
- osoba odpowiedzialna za realizację: Kierownik Referatu Rolnictwa
i Budownictwa.
- podjętą uchwałą została wyrażona zgoda na sprzedaż działek pod garażami,
Uchwała nr 105 –
w sprawie wyrażenia
położonymi w Laskowicach oraz na sprzedaż do współwłasności działki nr 111/79
zgody na zbycie gruntu
o pow. 0,0739 ha, stanowiącej teren komunikacyjny wokół garaży;
pod garażami wraz
- uchwała zrealizowana;
z gruntem stanowiącym
- uchwała przekazana została do nadzoru prawnego wojewody;
teren komunikacyjny
- osoba odpowiedzialna za realizację: Kierownik Referatu Rolnictwa
i Budownictwa.
- w celu prawidłowego przeprowadzenia procedury wyboru ławników do Sądu
Uchwała nr 106 –
w sprawie powołania
Rejonowego w Świeciu na kadencję 2020 – 2023 powołano stosowną Komisję;
Komisji Skrutacyjnej
- uchwała zrealizowana;
w celu przeprowadzenia
- uchwała przekazana została do nadzoru prawnego wojewody;
wyboru ławników do Sądu - osoba odpowiedzialna za realizację: Kierownik Referatu Administracji.
Rejonowego w Świeciu na
kadencję 2020 – 2023
- ławnikiem do Sądu Rejonowego w Świeciu na kadencję 2020 - 2023 w oparciu
Uchwała nr 107 –
w sprawie wyboru
o protokół Komisji Skrutacyjnej, w wyniku przeprowadzonego tajnego
ławnika do Sądu
głosowania wybrana została: Emilia Janina Kasica;
Rejonowego w Świeciu na - uchwała zrealizowana;
kadencję 2020 – 2023
- uchwała przekazana została do nadzoru prawnego wojewody i Sądu Rejonowego
w Świeciu;
- osoba odpowiedzialna za realizację: Kierownik Referatu Administracji.

5.

6.

7.

W miesiącu listopadzie na sesji nr XVI, podjęte zostały 4 uchwały:
Lp.
1.

UCHWAŁA
Uchwała nr 108 –
w sprawie określenia
wysokości stawek
i zwolnień w podatku
od nieruchomości

PRZEBIEG REALIZACJI UCHWAŁ
- Rada Gminy Jeżewo zdecydowała się na podwyższenie podatku od
nieruchomości w następujący sposób:
- od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu
na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków, stawka - 0,70 zł od
1m² powierzchni, co stanowi 73,68% górnej granicy stawki,
- od gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami
powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych, stawka - 4,80 zł od
1 ha powierzchni, co stanowi 100% górnej granicy stawki,
- od gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej
działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego, stawka 0,20 zł od 1 m² powierzchni, co stanowi 40% górnej granicy stawki,
- od gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako drogi,
oznaczone symbolem „dr”, stawka - 0,01 zł od 1 m² powierzchni, co stanowi 2%
górnej granicy stawki,
- od gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa
w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2019 r.
poz. 1398 z późn. zm.) i położonych na terenach, dla których miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę
mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym
obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego
planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie
nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego, stawka 3,15 zł od 1m² powierzchni, co stanowi 100% górnej granicy stawki,
- od budynków mieszkalnych, stawka - 0,60 zł od 1m2 powierzchni użytkowej, co
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2.

Uchwała nr 109 –
w sprawie obniżenia ceny
skupu żyta przyjmowanej
jako podstawa do
obliczenia podatku
rolnego na obszarze
gminy Jeżewo

3.

Uchwała nr 110 –
w sprawie zmiany
uchwały Nr
XVIII/134/2016 Rady
Gminy Jeżewo z dnia 23
czerwca 2016 r.
określającej termin,

stanowi 74,07% górnej granicy stawki,
- od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na
prowadzenie działalności gospodarczej, stawka - 18,00 zł od1 m2 powierzchni
użytkowej, co stanowi 75,31% górnej granicy stawki,
- od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym, stawka - 11,18 zł od
1m2 powierzchni użytkowej, co stanowi 100% górnej granicy stawki,
- od budynków lub ich części związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych
w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty
udzielające tych świadczeń, stawka 4,87 zł od 1m2 powierzchni użytkowej, co
stanowi 100% górnej granicy stawki,
- od budynków pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej
działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego, stawka 4,75 zł od 1m² powierzchni użytkowej, co stanowi 59,01% górnej granicy stawki,
- od budynków letniskowych, których główna funkcja w ewidencji gruntów
i budynków została określona jako dom letniskowy lub użytkowanych na te cele,
dla których przyjęto stawkę 8,05 zł od 1m2 powierzchni użytkowej, co stanowi
100% górnej granicy stawki,
-od budowli 2% ich wartości Rada Gminy przyjęła stawkę bez zmian.
Zwolnieniu z podatku od nieruchomości wprowadzone zostały na grunty, budynki
lub ich części oraz budowle:
1) związane z działalnością w zakresie kultury, z wyjątkiem zajętych na
działalność gospodarczą,
2) związane z ochroną przeciwpożarową, z wyjątkiem zajętych na działalność
gospodarczą,
3) związane ze składowaniem odpadów komunalnych,
4) związane ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę i oczyszczaniem ścieków.
Wpływ do budżetu gminy w roku 2019 z podatku od nieruchomości wyniósł
2 227 529,99 zł;
- uchwała zrealizowana;
- uchwała przekazana została do nadzoru prawnego wojewody i RIO;
- uchwała ogłoszona została w Dzienniku Urzędowym Województwa KujawskoPomorskiego;
- osoba odpowiedzialna za realizację: Skarbnik Gminy.
- Rada Gminy obniżyła cenę 1dt żyta do celów podatku rolnego do kwoty 49 zł za
1dt tj. o 9,46 zł za 1dt mniej od ceny ustawowej. W wyniku tego podatek rolny
w 2019 r: - od gruntów za 1 ha przeliczeniowy, obniżony został z kwoty 146,15 zł
do kwoty 122,50 zł, - od gruntów za 1 ha fizyczny, obniżono z kwoty 292,30 zł do
kwoty 245,00 zł.
Wpływ z podatku rolnego w roku sprawozdawczym to kwota 505 316,14 zł .
Natomiast dochód z podatku leśnego wyniósł 257 603,60;
- uchwała zrealizowana;
- uchwała przekazana została do nadzoru prawnego wojewody i RIO;
- uchwała ogłoszona została w Dzienniku Urzędowym Województwa KujawskoPomorskiego;
- osoba odpowiedzialna za realizację: Skarbnik Gminy.
- uchwała wskazała że opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi będą
uiszczane na nowy rachunek bankowy gminy Jeżewo, który przeznaczony został
tylko na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wpływy z opłat
w 2019 r. wyniosły: dochody w kwocie 1 014 072,44 zł, w kwocie 5 169,32 zł
wpływy z tytułu kosztów upomnień, kosztów egzekucyjnych oraz odsetek;
zaległości wyniosły 160 820,45 zł, a nadpłaty 5 451,11 zł. Do zobowiązanych
wystąpiono z upomnieniami w ilości 331 szt. na kwotę 352 211,46 zł oraz
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częstotliwość i tryb
uiszczania opłaty za
gospodarowanie odpadami
komunalnymi

Uchwała nr 111 –
w sprawie utworzenia
jednostki budżetowej
o nazwie „Gminne
Wodociągi i
Oczyszczalnia w Jeżewie”

4.

wystawione zostały tytuły wykonawcze w ilości 152 szt. na kwotę 38 848,72 zł.
Wpłaty zaległości na 31.12.2019 r. wyniosły 53 318,79 zł;
- uchwała zrealizowana;
- uchwała przekazana została do nadzoru prawnego wojewody i RIO;
- uchwała ogłoszona została w Dzienniku Urzędowym Województwa KujawskoPomorskiego;
- osoba odpowiedzialna za realizację: Skarbnik Gminy.
- stosowną uchwałą została utworzona z dniem 1 stycznia 2020 r. jednostka
budżetowa o nazwie „Gminne Wodociągi i Oczyszczalnia w Jeżewie”, której
przedmiotem statutowej działalności będzie realizowanie zadań w zakresie
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, a także
świadczenie innych usług komunalnych;
- uchwała zrealizowana;
- uchwała przekazana została do nadzoru prawnego wojewody i RIO;
- osoba odpowiedzialna za realizację: Kierownik Referatu Rolnictwa
i Budownictwa i Skarbnik Gminy.

W miesiącu listopadzie na sesji nr XVII, podjętych zostało 9 uchwał:
Lp.
1.

UCHWAŁA

PRZEBIEG REALIZACJI UCHWAŁ

Uchwała nr 112 –
w sprawie wprowadzenia
zmian w budżecie gminy
Jeżewo na 2019 rok

- wprowadzone zmiany dotyczyły zmian w planie dochodów i wydatków budżetu;
zmiany w planie dochodów w działach: informatyka - zmniejszono plan
dochodów o 42.416,48 zł jako dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na zadanie
inwestycyjne "Infostrada Pomorza i Kujaw - zakup sprzętu informatycznego"
w związku z aneksem zmieniającym termin realizacji zadania (przesunięcie
z 2019 r. na 2020 r.); administracja publiczna - zwiększono plan dochodów
o 10 000,00 zł jako wpływy z różnych dochodów (wyższe wykonanie niż
planowano), z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych; dochody od osób
prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości
prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - zwiększono plan dochodów
o 7 206,37 zł jako wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów
alkoholowych (większe wpływy niż planowano); zmiany w planie wydatków
w działach: rolnictwo i łowiectwo zmniejszono plan wydatków o 60 000,00 zł na
zakup usług pozostałych (mniejszy koszt czyszczenia sieci niż planowano),
z przeznaczeniem na zwiększenie w dziale różne rozliczenia z tytułu zwrotu do
budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie (2016
r. i 2017 r.): zgodnie z decyzją Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju nr
ST4.4755.216.2019.3.JAP oraz nr ST4.4755.217.2019.3.JAP z dnia 7 listopada na
łączną kwotę 228 108,00 zł gmina była zobowiązana zwrócić do budżetu państwa
ww. kwotę w ciągu 14 dni od otrzymania powyższych decyzji (wskutek
wykazania przez Szkołę Podstawową w Jeżewie, Szkołę Podstawową
w Laskowicach, Gimnazjum w Laskowicach oraz Gimnazjum w Jeżewie
nieprawidłowych danych w systemie informacji oświatowej w 2016 oraz 2017
roku została zawyżona część oświatowa subwencji ogólnej); transport i łączność drogi publiczne gminne zmniejszono plan wydatków 10 000,00 zł na zakup usług
pozostałych (mniejsze wykonanie planu), z przeznaczeniem na zwiększenie
w dziale różne rozliczenia z tytułu zwrotu do budżetu państwa nienależnie
pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie (2016 r. i 2017 r.). Zgodnie
z decyzją Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju nr ST4.4755.216.2019.3.JAP
oraz nr ST4.4755.217.2019.3.JAP z dnia 7 listopada na łączną kwotę 228.108,00
zł gmina była zobowiązana zwrócić do budżetu państwa ww. kwotę w ciągu 14
dni od otrzymania powyższych decyzji (wskutek wykazania przez Szkołę
Podstawową w Jeżewie, Szkołę Podstawową w Laskowicach, Gimnazjum w
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2.

3.

4.

Uchwała nr 113 –
w sprawie zmiany
uchwały w sprawie
uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej
Gminy Jeżewo na lata
2019 – 2028
Uchwała nr 114 –
w sprawie zmiany
uchwały w sprawie
przyjęcia Gminnego
Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania
Narkomanii
realizowanego na terenie
gminy Jeżewo w 2019 r.
Uchwała nr 115 –
w sprawie trybu i sposobu
powoływania członków
Gminnego Zespołu
Interdyscyplinarnego ds.
Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie
oraz szczegółowych

Laskowicach oraz Gimnazjum w Jeżewie nieprawidłowych danych w systemie
informacji oświatowej w 2016 oraz 2017 roku została zawyżona część oświatowa
subwencji ogólnej); działalność usługowa - plany zagospodarowania
przestrzennego zmniejszono plan wydatków o 45.000,00 zł na zakup usług
pozostałych (mniejszy wydatki niż planowano), z przeznaczeniem na zwiększenie
w dziale różne rozliczenia z tytułu zwrotu do budżetu państwa nienależnie
pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie (2016 r. i 2017 r.); informatyka zmniejszono plan wydatków o 7 485,25 zł jako wkład własny na zadanie
inwestycyjne "Infostrada Pomorza i Kujaw - zakup sprzętu informatycznego"
w związku z aneksem zmieniającym termin realizacji zadania (przesuniecie
z 2019 r. na 2020 r.), z przeznaczeniem na zwiększenie w planie wydatków różne
rozliczenia z tytułu zwrotu do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji
ogólnej za lata poprzednie (2016 r. i 2017 r.); ochrona zdrowia - przeciwdziałanie
alkoholizmowi - Niebieska Linia; gospodarka komunalna i ochrona środowiska
zmniejszono plan wydatków o 110 000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn.
"Zagospodarowanie terenu na prowadzenie działalności Punktu Selektywnej
Zbiórki Odpadów Komunalnych Gminy Jeżewo" (wykonanie zadania przesunięte
do realizacji w 2020 roku, ujęte w projekcie budżetu na 2020 r.),
z przeznaczeniem na zwiększenie w planie wydatków różne rozliczenia w z tytułu
zwrotu do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata
poprzednie (2016 r. i 2017 r.) oraz inne przeniesienia między działami
i paragrafami wskazane w uchwale.
- uchwała zrealizowana;
- uchwała przekazana została do nadzoru prawnego wojewody i RIO;
- uchwała ogłoszona została w Dzienniku Urzędowym Województwa KujawskoPomorskiego;
- osoba odpowiedzialna za realizację: Skarbnik Gminy.
- wprowadzone zmiany były odzwierciedleniem zmiany wprowadzonych do
budżetu gminy;
- uchwała zrealizowana;
- uchwała przekazana została do nadzoru prawnego wojewody i RIO;
- osoba odpowiedzialna za realizację: Skarbnik Gminy.
- zmiany dotyczyły zmiany o różnicę z wpływów w 2019 roku na kwotę
7 206,37 zł zgodnie z załącznikiem;
- uchwała zrealizowana;
- uchwała przekazana została do nadzoru prawnego wojewody;
- osoba odpowiedzialna za realizację: Skarbnik Gminy.

- w związku z kilkuletnimi doświadczeniami związanymi z codzienną współpracą
przedstawicieli instytucji w ramach Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds.
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz organizacją pracy Zespołu,
konieczna była zmiana uchwały dotyczącej ustalenia trybu i sposobu
powoływania i odwoływania członków Zespołu oraz szczegółowych warunków
jego funkcjonowania w gminie Jeżewo;
- uchwała w trakcie realizacji;
- uchwała przekazana została do nadzoru prawnego wojewody;
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warunków jego
funkcjonowania

5.

6.

Uchwała nr 116 –
w sprawie przyjęcia
Gminnego Programu
Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie
oraz Ochrony Ofiar
Przemocy dla Gminy
Jeżewo na lata 2019-2024
Uchwała nr 117 –
w sprawie uchwalenia
rocznego programu
współpracy Gminy
Jeżewo z organizacjami
pozarządowymi i innymi
podmiotami
prowadzącymi
działalności pożytku
publicznego na 2020 rok

7.

Uchwała nr 118 –
w sprawie uchwalenia
miejscowego planu
zagospodarowania
przestrzennego działek nr
58/9 i 58/10 w obrębie
Lipno w gminie Jeżewo

8.

Uchwała nr 119 –
w sprawie ustalenia
wysokości ekwiwalentu
pieniężnego dla członków
Ochotniczych Straży
Pożarnych z terenu gminy
Jeżewo

- uchwała ogłoszona została w Dzienniku Urzędowym Województwa KujawskoPomorskiego;
- osoba odpowiedzialna za realizację: Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej.
- uchwała w trakcie realizacji;
- uchwała przekazana została do nadzoru prawnego wojewody;
- osoba odpowiedzialna za realizację: Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej.

- podejmując stosowną uchwałę, Rada Gminy realizuje obowiązek nałożony na
jednostki samorządu terytorialnego i jednocześnie stwarza warunki do
rzeczywistego stosowania zasady pomocniczości, leżącej u podstaw systemu
samorządowego, który podejmuje coraz więcej zadań publicznych. Sprawna
i ekonomiczna realizacja tych zadań wymaga jak największego udziału
organizacji społecznych, specjalizujących się w określonym rodzaju działalności.
Aktywność ich sprawia, że stają się w coraz szerszym zakresie odpowiedzialnym
i kompetentnym partnerem samorządu terytorialnego w wykonywaniu jego zadań
publicznych. Roczny program współpracy, o którym mowa jest elementem
systemu stałej współpracy pomiędzy gminą Jeżewo, a organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego. W 2019 r. przekazano następujące dofinansowania: na zadania
w zakresie kultury fizycznej i sportu jako dotację z budżetu na wspieranie rozwoju
sportu na terenie gminy oraz zgodnie z zawartymi umowami przekazano klubom
sportowym kwotę 106 652,34 zł. Kwotę 34 450,00 zł otrzymał klub LUKS Olimp
Jeżewo, kwotę 33 500,00 zł klub LUKS Kusy Laskowice, kwotę 24 702,34 zł klub
TOR Laskowice, 10 000,00 zł otrzymał klub Czarna Podkowa Gródek oraz 4
000,00 zł LUKS Olimp Jeżewo.
- uchwała w trakcie realizacji;
- uchwała przekazana została do nadzoru prawnego wojewody;
- osoba odpowiedzialna za realizację: Kierownik Referatu Administracji.
- celem sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego było
ustalenie zasad zagospodarowania terenu wraz z obsługą komunikacyjną.;
- uchwała w trakcie realizacji;
- uchwała przekazana została do nadzoru prawnego wojewody;
- uchwała ogłoszona została w Dzienniku Urzędowym Województwa KujawskoPomorskiego;
- osoba odpowiedzialna za realizację: Kierownik Referatu Rolnictwa
i Budownictwa.
- ustalono ekwiwalent pieniężny dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych
z terenu gminy Jeżewo w następujący sposób:
1) za każdą godzinę udziału w działaniu ratowniczym w wysokości 14,00 zł;
2) za każdą godzinę udziału w szkoleniu pożarniczym organizowanym przez
Państwową Straż Pożarną lub Gminę w wysokości 6,00 zł. Wypłata ekwiwalentu,
będzie następować kwartalnie. W 2019 r. koszty związane m.in. z zakupem
materiałów, usług, energii, badań lekarskich, wypłatą za szkolenia i akcje
gaśnicze, na umowy zlecenia dla kierowców konserwatorów i ubezpieczenia
w poszczególnych jednostkach wydano: Jeżewo – 52 035,43 zł, Osłowo – 28
505,88 zł, Buczek – 23 770,48 zł, Czersk Świecki – 22 629,06 zł, Dubielno – 22
213,37 zł, oraz koszty ogólne 4 420,40 zł. Łączne wydatki to kwota 153 574,62 zł
z przeznaczeniem na zakup paliwa, części zamiennych do samochodów,
wyposażenia, opału, energii, zakup materiałów do remontów samochodów
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Uchwała nr 120 –
w sprawie ustalenia
wysokości diet dla
Sołtysów Gminy Jeżewo

9.

pożarniczych, na ubezpieczenia sprzętu, na wypłaty za szkolenia i akcje gaśnicze.
- uchwała w takcie realizacji;
- uchwała przekazana została do nadzoru prawnego wojewody;
- uchwała ogłoszona została w Dzienniku Urzędowym Województwa KujawskoPomorskiego;
- osoba odpowiedzialna za realizację: Kierownik Referatu Administracji.
- stosowną uchwałą przyznano miesięczną dietę dla Sołtysów w wysokości 300,00
zł, jako formę rekompensaty i zwrot wydatków, jakie sołtysi ponoszą w związku
z wykonywaniem zadań w ramach sprawowanej funkcji, które to szczegółowo
wymienione zostały w statutach poszczególnych sołectw gminy Jeżewo. Również
w związku ze zwiększonym zakresem realizacji funduszy sołeckich, zasadne było
podwyższenie miesięcznej diety o kwotę 100,00 zł do wysokości 300,00 zł
miesięcznie. W 2019 r. diety sołtysów zrealizowane zostały w wysokości 33
313,00 zł;
- uchwała w takcie realizacji;
- uchwała przekazana została do nadzoru prawnego wojewody;
- osoba odpowiedzialna za realizację: Kierownik Referatu Administracji.

W miesiącu grudniu na XVIII sesji podjętych zostało 14 uchwał:
Lp.
1.

UCHWAŁA
Uchwała nr 121 –
w sprawie wprowadzenia
zmian w budżecie gminy
Jeżewo na 2019 rok

PRZEBIEG REALIZACJI UCHWAŁ
- wprowadzone zmiany dotyczyły zmian w planie dochodów i wydatków budżetu;
zmiany wynikające z otrzymanych decyzji - część oświatowa subwencji ogólnej
dla jst zwiększenie o 14 840,00 zł, jako kwota przyznana ze środków rezerwy
części oświatowej subwencji ogólnej zgodnie z pismem Ministra Finansów na
dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych
nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych; zmiany w planie dochodów:
dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności
cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych
jednostek organizacyjnych zmniejszono plan o 5 000,00 zł (mniejsze wykonanie
niż planowano), wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od
spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków
i opłat lokalnych od osób fizycznych zwiększono o 45 160,00 zł jako wpływy
z podatku rolnego (wyższe wykonanie niż planowano) i o 25 000,00 zł jako
wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (wyższe wykonanie niż
planowano) oraz zmniejszono plan o 35 000,00 zł jako wpływy z podatku od
spadków i darowizn (mniejsze wykonanie niż planowano); oświata i wychowanie
wypłata nagrody kuratora dla pracownika pedagogicznego. Zmiany w planie
wydatków: administracja publiczna zwiększenie o 20 000,00 zł - zakup licencji;
oświata i wychowanie; edukacyjna opieka wychowawcza; kultura fizyczna – oraz
inne przeniesienia między działami i paragrafami wskazane w uchwale.
- uchwała zrealizowana;
- uchwała przekazana została do nadzoru prawnego wojewody i RIO;
-uchwała ogłoszona została w Dzienniku Urzędowym Województwa KujawskoPomorskiego;
- osoba odpowiedzialna za realizację: Skarbnik Gminy.
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2.

3.

4.

Uchwała nr 122 –
w sprawie zmiany
uchwały w sprawie
uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej
Gminy Jeżewo na lata
2019 – 2028
Uchwała nr 123 –
w sprawie uchwalenia
budżetu gminy Jeżewo na
rok 2020

Uchwała nr 124 –
w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy
Jeżewo na lata 2020 –
2029

- wprowadzone zmiany w wydatkach majątkowych są odzwierciedleniem zmian
wprowadzonych do budżetu gminy;
- uchwała zrealizowana;
- uchwała przekazana została do nadzoru prawnego wojewody i RIO;
- osoba odpowiedzialna za realizację: Skarbnik Gminy.
- budżet gminy jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów
i rozchodów gminy, a także przychodów i wydatków zakładów budżetowych oraz
funduszy celowych gminy. Budżet jest uchwalany w formie uchwały na rok
budżetowy. Uchwalenie budżetu należy do wyłącznej kompetencji Rady Gminy,
a opracowanie projektu budżetu – do wyłącznej kompetencji Wójta.
Budżet Gminy Jeżewo na 2019 rok został opracowany na podstawie
obowiązujących przepisów ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o dochodach
jednostek samorządu terytorialnego, ustawy o finansach publicznych, informacji
Ministra Finansów o planowanych wielkościach części subwencji ogólnej dla
gmin, informacji Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Bydgoszczy o wstępnych wielkościach dotacji celowych. Plan wydatków
uwzględnia zakres zadań gminy wynikających z ustaw, zawartych porozumień
i zobowiązań, w tym spłat odsetek od zobowiązań, utrzymania zasobów mienia
gminnego, wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii,
a także dotacji na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące
i nienależące do sektora finansów publicznych. Z realizacji przyjętego budżetu
zostanie sporządzone sprawozdanie w terminie do dnia 30 marca 2020 r.
Zaplanowano dochody budżetu w kwocie: 44 242 007,00 zł, w tym: dochody
bieżące: 41 299 628,69 zł i dochody majątkowe w wysokości 2 942 378,31 zł,
natomiast wydatki w kwocie: 45 120 004,16 zł, w tym wydatki majątkowe
w wysokości 5 700 102,45 zł i wydatki bieżące 39 419 901,71 zł; planowany
deficyt budżetowy wynosi 877 997,16 zł;
- uchwała w trakcie realizacji;
- uchwała przekazana została do nadzoru prawnego wojewody i RIO;
-uchwała ogłoszona została w Dzienniku Urzędowym Województwa KujawskoPomorskiego;
- osoba odpowiedzialna za realizację: Wójt Gminy i Skarbnik Gminy.
- Wieloletnia prognoza finansowa zawiera prognozę dochodów, przychodów,
wydatków bieżących i inwestycyjnych, a także rozchodów. W skład wieloletniej
prognozy finansowej wchodzi rozszerzona wersja prognozy kwoty długu,
wieloletni plan inwestycyjny poszerzony o wieloletnie przedsięwzięcia bieżące,
objaśnienia przyjętych wartości oraz limity wydatków na programy i projekty
realizowane ze środków funduszy strukturalnych. Wieloletnią prognozę finansową
dla Gminy Jeżewo opracowano na lata 2020 – 2029. Określono wykaz
przedsięwzięć realizowanych w roku 2020. Prognozę kwoty długu sporządzono na
lata 2020 – 2029 tj. zgodnie z ustawą, na okres, na który zaciągnięto oraz planuje
się zaciągnąć zobowiązania. Zaplanowane zobowiązania do zaciągnięcia w 2020
roku planuje się spłacić ostatecznie w 2029 r.
- uchwała w trakcie realizacji;
- uchwała przekazana została do nadzoru prawnego wojewody i RIO;
- osoba odpowiedzialna za realizację: Wójt Gminy i Skarbnik Gminy.
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5.

Uchwała nr 125 w sprawie udzielenia
pomocy finansowej
Powiatowi Świeckiemu na
zadania bieżące

6.

Uchwała nr 126 –
w sprawie udzielenia
pomocy finansowej
Powiatowi Świeckiemu na
zadania bieżące

7.

Uchwała nr 127 –
w sprawie ustalenia
wykazu wydatków
niewygasających
z upływem roku
budżetowego 2019 oraz
ustalenia planu
finansowego tych
wydatków

8.

Uchwała nr 128 –
w sprawie określenia
zasad udzielania i sposobu
rozliczenia dotacji celowej
z budżetu Gminy Jeżewo
na dofinansowanie
wymiany systemów
ogrzewania węglowego na
ekologiczne źródła ciepła
w budynkach i lokalach na
terenie Gminy Jeżewo
Uchwała nr 129 –
w sprawie ustalenia
w zakresie zadań
własnych, szczególnych
zasad ponoszenia
odpłatności za udzielenie
wsparcia w postaci
tymczasowego
schronienia
w schroniskach dla osób

9.

- udzielona została z budżetu Gminy Jeżewo pomoc finansowa z przeznaczeniem
na zadania bieżące związane z pokryciem wydatków bieżących związanych
z umieszczeniem progu zwalniającego na drodze powiatowej w miejscowości
Krąplewice. Udzielona pomoc finansowa to dotacja celowa w wysokości 6 000,00
zł;
- uchwała została zrealizowana;
- uchwała przekazana została do nadzoru prawnego wojewody i RIO;
- osoba odpowiedzialna za realizację: Skarbnik Gminy.
- udzielona została z budżetu gminy Jeżewo pomoc finansowa z przeznaczeniem
na zadania bieżące związane z pokryciem wydatków bieżących związanych
z funkcjonowaniem zamiejscowej filii wydziału komunikacji w Urzędzie Gminy
w Jeżewie. Udzielona pomoc finansowa to dotacja celowa w wysokości 17 000,00
zł;
- uchwała została zrealizowana;
- uchwała przekazana została do nadzoru prawnego wojewody i RIO;
- osoba odpowiedzialna za realizację: Skarbnik Gminy.
- rada gminy ustala wykaz wydatków niewygasających z upływem roku
budżetowego – związanych z realizacją umów oraz określa ostateczny termin
dokonania wydatków ujętych w tym wykazie oraz ustala plan finansowy tych
wydatków w podziale na działy, rozdziały klasyfikacji wydatków. Środki
finansowe ujęte w wykazie przedsięwzięć będą gromadzone na wyodrębnionym
subkoncie podstawowego rachunku bankowego gminy. W wykazie wydatków,
które nie wygasają z upływem 2019 roku ujęto zadanie inwestycyjne pn.
„Modernizacja
pokrycia
dachowego
budynku
Szkoły Podstawowej
w Krąplewicach”, na które ustalono plan finansowy w kwocie 431 501,03 zł.
Zakończenie realizacji powyższego zadania nie jest możliwe w 2019 roku
w związku z występującymi niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, co
powoduje przesunięcie zakończenia ww. zadania na 2020 r. W związku
z powyższym ostateczne zakończenie oraz rozliczenie zadania nastąpi do końca
maja 2020 r.
- uchwała w trakcie realizacji;
- uchwała przekazana została do nadzoru prawnego wojewody i RIO;
- osoba odpowiedzialna za realizację: Skarbnik Gminy.
- uchwała w trakcie realizacji;
- uchwała przekazana została do nadzoru prawnego wojewody;
- osoba odpowiedzialna za realizację: Kierownik Referatu Rolnictwa
i Budownictwa.

- w związku z nowelizacją ustawy o pomocy społecznej uległy zmianie zasady
udzielania pomocy w formie pobytu w schronisku dla bezdomnych oraz
w schronisku dla bezdomnych z usługami opiekuńczymi. Dlatego należało
uregulować szczegółowe zasady odpłatności za pobyt w schroniskach dla
bezdomnych i schroniskach dla bezdomnych z usługami opiekuńczymi
z uwzględnieniem możliwości finansowych osób/rodzin zobowiązanych do jej
wnoszenia;
- uchwała w trakcie realizacji;
- uchwała przekazana została do nadzoru prawnego wojewody;
- uchwała ogłoszona została w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-
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10.

11.

bezdomnych i
schroniskach dla osób
bezdomnych z usługami
opiekuńczymi
Uchwała nr 130 –
w sprawie uchwalenia
Gminnego Programu
Profilaktyki
i Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania
Narkomanii
realizowanego na terenie
Gminy Jeżewo w 2020 r.
Uchwała nr 131 –
w sprawie ustalenia
stawek opłat za zajęcie
pasa drogowego

12.

Uchwała nr 132 –
w sprawie ustalenia
średniej ceny jednostki
paliwa w Gminie Jeżewo
na rok szkolny 2019/2020

13.

Uchwała nr 133 –
w sprawie przyjęcia
Regulaminu określającego
zasady i tryb korzystania
ze świetlic wiejskich na
terenie Gminy Jeżewo

Pomorskiego;
- osoba odpowiedzialna za realizację: Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej.
- zgodnie z zapisami ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, gmina realizuje zadania związane
z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, przez co rozumie się
pomoc osobom uzależnionym i zagrożonym uzależnieniem oraz ich rodzinom,
a także profilaktyce adresowanej do różnych grup wiekowych, zwłaszcza dzieci
i młodzieży;
- uchwała w trakcie realizacji;
- uchwała przekazana została do nadzoru prawnego wojewody;
- osoba odpowiedzialna za realizację: Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej.
- rada gminy ustaliła wysokość stawek opłat za zajęcie pasa drogowego,
uwzględniając kategorię drogi, rodzaj elementu zajętego pasa drogowego,
procentową wielkość zajmowanej szerokości jezdni, rodzaj zajęcia pasa
drogowego oraz rodzaj urządzenia lub obiektu budowlanego umieszczonego
w pasie drogowym. Przedmiotowa uchwała reguluje odpłatność z tytułu zajęcia
pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem,
utrzymaniem i ochroną dróg. Wprowadzenie opłat za zajęcie pasa drogowego na
drogach gminnych z tytułu prowadzenia robót w pasie drogowym oraz z tytułu
zajęcia pasa drogowego na zasadach wyłączności ma na celu zmniejszenie
opóźnień przy wykonywaniu robót w pasie drogowym przez wykonawców, co
z kolei wpłynie na zmniejszenie utrudnień w ruchu drogowym i wzrost
bezpieczeństwa użytkowników drogi. Wskazano, iż środki pozyskane z tytułu
pobierania opłat będą stanowiły przychody gminy i będą przeznaczone na remonty
dróg.
- uchwała w trakcie realizacji;
- uchwała przekazana została do nadzoru prawnego wojewody;
- uchwała ogłoszona została w Dzienniku Urzędowym Województwa KujawskoPomorskiego;
- osoba odpowiedzialna za realizację: Kierownik Referatu Rolnictwa
i Budownictwa.
- obowiązkiem gminy jest zapewnienie niepełnosprawnym dzieciom pięcioletnim
i sześcioletnim oraz dzieciom objętym wychowaniem przedszkolnym bezpłatnego
transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższego przedszkola, oddziału
przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego
lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego. Aby dokonać zwrotu kosztów
jednorazowego przewozu niezbędne było posiadanie kwoty średniej ceny
jednostki paliwa, właściwego dla danego pojazdu.
- uchwała w trakcie realizacji;
- uchwała przekazana została do nadzoru prawnego wojewody;
- uchwała ogłoszona została w Dzienniku Urzędowym Województwa KujawskoPomorskiego;
- osoba odpowiedzialna za realizację: Kierownik Zespołu Obsługi Oświaty
Samorządowej.
- zgodnie z zapisami ustawy o gospodarce komunalnej, rada gminy postanawia
o wysokości cen i opłat albo o sposobie ustalenia cen i opłat za usługi komunalne
o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń
użyteczności publicznej. Podjęty regulamin korzystania ze świetlic wiejskich na
terenie gminy Jeżewo będzie podstawą do ustalenia w drodze zarządzenia Wójta
Gminy Jeżewo odpłatności za ich wynajem oraz określenia wzoru wniosku
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14.

Uchwała nr 134 –
w sprawie ustalenia
wysokości diety dla
Radnych Rady Gminy
Jeżewo

o wynajem lub użyczenie, wzoru protokołu zdawczo-odbiorczego oraz wzoru
umowy najmu wskazanego obiektu.
- uchwała w trakcie realizacji;
- uchwała przekazana została do nadzoru prawnego wojewody;
-uchwała ogłoszona została w Dzienniku Urzędowym Województwa KujawskoPomorskiego;
- osoba odpowiedzialna za realizację: Kierownik Referatu Administracji.
- uchwalono kwoty miesięcznych diet za udział w pracach Rady Gminy oraz
komisji Rady, w wysokości:
1. Przewodniczący Rady Gminy – 1 300,00 zł;
2. Wiceprzewodniczący Rady Gminy – 650,00 zł ;
3. Przewodniczący Komisji – 585,00 zł;
4. Zastępca Przewodniczącego Komisji – 520,00 zł;
5. Radny – 455,00 zł ;
- uchwała w trakcie realizacji;
- uchwała przekazana została do nadzoru prawnego wojewody;
- osoba odpowiedzialna za realizację: Przewodniczący Rady Gminy.
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VII. Analiza szczegółowa wybranych obszarów
1. OŚWIATA I EDUKACJA
Do dnia 31.08.2019 r. w Gminie Jeżewo funkcjonowały 3 szkoły podstawowe, 1 gimnazjum oraz 1
przedszkole:
1) Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Jeżewie,
2) Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Laskowicach,
3) Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Krąplewicach,
4) Gimnazjum im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Laskowicach,
5) Przedszkole Samorządowe „Pod Kasztankiem” w Laskowicach.
Z dniem 31.08.2019 r. zlikwidowane zostało Gimnazjum im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego
w Laskowicach.
W ubiegłym roku w gminie nie funkcjonują szkoły prowadzone przez podmioty niepubliczne.
Budżet oraz wydatki na poszczególne placówki oświatowe w przeliczeniu na 1 ucznia, kształtowały się
następująco:
Nazwa szkoła
Szkoła Podstawowa
im. J. Kusocińskiego
w Laskowicach
Szkoła Podstawowa
im. A. Mickiewicza w Jeżewie
Szkoła Podstawowa
im. J. Korczaka w Krąplewicach
Gimnazjum
im. K.K. Baczyńskiego
w Laskowicach
Przedszkole Samorządowe
„Pod Kasztankiem”
w Laskowicach

Budżet szkoły w 2019 r.
3 273 610,97 zł
5 559 905,18 zł
1 932 612,95 zł

Koszt w przeliczeniu
na 1 ucznia
10 423,51 zł
13 796,29 zł
17 255,47 zł

697 393,99 zł

13 947,87 zł

350 818,00 zł

14 032,72 zł

Wydatki z budżetu gminy na oświatę wynosiły w 2019 r. – 12 318 875,42 zł (w tym Zespół Obsługi
Oświaty Samorządowej w Gminie Jeżewo 298 601,30 zł), z czego 7 348 636,51 zł (59,65%) pokryte zostało
z subwencji oświatowej, przekazanej z budżetu państwa.
We wrześniu 2019 r. w szkołach, przedszkolu i oddziałach przedszkolnych naukę rozpoczęło 854
dzieci i uczniów.
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Liczba uczniów w poszczególnych placówkach edukacyjnych:
Rok szkolny 2017/2018
Nazwa
placówki

Ogółem

Rok szkolny 2018/2019

w tym
w oddziałach
przedszkolnych

Ogółem

Rok szkolny 2019/2020

w tym
w oddziałach
przedszkolnych

w tym
w oddziałach
przedszkolnych

Ogółem

SP Jeżewo
SP Krąplewice
SP Laskowice
Przedszkole
Laskowice
Gimnazjum
Laskowice

462
94
295

88
22
66

446
108
316

90
29
68

403
112
314

106
36
63

25

25

25

25

25

25

84

0

50

0

0

0

Razem:

960

201

945

212

854

230

Z nauczania indywidualnego korzystało 3 uczniów.
W szkołach odbywała się nauka języka obcego – języka angielskiego, a dodatkowego języka obcego
– niemieckiego – uczyło się 251 uczniów do końca roku szkolnego 2018/2019. Natomiast, od 01 września
2019 r. j. niemieckiego uczyło się 156 uczniów .
Do jednej klasy (oddziału) uczęszczało w 2019 r. średnio w:
- Szkole Podstawowej im. A. Mickiewicza w Jeżewie - 18 osób
- Szkole Podstawowej im. J. Kusocińskiego w Laskowicach – 15 osób
- Szkole Podstawowej im. J. Korczaka w Krąplewicach – 11 osób
- Gimnazjum im. K.K. Baczyńskiego w Laskowicach – 17 osób
Najwięcej uczniów jest w klasach w Szkole Podstawowej w Jeżewie, a najmniej w Szkole
Podstawowej w Krąplewicach.
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W placówkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Jeżewo w roku 2019
zatrudniano:
Liczba nauczycieli

Stopień zawodowy

Szkół i placówek dla dzieci
i młodzieży
przedszkoli

RAZEM

szkół
podstawowych

gimnazjów

Profesor oświaty
zatrudniony w pełnym wymiarze

0

0

0

0

zatrudniony w niepełnym wymiarze

0

0

0

0

zatrudniony w pełnym wymiarze

0

58

0

58

zatrudniony w niepełnym wymiarze

0

8

0

8

Etaty przeliczeniowe w
szkołach/placówkach

0

61,50

0

61,50

zatrudniony w pełnym wymiarze

1

15

0

16

zatrudniony w niepełnym wymiarze

0

4

0

4

Etaty przeliczeniowe w
szkołach/placówkach

1

16,84

0

17,84

zatrudniony w pełnym wymiarze

1

12

0

13

zatrudniony w niepełnym wymiarze

0

2

0

2

Etaty przeliczeniowe w
szkołach/placówkach

1

13,35

0

14,35

zatrudniony w pełnym wymiarze

0

7

0

7

zatrudniony w niepełnym wymiarze

0

4

0

4

Etaty przeliczeniowe w szkołach

0

7,67

0

8,67

Nauczyciele dyplomowani

Nauczyciele mianowani

Nauczyciele kontraktowi

Nauczyciele stażyści

W Gminie Jeżewo na jednego nauczyciela przypada średnio 8 uczniów i przedszkolaków
Z powodu likwidacji Gimnazjum im. K.K. Baczyńskiego zwolniono 8 nauczycieli i 4 osoby obsługi.
Koszty odpraw emerytalnych i likwidacyjnych wyniosły łącznie 172 021,00 zł brutto.
Od 01 września 2019 r. liczba etatów zatrudnianych pracowników administracji i obsługi wyniosła
34,13 etatu.
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W poszczególnych placówkach przedstawiała się następująco:
1) Przedszkole Laskowice - 3
2) SP Krąplewice - 6,13
3) SP Laskowice - 9
4) SP Jeżewo - 16
W 2019 r. wyniki egzaminów gimnazjalnych przedstawiały się następująco:

Część humanistyczna
Liczba
uczniów

historia
i WOS

j. polski

Cześć matematycznoprzyrodnicza

matematyka

Język
angielski

przedmioty
przyrodnicze podstawowy

Kraj
(tereny wiejskie)

111768

62,00%

57,00%

40,00%

47,00%

62,00%

woj. kujawskopomorskie
(tereny wiejskie)

6154

59,00%

55,00%

37,00%

45,00%

59,00%

Gmina

95

56,25%

53,30%

35,60%

45,35%

55,95%

Gimnazjum
w Jeżewie

45

52,9%
50,8%
(stanin 3) (stanin 3)

35,8%
(stanin 4)

43,7%
(stanin 4)

51,5%
(stanin 3)

Gimnazjum
w Laskowicach

50

59,6%
(stanin 4)

35,4%
(stanin 4)

47%
(stanin 5)

60,4%
(stanin 4)

55,8%
(stanin3)
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W 2019 r po raz pierwszy odbył się egzamin ósmoklasistów. Wyniki przedstawiały się następująco:
Liczba
uczniów
Kraj (tereny wiejskie)
Woj. kujawsko-pomorskie
(tereny wiejskie)

j. polski

matematyka

j. angielski

134648

62,00%

42,00%

52,00%

7383

60,00%

39,00%

48,00%

57,00%

38,00%

51,00%

Powiat
Gmina

80

54,00%

37,00%

43,00%

Szkoła Podstawowa
w Jeżewie

45

53,8%
(stanin 3)

34,4%
(stanin 3)

35,5%
(stanin 2)

Szkoła Podstawowa
w Laskowicach

28

54%
(stanin 3)

40%
(stanin 5)

57%
(stanin 5)

Szkoła Podstawowa
w Krąplewicach

7

54%
( stanin 3)

41%
(stanin 5)

33%
(stanin 2)

W 2019 r. w Gminie Jeżewo szkoły ukończyło 167 uczniów, w tym:
 Szkoła Podstawowa im. A. Mickiewicza w Jeżewie – 90 uczniów (45 gimnazjalistów)
 Szkoła Podstawowa im. J. Korczaka w Krąplewicach – 7 uczniów
 Szkoła Podstawowa im. J. Kusocińskiego w Laskowicach – 25 uczniów
 Gimnazjum im. K.K. Baczyńskiego w Laskowicach – 45 uczniów.
Do kolejnej klasy nie otrzymało promocji 10 uczniów, w tym 2 uczniów z powodu oceny niedostatecznej
z jednego przedmiotu, 3 uczniów z klas I-III uzyskało negatywną ocenę opisową, natomiast 5 uczniów było
nieklasyfikowanych.
Wójt Gminy Jeżewo w 2019 r. przyznał następujące stypendia dla uczniów:
Stypendium naukowe - przyznawane jest uczniom, którzy osiągnęli wysokie wyniki w nauce i bardzo dobre
lub wzorowe zachowanie na koniec I półrocza lub na koniec roku szkolnego. Średnia ocen w szkole
podstawowej 5,00 – 6,00, średnia ocen w gimnazjum 4,75 - 6,00.
Stypendium naukowe wypłacono 132 uczniom na łączną kwotę 20 540,00 zł.
Stypendium wiedzowe - przyznawane jest uczniom, którzy osiągnęli wysokie wyniki w konkursach
i olimpiadach wiedzowych i bardzo dobre lub wzorowe zachowanie na koniec I półrocza lub na koniec roku
szkolnego, są laureatami, finalistami olimpiad, konkursów przedmiotowych o tzw. trójstopniowej organizacji
na szczeblu, powiatu (od I-III miejsca), województwa (wszystkie miejsca dające tytuł laureata, finalisty),
ogólnopolskim (udział).
Stypendium wiedzowe wypłacono 4 uczniom na łączną kwotę 1 350,00 zł.

S t r o n a | 109

Stypendium za wyniki w sporcie – przyznawane jest uczniom, którzy osiągnęli średnią ocen 3,5 i więcej
oraz śródroczną/roczną ocenę z zachowania minimum dobrą i są laureatami olimpiad, konkursów
sportowych indywidualnie, finalistami lub zwycięzcami, bądź uzyskali wyróżnienia i nagrody za osiągnięcia
sportowe o charakterze międzynarodowym lub są członkami kadry narodowej.
Stypendium sportowe wypłacono 14 uczniom na łączną kwotę 4 300,00 zł.
Stypendium artystyczne - może być przyznane uczniom, którzy osiągnęli średnią ocen 3,5 i więcej oraz
śródroczną/roczną ocenę z zachowania minimum dobrą i są laureatami lub uzyskali (indywidualnie)
I miejsce na szczeblu powiatu, I– IV na szczeblu województwa, na szczeblu ogólnopolskim za udział, są
finalistami lub zwycięzcami, bądź uzyskali wyróżnienia i nagrody o charakterze międzynarodowym.
Stypendium artystyczne wypłacono 24 uczniom na łączną kwotę 6 200,00 zł.
Dowóz uczniów
W 2019 roku 185 uczniów, stanowiących 21,66% wszystkich uczniów, dojeżdżało do szkoły
w ramach przewozów organizowanych przez gminę. Transport uczniów odbywał się w następujących
szkołach:
SP Krąplewice - 0
SP Laskowice – 24 uczniów
SP Jeżewo – 161 uczniów
Koszt dowozu uczniów do szkół w 2019 r. wyniósł 271 693,89 zł.
Posiłek w szkole
W 2019 r. z obiadów (w tym opłacanych przez GOPS) korzystało 185 uczniów:
SP Krąplewice -33 uczniów
SP Laskowice - 54 uczniów
Gimnazjum Laskowice - 3 uczniów
SP Jeżewo - 95 uczniów
Opieka świetlicowa
Szkoły, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jeżewo zapewniły w 2019 r. opiekę
świetlicową 299 uczniom:
SP Krąplewice – 25 uczniów
SP Laskowice - 64 uczniów
SP Jeżewo - 210 uczniów
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Przedszkola
W 2019 r. w Gminie Jeżewo funkcjonowało 1 przedszkole gminne, a w szkołach podstawowych:
5 oddziałów przedszkolnych 5-godzinnych i 4 oddziały przedszkolne 9-godzinne. Łącznie z przedszkoli
korzystało 230 dzieci.
Nazwa szkoły
Szkoła Podstawowa
im. J. Kusocińskiego
w Laskowicach
Szkoła Podstawowa
im. A. Mickiewicza w Jeżewie
Szkoła Podstawowa
im. J. Korczaka w Krąplewicach
Przedszkole Samorządowe
„Pod Kasztankiem” w Laskowicach

Liczba dzieci
63
106
36
25

W 2019 roku na prowadzenie przedszkoli gmina poniosła wydatki w kwocie 1 612 917,55 zł. Koszt
utrzymania przedszkoli w 2019 r., w przeliczeniu na jedno dziecko wyniósł 7 012,69 zł.
Realizacja programów w szkołach:
1) Program „Umiem pływać”
Gmina Jeżewo brała udział w Programie „Umiem pływać”. 45 uczniów klas III ze szkół
podstawowych w gminie uczestniczyło w zajęciach nauki pływania na basenie w Świeciu (20 godzin
lekcyjnych). Wkład własny gminy w program – 7 020,00 zł.
2) W 2019 r. realizowany był program „Szkolny Klub Sportowy” w ramach, którego realizowano
zajęcia sportowe dla uczniów w Szkole Podstawowej im. J. Kusocińskiego w Laskowicach. Łącznie
w programie uczestniczyło 14 dzieci.
3) Lepszy start dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych Gminy Jeżewo współfinansowany
jest z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Osi priorytetowej 10 Innowacyjna edukacja,
Działania 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałania 10.2.2 Kształcenie ogólne.
Okres realizacji:01.09.2018 r. – 30.06.2019 r.
Koszt całkowity: 260 407,50 zł
Dofinansowanie: 247 371,50 zł
Wkład własny: 13 036,00 zł
Zajęcia językowe dla uczniów zdolnych zakończone egzaminem zewnętrznym – 16 uczniów
Zajęcia rozwijające
a) zajęcia rozwijające z j. angielskiego
b) zajęcia rozwijające z matematyki
c) zajęcia z nauki programowania
d) zajęcia rozwijające matematyczno-przyrodnicze w ramach nauczania zintegrowanego są
realizowane z wykorzystaniem metody eksperymentu
Łącznie produkt: liczba uczniów objętych wsparciem: 91
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Zajęcia wyrównujące
a) zajęcia wyrównujące z matematyki
b) zajęcia wyrównujące w ramach nauczania zintegrowanego "Chcę, mogę, potrafię"
c) zajęcia wyrównujące z przyrody
Łącznie produkt: liczba uczniów objętych wsparciem: 59
Zajęcia dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych
a) zajęcia logopedyczne
b) zajęcia socjoterapeutyczne
c) zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
Łącznie produkt: liczba uczniów objętych wsparciem: 26
Pozostałe wsparcie
a) akademia uczenia się z modułem treningu postaw społecznych
b) zajęcia doradztwa zawodowego
Łącznie produkt: liczba uczniów objętych wsparciem: 202
Szkolenia dla nauczycieli
a) TIK w dydaktyce
b) wykorzystanie metod eksperymentu w edukacji, w celu podnoszenia jakości nauczania
przedmiotów ścisłych
c) prowadzenie zajęć z programowania
Łącznie produkt: liczba nauczycieli objętych wsparciem: 30.
4) Erasmus + 2014-2020
Projekt jest realizowany w Szkole Podstawowej im. A. Mickiewicza w Jeżewie.
Tytuł projektu: „Zaopiekuj się przyrodą, a przyroda zadba o Ciebie”
Okres realizacji: 01.09.2018 r. - 31.08.2020 r.
Kwota: 140 092,67 zł.
Środki mogą być przeznaczone na: podróże, wsparcie indywidualne i językowe, działania przewidziane
w projekcie, zarządzanie projektem i jego wdrażanie.
Podróże:
2019
- Włochy – 6 uczniów i 4 nauczycieli
- Portugalia – 4 uczniów i 4 nauczycieli
- Malta – 4 uczniów i 4 nauczycieli
W Szkole Podstawowej im. A. Mickiewicza w Jeżewie, prowadzone były działania mające na celu
uświadomienie uczniom jak ważne jest segregowanie odpadów pod tytułem „Góra śmieci”. Zakupiono kosze
do segregacji odpadów.
5) W roku 2019 szkoły z terenu gminy brały udział w programach „Szklanka mleka” i „Owoce
w szkole”.
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2. POMOC SPOŁECZNA
Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia potrzeb
i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka. Pomoc społeczna podejmuje
działania zmierzające do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.
Pomoc społeczna gminy Jeżewo ma na celu: zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych
wyrównywanie szans oraz podnoszenie poziomu życia mieszkańców.
W ramach pomocy społecznej świadczone są:
 świadczenia materialne: zasiłki stałe, zasiłki okresowe, zasiłki celowe pieniężne,
 świadczenia w naturze, np. opał, posiłki, artykuły żywnościowe, paczki świąteczne, dożywianie,
 usługi opiekuńcze,
 specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
 poradnictwo specjalistyczne (prawne, psychologiczne, terapeutyczne),
 interwencja kryzysowa,
 praca socjalna.
Pomoc społeczna udzielana jest na wniosek osoby zainteresowanej oraz z urzędu. Na podstawie
zgłoszenia pracownicy socjalni przeprowadzają wywiad środowiskowy w terenie, a następnie, po zebraniu
niezbędnych dokumentów, określane są przyczyny i problemy dominujące oraz wnioskuje się o udzielenie
pomocy w zależności od indywidualnej sprawy.
Liczba środowisk objętych pomocą społeczną (według powodów przyznania) w 2019 roku
Powód trudnej sytuacji
życiowej
Ubóstwo
Bezdomność
Potrzeby ochrony
macierzyństwa
w tym:
wielodzietność
Bezrobocie
Niepełnosprawność
Długotrwała lub ciężka
choroba
Bezradność w sprawach
opiek.-wychowawczych i
prowadzenia gospodarstwa
domowego
w tym:
rodziny niepełne
rodziny wielodzietne
Przemoc w rodzinie
Alkoholizm
Zdarzenie losowe
Praca socjalna
Poradnictwo specjalistyczne

Liczba osób w rodzinie

Liczba rodzin

S t r o n a | 113

167
1
40

440
1
224

31
87
136

192
286
357

172

398

32

154

17
13
1
25
1
371
50

49
96
6
35
1
988
176

(prawne, psychologiczne,
rodzinne)
Interwencja kryzysowa

14

50

Zadania określne w ustawie o pomocy społecznej:
Lp. Rodzaj świadczenia
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zasiłki stałe
Zasiłki okresowe
Zasiłki celowe i w naturze
w tym specjalne celowe
Usługi opiekuńcze
Składki na ubezpieczenie
zdrowotne
Specjalistyczne usługi
opiekuńcze dla osób
z zaburzeniami psychicznymi

Liczba osób

Liczba
świadczeń
66
117

Kwota
świadczeń w zł.
604
323 883,00
839
323 179,00

196

X

251 571,00

19

4 298

104 552,00

60

552

28 212,09

25

2687

120 741,00

Rzeczywista liczba rodzin i osób objętych pomocą społeczną:
Wyszczególnienie

Liczba osób w rodzinach

Liczba rodzin

Świadczenia przyznane
w ramach zadań zleconych
i zadań własnych OGÓŁEM
(bez względu na ich rodzaj,
formę liczbę oraz źródło
finansowania), w tym:

249

665

Świadczenia pieniężne

203

530

Świadczenia niepieniężne

109

419

Świadczenia przyznane
w ramach zadań zleconych
bez względu na ich rodzaj,
formę i liczbę

22

88

Świadczenia przyznane
w ramach zadań własnych
bez względu na ich rodzaj,
formę i liczbę

232

603
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Pomoc w zakresie dożywiania
W 2019 r. w ramach rządowego programu realizowano:
 pomoc w formie posiłku – wydatkowano kwotę 72 828,80 zł, z tego: dotacja - 59 828,80 zł, budżet
gminy - 13 000,00 zł,
 pomoc w formie zasiłku celowego – wydatkowano kwotę 151 971,20 zł, z tego: dotacja - 119 971,20
zł, budżet gminy - 32 000,00 zł.
Łącznie wydatkowano kwotę 224 800,00 zł, z tego kwota dofinansowania z budżetu wojewody wyniosła
179 800,00 zł, środki własne gminy - 45 000,00 zł, czyli 20% ogółu kosztów.
Ogółem w ramach programu pomocą objęto 340 osób, w tym:
 liczba osób korzystających z posiłku - 157,
 liczba osób korzystających z zasiłku celowego – 285.
Domy Pomocy Społecznej
Kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy jest
zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym. Odpłatność za pobyt ponoszą w kolejności:
 mieszkaniec domu, nie więcej jednak niż 70 % swojego dochodu,
 rodzina zobowiązana do alimentacji (małżonek, zstępni przed wstępnymi), jeżeli posiadany dochód
na osobę w rodzinie jest wyższy niż 300 % kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, jednak
kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% tego kryterium,
 gmina w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej,
a opłatami wnoszonymi przez osobę skierowaną do domu pomocy społecznej i rodzinę.
Wydatki wykorzystano na opłacenie pobytu za siedmiu pensjonariuszy przebywających w Domu
Pomocy Społecznej w Koronowie, Baćkowicach, Pruszczu i Świeciu na kwotę 175 036,73 zł.
Placówki opiekuńczo – wychowawcze
Gmina Jeżewo w roku 2019 była zobowiązana do ponoszenia odpłatności za pobyt czwórki dzieci
(mieszkańców gminy) umieszczonych w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Topolnie i wyniosła ona
19 779,90 zł
Rodziny zastępcze
Obowiązująca od 1 stycznia 2012 r. ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie
pieczy zastępczej (Dz. U. 2017 poz. 697 z późn. zm.) porządkuje i reguluje kwestie związane z pomocą
dziecku i rodzinie przez państwo i samorządy.
Na mocy art. 191 ust. 9 i 10 ww. ustawy w przypadku umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej gmina
właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy
zastępczej współfinansuje pobyt tego dziecka w pieczy zastępczej, w wysokości:
 10% w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,
 30% w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,
 50% w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej.
W 2019 roku w rodzinach zastępczych utworzonych po wejściu w życie powyższych przepisów
przebywało łącznie 6-ro dzieci, za które gmina ponosiła odpłatność.
Łącznie w 2019 roku wydatkowano kwotę 29 224,34 zł.
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Wspieranie rodziny
Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wsparciu rodziny i systemie pieczy zastępczej nałożyła na
gminy obowiązek zatrudnienia asystenta rodziny od 1 stycznia 2015 roku. Asystent rodziny prowadzi pracę
z rodziną w miejscu jej zamieszkania lub w miejscu wskazanym przez rodzinę. Zadaniem asystenta rodziny
jest także stała współpraca z pozostałymi pracownikami GOPS, a także z wszystkimi instytucjami
i organizacjami, które poprzez działania statutowe oddziałują na rodzinę i jej poszczególnych członków.
Gmina Jeżewo wzięła udział w ministerialnym „Programie asystent rodziny i koordynator rodzinnej
pieczy zastępczej na rok 2019” i otrzymała dotację na dofinansowanie kosztów wynagrodzenia asystenta
rodziny w wysokości 17 364,00 zł z rezerwy budżetu państwa. W ramach tych środków zrefundowano
koszty zatrudnienia asystenta rodziny. Od m-ca listopada 2019 r. dodatkowo zatrudniono asystenta rodziny
na umowę zlecenie Koszty zatrudnienia asystentów rodziny wraz z pochodnymi w 2019 roku wyniosły
46 320,83 zł. Asystenci rodziny w roku 2019 r. pracowali z 16 rodzinami z terenu gminy Jeżewo.
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy za
pomocą zespołu interdyscyplinarnego. Jednostka ta stanowi ciało kolegialne, zrzeszające specjalistów
z różnych dziedzin (GOPS, policja, oświata, kuratela, profilaktyka alkoholowa). W 2019 roku odbyły się 4
spotkania Zespołu Interdyscyplinarnego oraz 30 posiedzeń grup roboczych. Wszyscy członkowie Zespołu
Interdyscyplinarnego uczestniczą w posiedzeniach w ramach oddelegowania oraz zawartych porozumień. Na
obsługę administracyjną zespołu w tym na zakup materiałów i wyposażenia, opłaty pocztowe oraz szkolenia
jego członków w 2019 roku wydatkowano kwotę 1 399,91 zł.
Karta Dużej Rodziny
Na terenie Gminy Jeżewo jest realizowane zadanie rządowego programu dla rodzin wielodzietnych
(posiadających co najmniej troje dzieci niezależnie od dochodów), tzw. Karta Dużej Rodziny. W gminie
Jeżewo w minionym roku wydano 638 kart dla 257 rodzin. W 2019 roku wydatkowano dotację celową
w wysokości 1 545,93 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów przyjmowania wniosków i wydawania
przez gminę KDR.
Pomoc żywnościowa
W 2019 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeżewie uczestniczył w realizacji Programu
Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy
Najbardziej Potrzebującym. Zadaniem ośrodka było kwalifikowanie osób potrzebujących i wydawanie
skierowań oraz żywności. Wydano żywność w ilości 26 285,26 kg dla 836 osób.
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Ośrodki Wsparcia
Klub Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi
W 2011 r. w Gminie Jeżewo powstał Klub Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi dla
12 osób. Zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu. Ze względu na niepełnosprawność oraz brak środków
komunikacji publicznej, zapewniany jest dowóz wszystkich uczestników na zajęcia. Spotkania organizowane
w ramach klubu samopomocy są okazją do wyjścia z domu i ciekawego spędzenia czasu w gronie
znajomych. Dlatego też, ich uczestnicy wyczekują ich z niecierpliwością, gdyż dla niektórych z nich jest to
jedyna forma integracji ze społeczeństwem. Koszt zadania w 2019 roku wyniósł 120 760,00 zł.
Klub Senior +
W 2019 roku gmina Jeżewo pozyskała dotację z Programu Wieloletniego Senior + na lata 2015-2020
Edycja 2019 na funkcjonowanie Klubu „Senior +”, utworzonego w 2017 r. Całkowita wartość zadania
wyniosła 93 331,74 zł, z czego kwota dotacji wyniosła 37 316,50 zł, kwota środków własnych z budżetu
gminy wyniosła 56 015,24 zł.
Klub spełnia funkcję ośrodka wsparcia dziennego. Program Klub Senior + skierowany jest do
mieszkańców gminy Jeżewo w wieku powyżej 60 roku życia, którzy w ciągu dnia mogą znaleźć poczucie
bezpieczeństwa, otrzymać wsparcie, opiekę oraz ciekawą i rozbudowaną ofertę spędzenia czasu wolnego,
a także możliwość korzystania z zajęć usprawniających ich aktywność ruchową i kondycję psychofizyczną.
Oprócz zajęć manualnych uczestniczą w różnych pogadankach i poradach specjalistów np. kosmetyczka,
wizażystka, dietetyk itp. Wyjeżdżają również do kina, opery, teatru itp. Zajęcia cieszą się dużym
zainteresowaniem.
Również, w 2019 roku gmina pozyskała dotację z Programu Wieloletniego Senior + na lata 20152020 Edycja 2019 na utworzenie Klubu „Senior +” w Laskowicach. Całkowita wartość zadania wyniosła
105 565,00 zł, z czego kwota dotacji wyniosła 84 165,00 zł, kwota środków własnych z budżetu gminy
wyniosła 21 400,00 zł. Z pozyskanych środków oraz środków własnych został przeprowadzony remont
pomieszczeń przeznaczonych na działalność klubu oraz zostało zakupione wyposażenie na działalność klubu
np. stoły, krzesła, wieszaki do szatni, ekran do rzutnika.
Inne formy pomocy materialnej
Świadczenia rodzinne
Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka. Na dzień
1 stycznia 2019 r. 304 rodzin otrzymywały zasiłek rodzinny wraz z dodatkami, w okresie tym pomoc
w formie tego świadczenia otrzymali rodzice na 672 dzieci. Na dzień 31.12.2019 r. 250 rodzin otrzymywało
zasiłek rodzinny wraz z dodatkami, a liczba dzieci, na które zostało przyznane świadczenie wyniosła 538.
Na dzień 01.01.2019 r. zasiłek pielęgnacyjny otrzymywało 280 osób, na dzień 31.12.2019 r. – 277 osób.
Na dzień 01.01.2019 r. zasiłek dla opiekuna otrzymywały 4 osoby, na dzień 31.12.2019 r. – 3 osoby.
Na dzień 01.01.2019 r. specjalny zasiłek opiekuńczy otrzymywało 13 osób, na dzień 31.12.2019 r. – 10
osób.
Na dzień 01.01.2019 r. świadczenie pielęgnacyjne otrzymywały 52 osoby, na dzień 31.12.2019 r. – 60 osób.
Na dzień 01.01.2019 r. świadczenie rodzicielskie otrzymywały 24 osoby, na dzień 31.12.2019 r. – 23 osoby.
W 2019 r. wypłacono łącznie 19 668 świadczeń rodzinnych na łączną kwotę 3 931 740,74 zł. Całkowity
koszt realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych w roku 2019 wyniósł 4 040 556,09 zł.
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Fundusz alimentacyjny
Fundusz alimentacyjny stanowi system wspierania osób uprawnionych do alimentów, znajdujących się w
trudnej sytuacji materialnej z powodu niemożności wyegzekwowania alimentów od osoby zobowiązanej do
alimentacji. Na dzień 01.01.2019 r. świadczenia z funduszu alimentacyjnego otrzymywało 35 rodzin, liczba
osób uprawnionych wynosiła 58 osób, na dzień 31.12.2019 r. świadczenia otrzymywały 33 rodziny, liczba
osób uprawnionych wynosiła 63 osoby.
W 2019 r. wypłacono łącznie 780 świadczeń z funduszu alimentacyjnego na łączną kwotę 253 719,64
zł. Całkowity koszt realizacji ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów w 2019 r. wyniósł 261
331,23 zł.
Rządowy program „500+”
Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków, związanych
z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. Świadczenie
wychowawcze na dzień 1 stycznia 2019 r. otrzymywały 563 rodziny, liczba dzieci, na które zostało
przyznane świadczenie wyniosła 917. Na dzień 31.12.2019 r. 868 rodzin otrzymywało świadczenie
wychowawcze, a liczba dzieci, na które zostało przyznane świadczenie to 1 451. W 2019 r. wypłacono
łącznie 14 736 świadczeń wychowawczych na kwotę 7 340 318,70 zł. Koszt całkowity realizacji programu
w roku 2019 wyniósł 7 437 017,15 zł.
Rządowy Program „Dobry start”
Funkcjonuje od 30 maja 2018 roku, jest to jednorazowe świadczenie w kwocie 300 zł na jednego
ucznia od 7 roku życia do ukończenia 20 roku życia, przysługujące w związku z rozpoczęciem roku
szkolnego. W 2019 r. 698 rodzin otrzymało świadczenie Dobry Start. Wypłacono łącznie 1 078 świadczeń na
kwotę 323 400,00 zł. Koszt całkowity realizacji ustawy wyniósł 334 180,00 zł.
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym
Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów
zamieszkałych na terenie gminy Jeżewo. Pomoc jest udzielana na cele edukacyjne, a każda osoba
otrzymująca taką pomoc ma obowiązek wykorzystać stypendium szkolne zgodnie z jego przeznaczeniem.
W 2019 roku stypendium szkolne wypłacono 120 uczniom, a wydatkowano na ten cel kwotę 100 350,00 zł.
Dodatki mieszkaniowe
W 2019 r. wypłacono dodatki mieszkaniowe na łączną kwotę 50 408,36zł, których beneficjentami były
23 osoby. Podstawą jego przyznania był posiadany tytuł prawny do lokalu, osiągnięcie odpowiednio niskiego
dochodu oraz odpowiednia powierzchnia lokalu. Kwota najniższego dodatku wynosiła 41,71 zł, zaś kwota
najwyższego dodatku – 460,22 zł. Liczba złożonych wniosków – 40.
Dodatek energetyczny
W 2019 r. wypłacono dodatek energetyczny na łączną kwotę 68,16 zł. Beneficjentem dodatku była 1
osoba, która spełniła kryteria uprawniające ją do otrzymania tego dodatku – tj. miała przyznany dodatek
mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych
(Dz. U. z 2019 r., poz. 2133), była stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej
zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym oraz zamieszkiwała w miejscu dostarczania energii
elektrycznej.
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3. OCHRONA ZDROWIA
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Gminna Przychodnia w Jeżewie jest podmiotem
leczniczym niebędącym przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.
o działalności leczniczej (Dz.U. nr 112, poz. 654 z późn. zm.), prowadzonym w formie samodzielnego
publicznego zakładu opieki zdrowotnej, dla którego podmiotem tworzącym jest gmina Jeżewo.
Celem Gminnej Przychodni jest udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych, profilaktyka
oraz promocja zdrowia.
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Jeżewie udziela świadczeń zdrowotnych
finansowanych ze środków publicznych ubezpieczonym oraz innym osobom uprawnionym do tych
świadczeń na podstawie odrębnych przepisów nieodpłatnie, za częściową odpłatnością lub całkowitą
odpłatnością.
Gminna Przychodnia w Jeżewie prowadzi gospodarkę finansową opartą na zasadach określonych
w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112 poz. 654 z póź. zm.) i przepisach
do tej ustawy.
W 2019 roku Gminna Przychodnia w Jeżewie osiągnęła przychody w wysokości 2 120 975,07 zł oraz
poniosła koszty w kwocie 2 096 465,85 zł, tym samym osiągnęła dodatni wynik finansowy w wysokości 24
509,22 zł.
Gminna Przychodnia w Jeżewie systematycznie doposaża gabinety lekarskie w niezbędny sprzęt oraz
wykonuje remonty pomieszczeń. W 2019 roku zakupiono wyposażenie za kwotę 6 120,77 zł:
 dla stomatologii: komputer, zasilacz UPS, destylarkę, klimatyzer, lodówkę,
 dla rehabilitacji: 15 moskitier, 3 nagrywarki, wentylator dla rehabilitacji.
Ponadto, dokonano kapitalnego remontu pomieszczeń za kwotę 59 999,40 zł oraz zainstalowano
klimatyzację za kwotę 44 280,00 zł, a także zakupiono samochód służbowy za kwotę 58 600,00 zł.
W 2019 r. w Gminnej Przychodni w Jeżewie było zatrudnionych 12 osób na umowę o pracę (11 etatów),
w tym:
 2 pielęgniarki środowiskowo – rodzinne,
 1 pielęgniarka w środowisku nauczania i wychowania,
 1 pielęgniarka do spraw szczepień,
 1 położna środowiskowo – rodzinna,
 2 fizjoterapeutów (na ½ etatu),
 1 księgowa,
 2 asystentki stomatologiczne,
 1 rejestratorka medyczną,
 1 sprzątaczka.
Ponadto, Gminna Przychodnia w Jeżewie zatrudnia na umowy zlecenia i kontrakty:
 2 lekarzy pediatrów,
 2 lekarzy chorób wewnętrznych (w tym 1 specjalista diabetolog),
 1 lekarza ogólnego (chirurg),
 2 lekarzy stomatologów,
 1 lekarza ginekologa – położnika,
 1 pracownika gospodarczego,
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 1 kierowcę,
 1 osobę dokonującą rozliczeń z NFZ,
 1 sprzątaczkę.
Do Gminnej Przychodni w Jeżewie zadeklarowanych jest 4 573 pacjentów.

Przedział wiekowy
0 – 6 roku życia
7 – 19 roku życia
20 – 39 roku życia
40 – 65 roku życia
66 – 75 roku życia
powyżej 75 roku życia

Pacjenci Gminnej Przychodni w Jeżewie
Liczba pacjentów
352
726
1131
1681
444
239

Liczba zaopcjowanych osób do Gminnej Przychodni w Jeżewie kształtuje się na podobnym poziomie
co w latach poprzednich.
Pod opieką pielęgniarki POZ znajduje się 4 584 pacjentów, położnej 2 308 pacjentów, natomiast
pielęgniarka szkolna opiekuje się 746 uczniami.
W 2019 r. Gminna Przychodnia w Jeżewie udzieliła ogółem 31 178 porad lekarskich, w tym 337
wizyt domowych oraz 2 808 porad stomatologicznych:
Rodzaj porady
Porady lekarskie

Porady stomatologiczne

Wiek pacjenta
Liczba udzielonych porad
Pacjenci do 18 roku życia
5 229
Pacjenci od 18 roku życia do 65
17 028
roku
Pacjenci powyżej 65 roku
8 921
Pacjenci do 18 roku życia
689
Pacjenci od 18 roku życia do 64
1 790
roku
Pacjenci powyżej 65 roku
329

Ponadto poradnia ginekologiczno – położnicza udzieliła pacjentkom 694 porad.
W 2019 r. z usług fizjoterapeutów skorzystało 774 pacjentów, u których wykonano 28 770 usług. Gabinet
fizjoterapii wykonuje następujące zabiegi:
 fizykoterapia – prądy diadynamiczne, naświetlanie lampą Sollux oraz laseroterapia,
 kinezyterapia – rehabilitacja ruchowa,
 leczenie polem magnetycznym,
 krioterapia azotem.
Ponadto, raz w miesiącu pacjenci mają możliwość odpłatnego skorzystania z usług lekarza urologa.
W Gminnej Przychodni znajduje się również punkt pobrań prób laboratoryjnych, który oferuje możliwość
wykonania badań laboratoryjnych. Gminna Przychodnia w Jeżewie aktywnie uczestniczy w różnego rodzaju
bezpłatnych i płatnych badaniach organizowanych przez firmy medyczne, dzięki którym pacjenci mogą
wykonać badania: wzroku, słuchu, dopplerowskie żył, USG piersi, USG stawów, mammografię itp.
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Oprócz Gminnej Przychodni w Jeżewie, opiekę zdrowotną zapewnia w Gminie Jeżewo NZOZ Praktyka
Lekarza Rodzinnego Małgorzata Tucholska – Drachal w Laskowicach, w której świadczeń udzielają: lekarz
medycyny rodzinnej, pielęgniarka środowiskowo – rodzinna oraz położna środowiskowo – rodzinna.
W Gminie Jeżewo funkcjonuje 1 apteka, która znajduje się w Jeżewie oraz 1 punkt apteczny, który
znajduje się w Laskowicach.

4. KULTURA
Na terenie gminy Jeżewo działają dwie instytucje kultury:
 Gminna Biblioteka Publiczna w Jeżewie
 Gminny Ośrodek Kultury w Jeżewie
Gminna Biblioteka Publiczna w Jeżewie jest samorządową instytucją kultury, która rozpoczęła
swoją działalność w dniu 2 stycznia 2007 r. i obejmuje ona: Gminną Bibliotekę Publiczną w Laskowicach
oraz filię w Jeżewie. Zatrudnia dwie osoby z wykształceniem wyższym bibliotekarskim.
Przedmiotem działania placówek jest gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona
materiałów bibliotecznych oraz obsługa użytkowników z tereny gminy Jeżewo. Biblioteka służy rozwijaniu
i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych i informacyjnych mieszkańców, upowszechnianiu wiedzy i nauki oraz
rozwojowi kultury.
Księgozbiór
1. Stan księgozbioru na dzień 31.12.2019 r. Ogółem – 20 143 woluminy, w tym:
 Laskowice – 8 514,
 Jeżewo – 11 629.
Stan ogólny księgozbioru się zmniejsza, gdyż cały czas są ubytkowne książki zniszczone, nieaktualne,
zaczytane.
2. Zakup nowości wydawniczych w 2019 r.:
Liczba zakupionych książek – 576 na łączną kwotę 14 318,00 zł, w tym:
 Laskowice – 286 za kwotę 7 240,64 zł,
 Jeżewo – 290 za kwotę 7 077,36 zł.
Oprócz zakupów do księgozbiorów włączone zostały książki pochodzące z darów.
Czytelnicy
Liczba czytelników zarejestrowanych w 2019 r. – 550
 Laskowice – 285,
 Jeżewo – 265.
Wypożyczenia książek
 Laskowice – 3 647,
 Jeżewo – 3 357.
Czasopisma
Tytuły prenumerowane: „Przyjaciółka”, „Świerszczyk”, „Kociewski Magazyn Regionalny”,
„Biblioteka Publiczna”.
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Inna działalność
 Dyskusyjny Klub Książki (w Jeżewie i w Laskowicach) – spotkania raz w miesiącu cały rok (poza
wakacjami),
 Uzyskanie z projektu „Kodowanie w Bibliotece” trzech zestawów robotów PhotonEdu tabletów
i gry edukacyjnej Scottie Go! za kwotę 2 740,92 zł,


 Ferie w bibliotece (projektowanie własnej planszy, laboratorium eksperymentów, lasw szkle, maski
karnawałowe),
 Udział w kampanii „Mała książka Wielki Człowiek”, w ramach której dzieci w wieku 3-6 lat
otrzymują książkę oraz zbierają naklejki za każde odwiedziny w bibliotece, dzięki temu projektowi
liczba użytkowników w tej grupie wiekowej wielokrotnie wzrosła,
 Zajęcia dla dzieci „Biblioteka bawi uczy i…” (dwa razy w miesiącu),
 Kółko teatralne dla dzieci – biblioteka Jeżewo,
 Akcja „Aniołki dla Hospicjum”,
 Tydzień z Internetem – marzec – 5 spotkań dla dorosłych i dzieci (75 uczestników) - Laskowice;
spotkanie dla dorosłych „Co to jest fake news?”,
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 Klub Kodowania dla dzieci,
 14.05.2019 r. Tydzień Bibliotek, 79 uczestników (dwa spotkania – po jednym w Jeżewie
i Laskowicach) - warsztaty pisania komiksów dla uczniów Szkoły Podstawowej w Jeżewie
i warsztaty scenariuszowe dla uczniów Szkoły Podstawowej w Laskowicach, które poprowadził
pisarz i scenarzysta pan Zbigniew Masternak,

 05-06.06.2019 r. „Tydzień Czytania Dzieciom”pod hasłem "Sportowcy czytają dzieciom". 214
uczestników w Jeżewie i Laskowicach – przedszkolaki oraz klasy 0-III wraz z wychowawcami.
Wiersze o sporcie oraz "Lokomotywę" czytali zaproszeni lokalni sportowcy oraz Wójt Gminy Jeżewo
pan Maciej Rakowicz i przewodniczący Rady Gminy pan Sławomir Stefan. Goście również
opowiedzieli dzieciom o swojej sportowej pasji, a nawet zaprezentowali swoje umiejętności,
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 „Spotkania z Photonem” z przedszkolakami z Przedszkola pod Kasztankiem i ze Szkoły
Podstawowej w Krąplewicach (53 uczestników),
 14.06.2019 r. w Filii Jeżewo, 50 uczestników, spotkanie autorskie z Jolantą Piekarską
i Wiesławem Piekarskim. Popołudnie minęło na rozmowie o książce „Senior sprawny
intelektualnie”, o tym co skłoniło do pisania, skąd zainteresowanie tą tematyką, jakie mają plany
związku z wydawnictwem.
 Wakacje z biblioteką (Jeżewo) – ilość spotkań 9 – ilość uczestników 88,
 Wakacyjne zajęcia sensoplastyczne dla dzieci w wieku 0-4 lata – 3 spotkania (42 uczestników,
dzieci z rodzicami),

 Wakacyjne Kodowanie (Jeżewo) - 5 spotkań – ilość uczestników 29,
 Zajęcia teatralne (Jeżewo) –3 spotkania –23 uczestników,
 Zajęcia literacko-plastyczne z elementami sensoplastyki dla najmłodszych – 3 spotkania – 19
uczestników,
 Klub kodowania (Laskowice) – 7 spotkań – 23 uczestników,
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 Urodziny Kubusia Puchatka –2 spotkania (po jednym w Laskowicach i Jeżewie) – ilość uczestników
94,
 Zajęcia z dziećmi „W bibliotece jest ciekawie i wesoło” (Jeżewo)– ilość spotkań 1 – ilość
uczestników 3,
 Głośne czytanie dzieciom z Przedszkola pod Kasztankiem w Laskowicach (13.11.2019) – 25
uczestników,
 Przedstawienie teatru Maska z Krakowa dla dzieci z przedszkola i klas 0-III pt. „Miś Marcel
i przyjaciele kłopotów mają wiele” z okazji Dnia Pluszowego Misia (Laskowice i Jeżewo), ilość
uczestników 370 (27.11.2019),

 Warsztaty kropkowe – malowanie zakładek do książek metodą dot painting (07. i 08.11.2019) – 2
spotkania (po jednym w Laskowicach i Jeżewie) – 22 uczestników,
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 Warsztaty – Malowanie bombek szklanych (10 i 11.12.2019) – 2 spotkania (po jednym w
Laskowicach i Jeżewie) – ilość uczestników 22,

 Spotkanie autorskie (11.12.2019 r.) z panem Grzegorzem Gretkowskim, mieszkańcem Laskowic,
autorem książki „Kodeks Małego Rycerza”
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Gminny Ośrodek Kultury w Jeżewie swoją działalność rozpoczął od 1 stycznia 2009 roku jako
samorządowa instytucja kultury, której celem jest tworzenie, upowszechnianie oraz ochrona kultury.
Siedziba GOK–u znajduje się w Laskowicach, ul. Mickiewicza 3a.
Do podstawowej działalności placówki należy rozpoznawanie i rozbudzanie zainteresowań oraz
potrzeb kulturalnych społeczności lokalnej, przygotowanie do odbioru i tworzenie wartości kulturalnych,
kształtowanie wzorów i nawyków aktywnego uczestnictwa w kulturze, współpraca ze społecznym
i amatorskim ruchem kulturalnym, promowanie zespołów twórczych i indywidualnych artystów oraz
koordynacja działalności kulturalno-wychowawczej na terenie gminy Jeżewo.
W Gminnym Ośrodku Kultury w Jeżewie w 2019 r. zatrudnionych było 5 osób:
 p.o. dyrektor GOK,
 specjalista do spraw kultury,
 instruktor,
 księgowa (0,20 etatu),
 kadrowa (0,20 etatu).
Wydarzenia kulturalne w 2019 r.:
Styczeń
1. II Festiwal Kolęd i Piosenek Świątecznych dla dzieci i młodzieży – impreza odbyła się w Domu
Kultury w Laskowicach. Zadaniem konkursowym było zaśpiewanie kolędy lub piosenki świątecznej
w dowolnej aranżacji. Występy uczestników oceniano w dwóch kategoriach solista oraz zespół jednak
jury wyłoniła zwycięzców tylko w kategorii solista, zespoły otrzymały wyróżnienie. Festiwal cieszył
się ogromnym zainteresowaniem mieszkańców, udział w nim wzięło ponad 100 osób.
2. Bal przebierańców dla dzieci – impreza odbyła się w Domu Kultury w Laskowicach. Udział w nim
wzięło ponad 100 dzieci.
3. XXVII finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy – finałowe imprezy odbyły się w Domach
Kultury w Laskowicach i Jeżewie, atrakcją był koncert Tobiasza Staniszewskiego, który wystąpił
w obu miejscowościach. Łącznie uczestniczyło ok. 200 osób.
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4. Zajęcia feryjne dla dzieci - w okresie ferii zimowych GOK skierował do dzieci i młodzieży bardzo
bogatą ofertę zajęć, które odbywały się w Domu Kultury w Jeżewie, siedzibie GOK w Laskowicach
oraz w świetlicach wiejskich. Dzieci miały okazje uczestniczyć w tworzeniu witrażowych aniołów,
pudełek z gliny, magnesów na lodówkę z masy porcelanowej, warsztatach kukiełkowych,
kulinarnych, teatralnych oraz kuglarskich. Dzieci wyjechały także na wycieczkę do Gniezna do
fabryki bombek.

Luty
1. Luty był miesiącem spotkań dla dzieci i dorosłych odbyły się warsztaty malowania na ceramice oraz
warsztaty robienia aniołów dla Hospicjum Pomorze Dzieciom w Gdańsku. W tworzenie aniołów
zaangażowało się wielu mieszkańców gminy Jeżewo, dzięki temu duża paczka aniołów została
zawieziona dla nieuleczalnie chorych dzieci.
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Marzec
1. Z okazji Dnia Kobiet odbył się „Festiwal Kobiet”. Impreza przyjęła już formę cykliczną i cieszyła się
ogromnym zainteresowaniem, uczestniczyło ok. 100 pań. Na spotkanie zaproszono kobiety z pasją,
a także zaprezentowano lokalne rękodzieło. Na panie czekało wiele atrakcyjnych nagród oraz
możliwość uczestnictwa w pokazach i warsztatach takich jak tworzenie kosmetyków naturalnych,
świec sojowych, malowania na porcelanie, tworzenia z filcu. Uczestniczki mogły skorzystać z porad
projektantki wnętrz oraz obejrzeć występ grupy tanecznej „Milhausen Dance Center“.

2. Warsztaty cukiernicze dla dorosłych cieszyły się ogromnym zainteresowaniem, panie pracowały
z masą cukierniczą.
3. "Lekcja dla rodaka" – spotkanie zorganizowane we współpracy z panią Jolantą Piekarską, na
spotkanie zaproszono dr Krystynę Borucińską, autorkę książki „Zsyłka do Kazachstanu”. W lekcji
wzięli udział dawni uczniowie Pani doktor oraz inni zainteresowani historią.
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Kwiecień , Maj
1. Miesiące kwiecień i maj były miesiącami warsztatów m.in odbyły się warsztaty cukiernicze
i wielkanocne dla dorosłych oraz warsztaty batiku, warsztaty wielkanocne i malowania na szkle dla
dzieci.
Czerwiec
1. Piracki dzień dziecka w Laskowicach odbył się w dniu 1 czerwca 2019 r. (ok. 100 osób).

2. Pożegnanie gimnazjalistów uczestniczących w warsztatach rzeźby – w dniu 10.06.2019 r. odbyło się
pożegnanie gimnazjalistów – 6 osób, którzy otrzymali symboliczne certyfikaty ukończenia nauki
w warsztacie.
3. Coroczna impreza „Noc Świętojańska“ odbyła się 21 czerwca 2019 r. nad jeziorem Stelchno
w Jeżewie. Występy chóru Cecylia z Bukowca i Kociewianek z Jeżewa umilały czas wyplatania
wianków, następnie odbyły się wspólne tańce oraz konkursy na najładniejszy wianek oraz
poszukiwanie kwiatu paproci. O zmroku grupa ”Złodzieje Oklasków” wystawiła spektakl teatru
ognia. Impreza zgromadziła ok. 300 uczestników.
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4. Wyjazd do solanek do Grudziądza i na operę „Falstaff” do Bydgoszczy (52 osoby).
5. W miesiącu czerwcu odbyło się rozpoczęcie projektów tj. „Jo Kociewie je w Jeżewie II”
z Narodowego Centrum Kultury oraz z Działaj Lokalnie „Nie hejtuję, bo na scenie urzęduję”.
6. GOK we współpracy ze Szkołą Podstawową w Laskowicach oraz sołectwem Belno zrealizował
zajęcia animacyjne dla dzieci z okazji Dnia Dziecka.
7. Znakowanie rowerów we współpracy z policją.
Lipiec, sierpień
1. W okresie letnim GOK skierował do dzieci i młodzieży bardzo bogatą ofertę zajęć, które odbywały
się w Domu Kultury w Jeżewie oraz siedzibie GOK w Laskowicach:
 warsztaty teatralno-medialne (32 dzieci),
 warsztaty w ramach wakacyjnych spotkań kreatywnych i akademii kulinarnej w Jeżewie tworzenie kwiatków z rajstop, warsztaty kulinarne, spotkanie z weterynarzem Piotrem i jego
psem Super Championem Welusiem, warsztaty motylkowe, a także warsztaty plastyczne,
kuglarskie, teatralne oraz malarskie z mgr Martyną Baranowicz, po których odbyła się
wystawa prac namalowanych przez dzieci.
 wakacyjne wyjazdy edukacyjne dla dzieci w wieku szkolnym. W każdym wyjeździe
uczestniczyło ok. 15-17 dzieci. GOK sfinansował transport w kwocie 600,00 zł:
 4 lipca – Gruczno – spotkanie z góralem, warsztaty: co górale robią w górach ? –
przeganianie i wypasanie owiec. Wspinaczka po górach, łapanie owadów z zielonym
edukatorem oraz zwiedzanie regionalnej chaty – Luszkowo, warsztaty tworzenia
cukierków „krówki”.



17 lipca - Grudziądz – wyjazd ciuchcią na drugą stronę Wisły. Pełna emocji i wrażeń,
przejażdżka zabytkowym parowozem w wagonach z przedziałami TurKol – Turystyka
Kolejowa, rejs stateczkami po Wiśle, wspinaczka pod górę, zdobycie Wieży Klimek,
spacer zaułkami Grudziądza.
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24 lipca – Tleń i okolice. Dzięki współpracy z Wdeckim Parkiem Krajobrazowym
„Lubię tu być. Na zielonym” i Marleną Wojciechowską uczestnicy najpierw poznawali
ciekawostki Tlenia za pomocą questa, a następnie zwiedzali okolicę i Zalew Żurski
z pokładu tramwaju wodnego. Kolejnym punktem była wizyta w „Dworzec Tleń”. Tu
dzieciaki na chwilę przeniosły się w świat swoich rodziców i dziadków, gdzie co
chwila robiły zdziwione miny na widok dawnej pralki, telewizora, telefonu czy
maszyny do pisania. Wielkie wrażenie wywarły też inne eksponaty na przykład
huśtawka czy turystyczne przybory do jedzenia.

 warsztaty muzyczne z Maciejem Gburczykiem,
 zajęcia z kuglarstwa oraz teatralne.
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2. Dożynki gminne, odbyły się w dniu 31 sierpnia 2019 r. w Jeżewie. Zapoczątkowała je Msza Święta
dziękczynna w intencji rolników. Do świątyni przedstawiciele poszczególnych sołectw przynieśli
wieniec dożynkowy oraz dary w postaci: chleba, kwiatów, owoców, ziół, grzybów, które podczas
nabożeństwa zostały poświęcone. Następnie, orszak dożynkowy na czele z Orkiestrą Dętą
przemaszerował na boisko w Jeżewie, gdzie na każdego czekało moc atrakcji. Dla najmłodszych
największą atrakcją było dmuchane wesołe miasteczko oraz zabawy animacyjne z Grupą T.
Wieczorem odbył się koncert gwiazdy disco polo, a zaraz po nim do późnych godzin nocnych trwała
zabawa taneczna. Na licznych stoiskach można było spróbować lokalnych specjałów. Zostały
ogłoszone również wyniki konkursu na "Dożynkowy wystrój gminy", zwyciężyło sołectwo Piskarki,
miejsce drugie zajęło sołectwo Belno uczestnikom wręczono atrakcyjne nagrody.

Wrzesień
1. "Zakończenie Wakacji" odbyło się 6 września 2019 r. w Laskowicach w tym dniu odbyły się:
 występy wokalne dzieci z gminy Jeżewo, które brały udział w warsztatach muzycznych,
 koncert zespołu "Stroke" z ogniska muzycznego w Grudziądzu,
 występ wokalny Sebastiana Modliszewskiego,
 przedstawienie teatru ognia " Romeo i Julia".
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Październik
1. W październiku raz w tygodniu odbywały się jesienne warsztaty plastyczne dla dzieci od 6 roku życia
oraz warsztaty rękodzielnicze dla dorosłych.
2. „Jo Kociewie je w Jeżewie” – całkowity koszt projektu – 27 850,00 zł, z czego wkład własny GOK
850,00, dotacja ze Starostwa Powiatowego w Świeciu – 1 000,00 zł, dotacja z Narodowego Centrum
Kultury – 26 000,00 zł.
 01.10. – „ Jo Kociewie je w Jeżewie” konferencja „Uczba na Kociewiu” (ok. 40 uczestników).
W trakcie konferencji "Uczba na Kociewiu" prelegenci: prof. Maria Pająkowska-Kensik, Lech
Zdrojewski, Krystyna Gierszewska oraz Agnieszka Kowalkowska przekazali uczestnikom moc
wiedzy teoretyczno-praktycznej. Główną myślą było ocalanie wartości kulturowych od
zapomnienia i jakimi kanałami je wdrażać i mówić, aby stawały się popularne, rozpoznawalne
i abyśmy chcieli się z nimi identyfikować. W praktyce uczestnicy zobaczyli wiele namacalnych
przykładów jak można prezentować Kociewie, między innymi przez gadżety i przedmioty
użytkowe i szkolne w odpowiedniej grafice. W konferencji uczestniczyli nauczyciele, pracownicy
instytucji kultury, urzędów, pasjonaci i regionaliści. Na specjalne zaproszenie na konferencję
przyjechała dyplomowana hafciarka z Kociewia, a także przedstawiciel firmy zajmującej się
szyciem strojów sportowych, który to jest zainteresowany stworzeniem kolekcji w kociewskim
stylu. O pyszne jedzenie zadbały Członkinie KGW: Belno, Laskowice, Ciemniki i Dubielno.
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 „II Kociewski Festiwal Rękodzieła i Folkloru”, w ramach którego odbył się konkurs twórców
i rękodzielników, regionalny konkurs kulinarny na brukwiankę, pokaz mody kociewskiej,
wystawa rękodzieła (ok. 200 osób),
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 27.10. – II Regionalny Festiwal Przyśpiewek Ludowych , Piosenek Folkowych i Patriotycznych
dla dzieci i młodzieży pamięci Wiesławy Ziółkowskiej oraz rozstrzygnięcie konkursu
plastycznego „Z czym kojarzy mi się Kociewie” (ok. 150 osób),

3. Premiera spektaklu „Konflikt” odbyła się w dniu 26 października 2019 r. w sali Domu Kultury
w Laskowicach w ramach projektu pod nazwą: „Nie hejtuję, bo na scenie urzęduję”. przedstawienie
przyciągnęło bardzo dużą publiczność i wywarło ogromne wrażenie na widzach.
Listopad
1. Obchody 101 Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę – w dniu 11 listopada 2019 r.
mieszkańcy gminy Jeżewo uroczyście uczcili rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.
Przedstawiciele samorządu złożyli kwiaty na mogiłach poległych żołnierzy, następnie wraz
z mieszkańcami i reprezentantami szkół, organizacji i stowarzyszeń uczestniczyli w uroczystej mszy
świętej w intencji Ojczyzny, sprawowanej w kościele parafialnym w Jeżewie. Po Mszy Świętej
wszyscy zgromadzeni udali się do pobliskiego Domu Kultury, gdzie odbył się koncert patriotyczny
w wykonaniu zespołu Folk Band Show.
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2. Wystawa rzeźby – odbyła się w dniu 27 listopada 2019 r. w Domu Kultury w Jeżewie i była okazją do
zaprezentowania prac uczestników warsztatów rzeźbiarskich. Warsztaty rzeźby w naszej gminie mają
już długoletnią tradycję, warsztaty dla dzieci i młodzieży prowadzi Pan Janusz Kasak, natomiast
warsztaty dla dorosłych prowadzi Pan Maksymilian Rostankowski.
Grudzień
1. W dniu 7 grudnia 2019 r. przy współpracy sołectwa Laskowice, Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Szkoły Podstawowej w Laskowicach dla mieszkańców gminy
Jeżewo zostało zorganizowane spotkanie "Wspólne ubieranie choinki". Podczas spotkania
zorganizowano wystawy ozdób świątecznych, przygotowano występy dzieci, gry i zabawy z elfami.
W spotkaniu wzięło udział ok. 500 mieszkańców.
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Wydarzenia kulturalne w sołectwach w 2019 r.
SOŁECTWO BELNO:
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.

Miesiąc

Wydarzenie

Przeznaczone środki finansowe
lub rzeczowe

Styczeń

Organizacja ferii zimowych dla dzieci
w świetlicy wiejskiej – zajęcia plastyczne
i artystyczne;

fundusz sołecki, środki własne
sołectwa, środki KGW

Marzec

Organizacja Dnia Kobiet i Dnia Mężczyzny

środki własne mieszkańców

Organizacja Dnia Dziecka

fundusz sołecki, środki KGW

Spotkanie mieszkańców sołectwa – dożynki

Środki własne mieszkańców

Czerwiec
Wrzesień
Grudzień

Spotkanie mikołajkowe dla dzieci z sołectwa fundusz sołecki

SOŁECTWO BUCZEK:
Miesiąc

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Marzec

Wydarzenie

Przeznaczone środki finansowe
lub rzeczowe

Organizacja Dnia Kobiet

środki własne sołectwa

Maj

Uroczystość 70-lecia OSP Buczek

środki budżetu OSP

Czerwiec

Festyn wiejski z zabawą

fundusz sołecki, sponsor

Ognisko dla mieszkańców sołectwa

Środki własne sołectwa
i mieszkańców

Spotkanie mikołajkowe dla dzieci
z sołectwa

Fundusz sołecki, sponsor

Zabawa sylwestrowa

Środki własne mieszkańców

Październik
Grudzień
Grudzień

S t r o n a | 138

SOŁECTWO CIEMNIKI:
Lp.
1.
2.
3.

Przeznaczone środki finansowe lub
rzeczowe

Miesiąc

Wydarzenie

Czerwiec

Piknik rodzinny z okazji Dnia Dziecka, Dnia
fundusz sołecki, środki własne KGW
Matki
Zabawa integracyjna „Andrzejki 2019” dla
środki własne mieszkańców
mieszkańców sołectwa Ciemniki i Dubielno
Spotkanie integracyjne dla dzieci – pieczenie
środki własne KGW
pierników

Listopad
Grudzień

SOŁECTWO DUBIELNO:
Lp.
1.
2.
3.
4.

Miesiąc
Marzec
Listopad
Grudzień
Grudzień

Wydarzenie

Przeznaczone środki finansowe
lub rzeczowe

Organizacja Dnia Kobiet

środki własne mieszkańców

Zabawa integracyjna „Andrzejki 2019” dla
środki własne mieszkańców
mieszkańców sołectwa Ciemniki i Dubielno
fundusz sołecki, środki własne
Spotkanie mikołajkowe dla dzieci z sołectwa
sołectwa
Pokaz artykułów kosmetycznych dla pań
z sołectwa

SOŁECTWO CZERSK ŚWIECKI:
Lp.
1.
2.

Wydarzenie

Przeznaczone środki finansowe
lub rzeczowe

Bal karnawałowy dla dzieci z sołectwa

środki własne KGW

Luty

Zajęcia dla dzieci – pieczenie ciasteczek

środki własne KGW

Marzec

Miesiąc
Styczeń

4.

Kwiecień

5.

Kwiecień

6.

Maj

Organizacja Dnia Kobiet, zajęcia artystyczne
dla dzieci
Zajęcia dla dzieci – tradycje wielkanocne
Organizacja śniadania wielkanocnego dla
Seniorów
Sprzątanie sołectwa

7.

Czerwiec

Organizacja Dnia Rodziny

8.

Lipiec

Wyjazd integracyjny dla
sołectwa Kłodawa/Uniejów

3.

mieszkańców
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środki własne KGW
środki własne KGW
środki własne KGW
środki własne
i sołectwa
środki własne KGW

KGW,

OSP

9.

Sierpień

10.
11.

Październik
Październik

12.

Listopad

13.

Listopad

14.

Listopad

15.

Grudzień

16.

Grudzień

17.

Grudzień

Udział w konkursie dożynkowym na wystrój
wsi
Zajęcia dla dzieci – jesień
środki własne KGW
Zajęcia dla dzieci – sport to zdrowie
środki własne KGW
fundusz sołecki, środki własne
Zajęcia dla dzieci – mali artyści
KGW
Zajęcia dla dzieci – gry i zabawy fundusz sołecki, środki własne
andrzejkowe
KGW
Andrzejkowa jaka to melodia – konkurs dla
środki własne KGW
mieszkańców
środki własne KGW, środki własne
Spotkanie mikołajkowe dla dzieci z sołectwa
sołectwa
środki własne KGW, środki własne
Kolacja wigilijna dla seniorów
sołectwa
środki własne KGW, środki własne
Zabawa sylwestrowa dla mieszkańców
sołectwa

SOŁECTWO JEŻEWO:
Lp.
1.
2.
3.

Miesiąc
Marzec
Kwiecień
Czerwiec

Przeznaczone środki finansowe
lub rzeczowe

Wydarzenie

Tydzień dla kobiet – warsztaty i spotkania
w tematyce kosmetycznej i tworzenia środki własne, fundusz sołecki
biżuterii
Organizacja
kiermaszu
wielkanocnego
środki własne
z tradycjami kociewskimi
I Piknik Rodzinny

środki własne, fundusz sołecki

4.

Czerwiec

Festyn piłkarski dla dzieci z sołectwa

środki własne, fundusz sołecki

5.

Lipiec

Zajęcia plastyczne dla dzieci z sołectwa

środki własne, fundusz sołecki

6.

Sierpień

Zajęcia plastyczne i kulinarne dla dzieci

środki własne, fundusz sołecki

7.

Październik

Zajęcia plastyczne dla dzieci

fundusz sołecki

8.

Październik

Biesiada kociewska

fundusz sołecki

9.

Październik

Zajęcia szydełkowania dla pań z sołectwa

środki własne

10.

Listopad

Bal andrzejkowy dla dzieci z sołectwa

fundusz sołecki

Czerwiecpaździernik

Realizacja projektu działaj lokalnie –
„Kociewie, poczuj to!” (zajęcia dla dzieci,
środki własne
wycieczki rowerowe, spływ kajakowy,
zajęcia dla dorosłych)

11.

S t r o n a | 140

SOŁECTWO LASKOWICE:
Lp.

Miesiąc

1.

Grudzień

Przeznaczone środki finansowe
lub rzeczowe
Organizacja spotkania mikołajkowego dla fundusz sołecki, środki budżetu
dzieci z sołectwa
gminy, sponsor
Wydarzenie

SOŁECTWO PISKARKI:
Lp.
1.

Przeznaczone środki finansowe
lub rzeczowe

Miesiąc

Wydarzenie

Maj

Warsztaty krawieckie dla mieszkańców
sołectwa, piknik rodzinny
Wycieczka rowerowa dla mieszkańców do
Pałacu w Polednie
Wycieczka autokarowa dla mieszkańców do
Łeby
Wycieczka rowerowa do Tlenia
Warsztaty mydlarskie dla mieszkańców
Warsztaty krawieckie dla mieszkańców
Trening z instruktorem NordicWalking
Trening z instruktorem NordicWalking
Trening z instruktorem NordicWalking
Warsztaty pieczenia pierników, strojenie
choinki w świetlicy wiejskiej
Spotkanie świąteczne dla mieszkańców

2.

Maj

3.

Czerwiec

4.
5.
6.
7.
8.
9.

Czerwiec
Lipiec
Wrzesień
Wrzesień
Październik
Listopad

10.

Grudzień

11.

Grudzień

sponsor, środki własne
sponsor, środki własne
zbiórka mieszkańców
środki z projektu Działaj Lokalnie
środki z projektu Działaj Lokalnie
środki z projektu Działaj Lokalnie
środki z projektu Działaj Lokalnie
środki z projektu Działaj Lokalnie
środki z projektu Działaj Lokalnie
sponsor
sponsorzy

SOŁECTWO PIĘĆMORGI:
Lp.
1.

Przeznaczone środki finansowe
lub rzeczowe

Miesiąc

Wydarzenie

Czerwiec

Spotkanie integracyjne dla mieszkańców,
sponsor, środki własne
ognisko
Zajęcia edukacyjne dla dzieci, zajęcia
fundusz sołecki
z robotyki
spotkanie wigilijne dla mieszkańców
fundusz sołecki, sponsor

2.

Wrzesień

3.

Grudzień
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SOŁECTWO TASZEWO:
Lp.
1.

Miesiąc
Styczeń

2.
3.

Marzec
Maj

4.

Czerwiec

5.

Grudzień

Wydarzenie
Bal przebierańców dla dzieci i dorosłych

Przeznaczone środki finansowe
lub rzeczowe
środki rzeczowe własne, fundusz
sołecki
środki własne
środki własne

Spotkanie z okazji Dnia Kobiet
Zajęcia plastyczne dla dzieci
Spotkanie dla dzieci z okazji zakończenia
środki własne, fundusz sołecki
roku szkolnego
Spotkanie wigilijne dla mieszkańców
fundusz sołecki, środki własne

4. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE
Na terenie Gminy Jeżewo działa 5 jednostek ochotniczych straży pożarnej:
 OSP Buczek
 OSP Czersk Świecki
 OSP Dubielno
 OSP Jeżewo (działa w ramach KSRG)
 OSP Osłowo
Jednostki mają swoje siedziby w miejscowościach: Buczek, Czersk Świecki, Dubielno, Jeżewo, Osłowo.
Wszystkie strażnice są własnością Gminy Jeżewo, a jednostki OSP korzystają z nich na zasadzie użyczenia.
Liczba druhów uprawnionych do działań ratowniczych na dzień 31.12.2019 r. w poszczególnych
jednostkach OSP:
 OSP Buczek – 12 druhów, w tym 2 kierowców uprawnionych do kierowania pojazdem
uprzywilejowanym,
 OSP Czersk Świecki – 9 druhów, w tym 2 kierowców uprawnionych do kierowania pojazdem
uprzywilejowanym,
 OSP Dubielno – 10 druhów, w tym 2 kierowców uprawnionych do kierowania pojazdem
uprzywilejowanym,
 OSP Jeżewo – 16 druhów, w tym 4 kierowców uprawnionych do kierowania pojazdem
uprzywilejowanym,
 OSP Osłowo – 15 druhów, w tym 2 kierowców uprawnionych do kierowania pojazdem
uprzywilejowanym.
Na wyposażeniu jednostek OSP z terenu Gminy Jeżewo znajdują się następujące pojazdy:
 OSP Buczek:
 pojazd specjalny pożarniczy GLM, marki RENAULT MASTER, rok produkcji 2003;
 OSP Czersk Świecki:
 pojazd specjalny pożarniczy GLM, marki NISSAN INTERSTAR, rok produkcji – 2006;
 OSP Dubielno:
 pojazd specjalny pożarniczy GCBM, marki – JELCZ 325, rok produkcji – 1988;
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OSP Jeżewo:
 pojazd specjalny pożarniczy GBA, marki RENAULT, rok produkcji – 1998;
 pojazd specjalny pożarniczy GCBA, marki JELCZ 004, rok produkcji – 1992;
OSP Osłowo:
 pojazd specjalny pożarniczy GBM, marki STAR, rok produkcji – 1980.

Jednostki OSP dysponują następującym sprzętem do działań ratowniczo - gaśniczych:
 motopompy pływające,
 motopompy szlamowe,
 poduszki wysokociśnieniowe wraz z osprzętem,
 torby ratownictwa medycznego,
 szyny Kramera,
 deski ortopedyczne,
 defibrylatory,
 aparaty oddechowe,
 czujniki bezruchu,
 agregaty prądotwórcze,
 pilarki do drewna,
 detektor wielogazowy itp.
Każdy wyjazd jednostki do akcji jest ewidencjonowany przez stanowisko kierowania Komendy
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu. W 2019 roku strażacy wyjeżdżali do akcji 110 razy.
Liczba interwencji z udziałem OSP z Gminy Jeżewo
Interwencja/rok

2018 r.

2019 r.

Pożary

42

50

Miejscowe zagrożenia

57

52

Alarmy fałszywe

1

7

Ćwiczenia

0

1

100

110

Razem

Poszczególne jednostki OSP gminy interweniowały:
Nazwa jednostki

2018 r.

2019 r.

OSP Buczek

4

7

OSP Czersk Świecki

4

6

OSP Dubielno

0

6

OSP Jeżewo

73

68

OSP Osłowo

18

23
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Na utrzymanie gotowości bojowej pięciu jednostek OSP działających na terenie Gminy Jeżewo
w roku 2019 wydatkowano z budżetu gminy 151 118,65 złotych, w tym wynagrodzenie konserwatorów
sprzętu OSP, badania lekarskie członków OSP, ubezpieczenie OC strażaków, samochodów strażackich,
przeglądy techniczne samochodów i sprzętu ppoż., zakup paliwa i innych materiałów eksploatacyjnych do
samochodów i sprzętu ratowniczego.
Zrealizowano następujące zadania remontowe:
 OSP Buczek – wylewka pod garaż, naprawa instalacji elektrycznej zasilającej syrenę alarmową,
 OSP Dubielno – remont zadaszenia, naprawa bramy garażowej i utwardzenie terenu przy remizie,
 OSP Jeżewo – naprawa wału w samochodzie specjalnym pożarniczym marki Jelcz, naprawa
rozrusznika w samochodzie specjalnym pożarniczym marki RENAULT, naprawa zbiornika
w samochodzie specjalnym pożarniczym,
 OSP Osłowo – wymiana mechanizmu i tarcz hamulca ręcznego w samochodzie specjalnym
pożarniczym marki STAR.
W 2019 r. Gmina Jeżewo realizowała, na podstawie porozumienia zawartego z Oddziałem Wojewódzkim
Związku OSP RP województwa kujawsko-pomorskiego, projekt pn. „Nowoczesne służby ratownicze –
zakup sprzętu dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych”. W ramach środków pochodzących
z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020
14 025,00 zł (85%) oraz środków własnych – 2 475,00 zł (15%), co stanowi całkowitą wartość zadania 16 500,00 zł, zakupiono sprzęt dla jednostek OSP z naszej gminy, z tego:
1) OSP Buczek otrzymał: 2 komplety ubrań specjalnych oraz agregat prądotwórczy;
2) OSP Jeżewo otrzymało: 1 komplet ubrań specjalnych oraz parawan do osłony miejsca wypadku
i zasłaniania ofiar wypadków;
3) OSP Osłowo otrzymało: 2 komplety ubrań specjalnych, hełm i agregat prądotwórczy.

5. SPRAWY OBYWATELSKIE
Konsultacje społeczne
W 2019 r. przeprowadzono konsultacje społeczne dotyczące projektu statutu sołectw Gminy Jeżewo.
Konsultacje ogłoszone zostały na okres od 27 marca do 8 kwietnia, poprzez publikację na stronie
internetowej Gminy Jeżewo oraz Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Jeżewo. Opinie i uwagi można było
składać w formie papierowej poprzez przesłanie za pośrednictwem poczty na adres Urzędu Gminy, na
wskazany adres mailowy oraz poprzez osobiste dostarczenie formularza konsultacyjnego do urzędu gminy.
Konsultacje miały na celu poznanie opinii mieszkańców gminy o proponowanych zmianach do
obowiązujących Statutów Sołectw, ponieważ Statut, jako akt prawa miejscowego określa zakres
przedmiotowych unormowań, jakie powinien zawierać statut jednostki pomocniczej, tj.: nazwę, obszar
jednostki, zasady i tryb wyborów organów jednostek pomocniczych, zakres zadań przekazanych jednostkom
przez gminę oraz sposób ich realizacji, zakres i formy kontroli oraz nadzoru organów gminy nad
działalnością organów jednostek pomocniczych.
Uchwalenie Statutu Sołectw wynikało z konieczności ich aktualizacji wobec obowiązujących przepisów
prawa oraz wprowadzeniu poprawek merytorycznych dla zapewnienia lepszego funkcjonowania jednostek
pomocniczych.
W dotychczasowym brzmieniu statutów sołectw gminy Jeżewo kadencja sołtysa i rady sołeckiej trwała 4
lata. W projekcie statutu zaproponowano, aby kadencja sołtysów i rad sołeckich począwszy od kadencji
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rozpoczynającej się w roku 2019 i latach następnych była równa kadencji Rady Gminy. Zostały także
doprecyzowane przepisy określające zasady i tryb wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej, prowadzenia
gospodarki finansowej i gospodarki na mieniu gminnym, a także zakres prowadzonej kontroli nad
działalnością organów sołectwa.
W trakcie trwania konsultacji wypłynęła 1 propozycja mieszkańca sołectwa Laskowice, dotycząca
zmiany zapisu §43 pkt 3, która po przeanalizowaniu przez członków Rady Gminy Jeżewo, została
jednogłośnie zaakceptowana i wprowadzona do zapisów projektu statutu sołectwa.
Wobec czego Rada Gminy Jeżewo stosowne Statuty Sołectw przyjęła w dniu 11 kwietnia 2019 r.
uchwałami od Nr VIII/51/2019 do Nr VIII/63/2019.
Ponadto, w październiku 2019 r. odbyły się konsultacje w sprawie projektu „Rocznego programu
współpracy Gminy Jeżewo z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego na 2020 rok”. Organizacje działające na terenie naszej Gminy nie zgłosiły żadnych
uwag dotyczących ww. programu. W związku z tym, w dniu 21 listopada 2019 r. Rada Gminy Jeżewo
Uchwałą Nr XVII/117/2019 przyjęła roczny program współpracy Gminy Jeżewo z organizacjami
pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok.
Skargi, wnioski i petycje
W roku 2019 wpłynęła jedna skarga na działalność Gminnego Ośrodka Kultury w Jeżewie. Zasadniczym
zarzutem skargi, było niewłaściwe przeprowadzenie „Regionalnego Festiwalu Kolęd i Piosenek
Świątecznych dla dzieci i młodzieży”, który odbył się w styczniu 2019 r. w Domu Kultury w Laskowicach,
a jego organizatorem był Gminny Ośrodek Kultury w Jeżewie. Przeprowadzone postępowanie zakończyło
się uznaniem skargi za bezzasadną. Ponadto, w 2019 r. nie wpłynęły inne skargi, przedmiotem których
mogło być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo
przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub
biurokratyczne załatwianie spraw.
Również, w roku sprawozdawczym nie wpłynęły wnioski, przedmiotem których mogą być
w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy
i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.
W roku sprawozdawczym 2019 wpłynęły petycje w sprawach:
1. W dniu 1 marca 2019 r. wpłynęły trzy petycje mieszkańców miejscowości Buczek i Skrzynki,
Laskowice oraz Krąplewice i Nowe Krąplewice, jako sprzeciw w sprawie budowy kompleksu
chlewni przez firmę Prosiaczek w miejscowości Buczek. Temat petycji, złożony przez
mieszkańców, dotyczył m. in. sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla m. Buczek oraz braku ze strony Urzędu Gminy działań w stosunku do prowadzonej
działalności przez Bioelektrownię Buczek (obecnie Bioutil sp. z o.o.). Wnoszący petycję poprosili
także o wskazanie, jakie jest podejście organów gminy do każdej z zainteresowanych stron
powyższym tematem. W odpowiedzi poinformowano, że organy gminy prowadzące postępowanie
środowiskowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwzięcia – „Budowa kompleksu chlewni z niezbędną infrastrukturą techniczną (…),
otrzymały na powyższe 18 pism zawierających uwagi oraz wnioski do wskazanej sprawy, na które
udzielono odpowiedzi w formie pisemnej. Wskazano również, że protesty te będą brane pod
uwagę przy wydawaniu decyzji środowiskowej, a kontr-ekspertyza Komitetu Protestacyjnego
przeciwko budowie chlewni w Buczku, została zaliczona w poczet materiału dowodowego
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2.

3.

4.

5.

prowadzonego postępowania i będzie przedmiotem analizy organu opiniującego – Regionalną
Dyrekcję Ochrony Środowiska w Bydgoszczy. W udzielonej odpowiedzi poinformowano, iż
przed merytorycznym rozstrzygnięciem organ nie może formułować ocen faktycznych i prawnych
odnośnie dowodów znajdujących się w aktach sprawy. Nadmieniono, w odniesieniu do
prowadzonej działalności Bioelektrowni w Buczku, że organy gminy interesują się, tym w jaki
sposób realizowane są pozwolenia zintegrowane wydane przez odpowiednie instytucje czy
urzędu, m.in. poprzez inicjowanie stosownych kontroli. Natomiast, w kwestii uchwalenia
miejscowego planu, poinformowano wnoszących petycję, że Rada Gminy Jeżewo w dniu 21
marca 2019 r. podjęła uchwałę Nr VII/44/2019 w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu ewidencyjnego Buczek,
gmina Jeżewo.
W dniu 22 maja 2019 r. została złożona petycja dotycząca zebrania ofert rynkowych w sprawie
kosztów związanych z korzystania z usług telekomunikacyjnych oraz dokonania analizy
wydatków ponoszonych w przedmiotowym obszarze, jak również w celu zachowania jawności
i transparentności działań zawnioskowano o publikację petycji na stronie internetowej urzędu.
Petycja wniesiona została jako inicjatywa – Zmieniajmy Gminy na lepsze - wszyscy dbajmy
o oszczędności w wydatkowaniu naszych podatków. Publikacja treści petycji nastąpiła w dniu 3
czerwca 2019 r. na stronie internetowej BIP Gminy Jeżewo, w zakładce petycje. Na powyższą
petycję nie udzielono odpowiedzi.
W dniu 8 lipca 2019 r. wpłynęła petycja, dotycząca publikacji na stronie internetowej BIP
wybranych numerów służbowych telefonów komórkowych, których użytkowanie może usprawnić
komunikację z urzędem, jak również w celu zachowania jawności i transparentności działań
zawnioskowano o publikację petycji na stronie internetowej urzędu. Petycja wniesiona została
jako inicjatywa – Zmieniajmy Gminy na lepsze - dbajmy o koszty publiczne. Publikacja treści
petycji nastąpiła w dniu 11 lipca 2019 r. na stronie internetowej BIP Gminy Jeżewo, w zakładce
petycje. Na powyższą petycję nie udzielono odpowiedzi.
Dnia 18 września 2019 r. została złożona petycja w sprawie walki z uzależnieniem wśród dzieci
i młodzieży, jako inicjatywa – Zmieniajmy Gminy na lepsze, która wnosiła, aby Gminna Komisja
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, opracowała program (harmonogram) wykorzystania
w szkołach narzędzi informatycznych o charakterze edukacyjnym, w celu wykorzystania
oprogramowania przez pedagogów szkolnych oraz uczniów w zakresie zwiększania świadomości
dotyczącej problematyki związanej z przeciwdziałaniem patologiom wśród dzieci i młodzieży
szkolnej, w związku z nadużywaniem alkoholu i środków odurzających. Zawnioskowano
o przesłanie stosownej petycji do Dyrektorów placówek oświatowych. Publikacja treści petycji
nastąpiła w dniu 23 września 2019 r. na stronie internetowej BIP Gminy Jeżewo, w zakładce
petycje. Na powyższą petycję nie udzielono odpowiedzi.
28 listopada 2019 r. złożona została petycja przez Panią Renatę Sutor, w kwestii zmiany
przepisów prawa miejscowego w zakresie nieodpłatnych parkingów usytuowanych przed
kościołami, cmentarzami, czy szpitalami oraz aby w szpitalach ceny sprzedawanych produktów
żywnościowych nie przekraczały cen detalicznych obowiązujących w zwykłych sklepach.
W kolejnych punktach składająca petycję wniosła o zmianę przepisów prawa rangi ustawowej, tj.
prawa podatkowego, cywilnego, postępowania cywilnego, prawa gospodarczego, rodzinnego,
karnego, prawa dotyczącego zbiórek publicznych czy mediów oraz dotyczących przeciwdziałania
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alkoholizmowi. Stosowną petycję rozpatrzyła Komisja skarg, wniosków i petycji Rady Gminy
Jeżewo, wskazując, iż Rada Gminy Jeżewo jest właściwa do rozpatrzenia petycji w zakresie
zmiany prawa miejscowego obowiązującego na terenie Gminy Jeżewo (punkt 1 tejże petycji),
jednak postulat tych zmian nie może zostać zrealizowany, ponieważ w Gminie Jeżewo nie
występują strefy płatnego parkowania, gdyż wszystkie miejsca publiczne tj. parkingi przed
Kościołami, cmentarzami, a także przed ośrodkiem zdrowia są bezpłatne oraz w Gminie Jeżewo
nie występują obiekty szpitalne. W związku z powyższym postulat zmiany przepisów prawa
miejscowego, tak aby miejsca publiczne, tj. parkingi przed Kościołami, cmentarzami oraz
szpitalami były bezpłatne Komisja uznała za bezzasadny. Odnośnie postulatów w punktach od 2
do 9 petycji, dotyczących zmian przepisów rangi ustawowej, które nie mieszczą się
w kompetencji Rady Gminy Jeżewo, zgodnie z art. 118 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,
Komisja zarekomendowała Radzie Gminy, aby petycja niezwłocznie została przekazana do
podmiotów właściwych, tj. do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz Prezydentowi
Rzeczypospolitej Polskiej. Na powyższe podjęta została uchwała Rady Gminy Jeżewo Nr
XX/150/2020 w dniu 27 lutego 2020 r.
6. W dniu 6 grudnia 2019 r. wpłynęła petycja Pani Renaty Sutor w tematyce zmiany przepisów
prawa miejscowego w zakresie utworzenia w każdej gminie miejsca, gdzie można bezpłatnie
parkować z oznaczeniem takiego miejsca znakiem drogowym parkingu z dopiskiem – bezpłatny
oraz poparcia w formie uchwały skierowanej do Konferencji Episkopatu Polski dokonania pełnej
Intronizacji Jezusa Chrystusa na Króla Polski. Stosowną petycję rozpatrzyła Komisja skarg,
wniosków i petycji Rady Gminy Jeżewo, wskazując, że Rada Gminy Jeżewo jest właściwa do
rozpatrzenia petycji w zakresie zmiany prawa miejscowego obowiązującego na terenie Gminy
Jeżewo (punkt 1 tejże petycji), jednak postulat tych zmian nie może zostać zrealizowany,
ponieważ w gminie Jeżewo nie występują strefy płatnego parkowania we wszystkich miejscach
publicznych, tj. Urząd Gminy, Ośrodki Zdrowia, Szkoły Podstawowe, Przedszkola, Ośrodki
Kultury, Kościoły, cmentarze. Komisja uznała ww. postulat za bezzasadny. Odnośnie postulatu
w pkt 2 dot. poparcia w formie uchwały skierowanej do Konferencji Episkopatu Polski adresatki
petycji o dokonanie pełnej Intronizacji Jezusa Chrystusa na Króla Polski, Komisja uznała, iż
podejmowanie powyższego postulatu nie leży w kompetencjach zadań rady gminy (art. 7 oraz art.
18 ustawy o samorządzie gminnym). Ponadto art. 25 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej
stanowi, iż „Władze publiczne w Rzeczypospolitej Polskiej zachowują bezstronność w sprawach
przekonań religijnych, światopoglądowych i filozoficznych, zapewniając swobodę ich wyrażania
w życiu publicznym”. Komisja zarekomendowała Radzie Gminy nie uwzględnianie petycji w tym
zakresie. Na powyższe podjęta została uchwała Rady Gminy Jeżewo Nr XX/151/2020 w dniu 27
lutego 2020 r.
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Zebrania wiejskie
W 2019 r. w miesiącu wrześniu obyło się 14 zebrań wiejskich, dotyczących ustalenia przeznaczenia
wyliczonej kwoty funduszu sołeckiego na rok 2020 dla danego sołectwa.
Na poszczególnych zebraniach wiejskich frekwencja kształtowała się następująco:
SOŁECTWO BIAŁE:
Liczba mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania: 100
Liczba mieszkańców obecnych na zebraniu wiejskim: 15
Frekwencja: 15%
Sołectwo zadecydowało o realizacji funduszu w zakresie: wykonania remontu elewacji budynku świetlicy
wiejskiej, wydatków bieżących związanych m.in. z utrzymaniem i zakupem wyposażenia do świetlicy
wiejskiej oraz płatności za energię elektryczną i inne media.
Szacowane wydatki budżetu związane z realizacją wskazanych przedsięwzięć wyniosą: 14 145,77 zł.
SOŁECTWO BELNO:
Liczba mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania: 216
Liczba mieszkańców obecnych na zebraniu wiejskim: 19
Frekwencja: 8,79%
Sołectwo zadecydowało o realizacji funduszu w zakresie: remontu łazienki i korytarza w budynku
świetlicy wiejskiej, wydatków bieżących związanych m.in. z utrzymaniem i zakupem wyposażenia do
świetlicy, jak i płatności za energię elektryczną i inne media oraz za usługi bieżące.
Szacowane wydatki budżetu związane z realizacją wskazanych przedsięwzięć wyniosą: 20 376,64 zł.
SOŁECTWO BUCZEK:
Liczba mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania: 145
Liczba mieszkańców obecnych na zebraniu wiejskim: 28
Frekwencja: 19,31%
Sołectwo zadecydowało o realizacji funduszu w zakresie: zakupu wyposażenia do świetlicy wiejskiej,
w tym zakupu krzeseł oraz nowych drzwi, zakupu tablic informacyjnych, zakupu materiałów potrzebnych do
organizacji spotkań dla mieszkańców, wykonania usługi dot. wymiany instalacji elektrycznej i montażu
bojlera na ciepłą wodę oraz wydatków bieżących związanych m.in. z utrzymaniem świetlicy wiejskiej, jak
i płatności za energię elektryczną i inne media oraz za usługi bieżące.
Szacowane wydatki budżetu związane z realizacją wskazanych przedsięwzięć wyniosą: 17 640,11 zł.
SOŁECTWO CIEMNIKI:
Liczba mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania: 129
Liczba mieszkańców obecnych na zebraniu wiejskim: 17
Frekwencja: 13,17%
Sołectwo zadecydowało o realizacji funduszu w zakresie: założenia oświetlenia ledowego wraz
z przygotowaniem dokumentacji technicznej, wydatków bieżących związanych m.in. z utrzymaniem
i zakupem wyposażenia do świetlicy wiejskiej, zagospodarowania terenu przy świetlicy, zakupu materiałów
w celu organizacji spotkań integracyjnych i świątecznych dla mieszkańców, jak i płatności za energię
elektryczną i inne media oraz za usługi bieżące.
Szacowane wydatki budżetu związane z realizacją wskazanych przedsięwzięć wyniosą: 15 619,29 zł.
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SOŁECTWO CZERSK ŚWIECKI:
Liczba mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania: 349
Liczba mieszkańców obecnych na zebraniu wiejskim: 20
Frekwencja: 5,73%
Sołectwo zadecydowało o realizacji funduszu w zakresie: zagospodarowania terenu przy stawie, w celu
organizacji miejsca wypoczynku i spotkań dla mieszkańców, remontu poszycia dachowego na budynku
świetlicy wiejskiej, organizacji spotkań edukacyjnych dla dzieci oraz wydatków bieżących związanych m.in.
z utrzymaniem i zakupem wyposażenia do świetlicy wiejskiej, jak i płatności za energię elektryczną i inne
media oraz za usługi bieżące.
Szacowane wydatki budżetu związane z realizacją wskazanych przedsięwzięć wyniosą: 28 123,13 zł.
SOŁECTWO DUBIELNO:
Liczba mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania: 134
Liczba mieszkańców obecnych na zebraniu wiejskim: 11
Frekwencja: 8,20%
Sołectwo zadecydowało o realizacji funduszu w zakresie: wydatków bieżących związanych m.in.
z utrzymaniem i zakupem wyposażenia do świetlicy wiejskiej, organizacji spotkań integracyjnych dla
mieszkańców, zagospodarowania terenu przy świetlicy, jak i płatności za energię elektryczną i inne media
oraz za usługi bieżące.
Szacowane wydatki budżetu związane z realizacją wskazanych przedsięwzięć wyniosą: 15 703,49 zł.
SOŁECTWO JEŻEWO:
Liczba mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania: 1 482
Liczba mieszkańców obecnych na zebraniu wiejskim: 35
Frekwencja: 2,36%
Sołectwo zadecydowało o realizacji funduszu w zakresie: przygotowania oświetlenia ulicznego
w sołectwie, zakupu materiałów bieżących na potrzeby sołectwa, dotyczące przygotowania miejsca do
wypoczynku i spędzania wspólnie przez mieszkańców czasu wolnego, jak również do organizacji spotkań,
pikników sołeckich czy spotkań świątecznych, dofinansowania działalności zespołu folklorystycznego,
zakupu naklejek edukacyjnych do Szkoły Podstawowej w Jeżewie, organizacji zajęć edukacyjnych
i artystycznych dla dzieci z sołectwa oraz modernizacji boiska sportowego w Jeżewie oraz płatności za usługi
bieżące.
Szacowane wydatki budżetu związane z realizacją wskazanych przedsięwzięć wyniosą: 42 100,50 zł.
SOŁECTWO KRĄPLEWICE:
Liczba mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania: 734
Liczba mieszkańców obecnych na zebraniu wiejskim: 23
Frekwencja: 3,13%
Sołectwo zadecydowało o realizacji funduszu w zakresie: budowy dalszej części chodnika przy drodze
gminnej w kierunku m. Buczek, według opracowanego projektu technicznego, zakupu materiałów bieżących
na potrzeby sołectwa, dotyczących m.in. przygotowania małej architektury w sołectwie, jak również
zaplanowana została organizacja wspólnych spotkań mieszkańców w postaci pikników sołeckich czy spotkań
świątecznych oraz innych wydarzeń kulturalnych.
Szacowane wydatki budżetu związane z realizacją wskazanych przedsięwzięć wyniosą: 42 100,50 zł.
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SOŁECTWO LASKOWICE:
Liczba mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania: 2 142
Liczba mieszkańców obecnych na zebraniu wiejskim: 57
Frekwencja: 2,66%
Sołectwo zadecydowało o realizacji funduszu w zakresie: przygotowania oświetlenia ulicznego
w sołectwie, dofinansowania zajęć edukacyjnych i artystycznych dla dzieci z sołectwa, dofinansowania
działalności zespołu folklorystycznego, zakupie usług i materiałów bieżących na potrzeby sołectwa,
dotyczących organizacji kursów, konserwacji sprzętu rekreacyjnego, z którego korzystają mieszkańcy oraz
organizacji spotkania świątecznego – mikołajki dla dzieci i innych integracyjnych spotkań dla mieszkańców.
Szacowane wydatki budżetu związane z realizacją wskazanych przedsięwzięć wyniosą: 42 100,50 zł.
SOŁECTWO OSŁOWO:
Liczba mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania: 119
Liczba mieszkańców obecnych na zebraniu wiejskim: 16
Frekwencja: 13,44%
Sołectwo zadecydowało o realizacji funduszu w zakresie: zakupu sprzętu na plac zabaw oraz wydatków
bieżących związanych m.in. z utrzymaniem i zakupem wyposażenia do świetlicy wiejskiej, jak i płatności za
energię elektryczną i inne media oraz za usługi bieżące.
Szacowane wydatki budżetu związane z realizacją wskazanych przedsięwzięć wyniosą: 15 703,49 zł.
SOŁECTWO PIĘĆMORGI:
Liczba mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania: 90
Liczba mieszkańców obecnych na zebraniu wiejskim: 28
Frekwencja: 31,11%
Sołectwo zadecydowało o realizacji funduszu w zakresie: zakupu urządzenia do ogrzewania świetlicy
wiejskiej, organizacji zajęć edukacyjnych i artystycznych dla dzieci z sołectwa, wydatków bieżących
związanych m.in. z utrzymaniem i zakupem wyposażenia do świetlicy wiejskiej, zakupu materiałów w celu
organizacji spotkań integracyjnych i świątecznych dla mieszkańców, jak i płatności za energię elektryczną
i inne media oraz za usługi bieżące.
Szacowane wydatki budżetu związane z realizacją wskazanych przedsięwzięć wyniosą: 13 345,86 zł.
SOŁECTWO PISKARKI:
Liczba mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania: 102
Liczba mieszkańców obecnych na zebraniu wiejskim: 17
Frekwencja: 16,66%
Sołectwo zadecydowało o realizacji funduszu w zakresie: wykonania oświetlenia ledowego w sołectwie,
zakupu materiałów do organizacji spotkań i warsztatów dla mieszkańców sołectwa, wydatków bieżących
związanych m.in. z utrzymaniem i zakupem wyposażenia do świetlicy wiejskiej, jak i płatności za energię
elektryczną i inne media oraz za usługi bieżące.
Szacowane wydatki budżetu związane z realizacją wskazanych przedsięwzięć wyniosą: 14 398,37 zł.
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SOŁECTWO TASZEWO:
Liczba mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania: 228
Liczba mieszkańców obecnych na zebraniu wiejskim: 22
Frekwencja: 9,64%
Sołectwo zadecydowało o realizacji funduszu w zakresie: montażu klimatyzatora do świetlicy wiejskiej,
zakupu mebli do wiaty przy świetlicy, zakupu materiałów do organizacji zajęć edukacyjnych i artystycznych
dla dzieci z sołectwa, wydatków bieżących związanych m.in. z utrzymaniem i zakupem wyposażenia do
świetlicy wiejskiej, jak i płatności za energię elektryczną i inne media oraz za usługi bieżące.
Szacowane wydatki budżetu związane z realizacją wskazanych przedsięwzięć wyniosą: 20 839,75 zł.
SOŁECTWO TASZEWSKIE POLE:
Liczba mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania: 183
Liczba mieszkańców obecnych na zebraniu wiejskim: 17
Frekwencja: 9,28%
Sołectwo zadecydowało o realizacji funduszu w zakresie: wykonania altanki, stołu i ław na plac zabaw,
ułożenia kostki brukowej pod altankę, wydatków bieżących związanych m.in. z utrzymaniem i zakupem
wyposażenia do świetlicy wiejskiej, zamontowania bojlera elektrycznego w świetlicy wiejskiej, jak
i płatności za energię elektryczną i inne media oraz za usługi bieżące.
Szacowane wydatki budżetu związane z realizacją wskazanych przedsięwzięć wyniosą: 18 608,42 zł.

Również na przełomie miesiąca stycznia i lutego 2019 roku odbyły się zebrania wiejskie,
w trakcie których mieszkańcy poszczególnych sołectw dokonali wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej na nową
kadencję 2019-2023. Tak przedstawiała się frekwencja oraz wyniki głosowania:
SOŁECTWO BIAŁE:
Liczba mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania: 100
Liczba mieszkańców obecnych na zebraniu wiejskim: 29
Frekwencja: 29%
Kandydaci na Sołtysa: Piotr Maliszewski
Liczba głosów: TAK – 27
NIE - 2
Rada Sołecka wybrana w liczbie – 5 osób
SOŁECTWO BELNO:
Liczba mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania: 216
Liczba mieszkańców obecnych na zebraniu wiejskim: 32
Frekwencja: 14,81%
Kandydaci na Sołtysa: Agnieszka Niedzielska
Liczba głosów: TAK – 29
NIE - 2
Rada Sołecka wybrana w liczbie – 5 osób
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SOŁECTWO BUCZEK:
Liczba mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania: 145
Liczba mieszkańców obecnych na zebraniu wiejskim: 87
Frekwencja: 60%
Kandydaci na Sołtysa: Renata Krauze – 47
Maciej Warczak – 39
Głosy nieważne - 1
Rada Sołecka wybrana w liczbie – 5 osób
SOŁECTWO CIEMNIKI:
Liczba mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania: 129
Liczba mieszkańców obecnych na zebraniu wiejskim: 19
Frekwencja: 14,72%
Kandydaci na Sołtysa: Roman Nawrocki
Liczba głosów: TAK – 16
NIE - 3
Rada Sołecka wybrana w liczbie – 3 osób
SOŁECTWO CZERSK ŚWIECKI:
Liczba mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania: 349
Liczba mieszkańców obecnych na zebraniu wiejskim: 80
Frekwencja: 22, 92%
Kandydaci na Sołtysa: Józef Zagert – 42
Ksymena Talaśka – 38
Rada Sołecka wybrana w liczbie – 5 osób
SOŁECTWO DUBIELNO:
Liczba mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania: 134
Liczba mieszkańców obecnych na zebraniu wiejskim: 24
Frekwencja: 17,91%
Kandydaci na Sołtysa: Katarzyna Koseda – 4
Edyta Sobiechowska – 13
Grażyna Tutlewska - 7
Rada Sołecka wybrana w liczbie – 3 osób
SOŁECTWO JEŻEWO:
Liczba mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania: 1482
Liczba mieszkańców obecnych na zebraniu wiejskim: 94
Frekwencja: 6,34%
Kandydaci na Sołtysa: Mirosław Brzozowski – 39
Danuta Potkaj – 6
Magdalena Ziółkowska – 47
Głosy nieważne - 2
Rada Sołecka wybrana w liczbie – 5 osób
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SOŁECTWO KRĄPLEWICE:
Liczba mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania: 734
Liczba mieszkańców obecnych na zebraniu wiejskim: 37
Frekwencja: 5,04%
Kandydaci na Sołtysa: Joanna Najdowska
Liczba głosów: TAK – 37
NIE - 0
Rada Sołecka wybrana w liczbie – 5 osób
SOŁECTWO LASKOWICE:
Liczba mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania: 2142
Liczba mieszkańców obecnych na zebraniu wiejskim: 104
Frekwencja: 4,85%
Kandydaci na Sołtysa: Hanna Strzyżewska – 92
Marek Strzyżewski – 12
Rada Sołecka wybrana w liczbie – 5 osób
SOŁECTWO OSŁOWO:
Liczba mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania: 119
Liczba mieszkańców obecnych na zebraniu wiejskim: 29
Frekwencja: 24,36%
Kandydaci na Sołtysa: Maria Dulska-Kapuścińska
TAK – 24
NIE – 4
Głosy nieważne - 1
Rada Sołecka wybrana w liczbie – 5 osób
SOŁECTWO PIĘĆMORGI:
Liczba mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania: 90
Liczba mieszkańców obecnych na zebraniu wiejskim: 27
Frekwencja: 30%
Kandydaci na Sołtysa: Sylwia Kaczmarek – 16
Iwona Śmigielska – 5
Mariusz Noga – 6
Rada Sołecka wybrana w liczbie – 3 osób
Kolejne wybory Sołtysa Sołectwa Pięćmorgi odbyły się w dniu 5 lipca 2019 r.:
Liczba mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania: 90
Liczba mieszkańców obecnych na zebraniu wiejskim: 28
Frekwencja: 31,11%
Kandydaci na Sołtysa: Justyna Piotrowska – 20
Iwona Śmigielska – 3
Mariusz Noga – 5
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SOŁECTWO PISKARKI:
Liczba mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania: 102
Liczba mieszkańców obecnych na zebraniu wiejskim: 34
Frekwencja: 33,33%
Kandydaci na Sołtysa: Zbigniew Zgoda – 10
Marzena Pyra-Kuczyńska – 24
Rada Sołecka wybrana w liczbie – 5 osób
SOŁECTWO TASZEWO:
Liczba mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania: 228
Liczba mieszkańców obecnych na zebraniu wiejskim: 40
Frekwencja: 17,54%
Kandydaci na Sołtysa: Maria Kurcz – 29
Regina Marks – 11
Rada Sołecka wybrana w liczbie – 5 osób
SOŁECTWO TASZEWSKIE POLE:
Liczba mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania: 183
Liczba mieszkańców obecnych na zebraniu wiejskim: 43
Frekwencja: 23,49%
Kandydaci na Sołtysa: Maria Braciszewska
Liczba głosów: TAK – 39
NIE - 4
Rada Sołecka wybrana w liczbie – 5 osób
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