PROTOKÓŁ NR VII/2011
z obrad VII sesji VI kadencji Rady Gminy w Jeżewie
odbytej w dniu 16 czerwca 2011 r.
30
o godz. 13 do godz. 1505 w Sali Wiejskiego Domu Kultury w Jeżewie
Obradom przewodniczył Pan Marek Wiśniewski – Przewodniczący Rady Gminy
W obradach sesji na ustawowy skład Rady – 15 członków, zgodnie z listą obecności udział
wzięło 14 radnych. Radni nieobecni usprawiedliwieni: p. Leszek Kaniecki.
Spoza Rady Gminy w obradach sesji uczestniczyli:
1. Wójt Gminy – p. Mieczysław Pikuła
2. Skarbnik Gminy – p. Łucja Jarowska
3. Zaproszeni sołtysi /lista obecności stanowi załącznik do protokołu/
4. Mieszkańcy gminy /lista obecności stanowi załącznik do protokołu/
Protokołowała: Dominika Rakowicz
Porządek obrad:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otwarcie sesji.
Stwierdzenie quorum.
Przyjęcie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z obrad VI sesji VI kadencji Rady Gminy Jeżewo.
Składanie wniosków i interpelacji.
Informacja Wójta Gminy z pracy za okres międzysesyjny.
Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej z analizy i oceny sprawozdania
z wykonania budżetu gminy za rok 2010 oraz dyskusja nad sprawozdaniem.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
a. zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania
budżetu Gminy Jeżewo za rok 2010,
b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury –
Gminna Biblioteka Publiczna w Jeżewie za rok 2010,
c. zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury –
Gminny Ośrodek Kultury w Jeżewie za rok 2010,
d. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Przychodni w Jeżewie za rok
2010,
e. udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy,
f. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeżewo,
g. wprowadzenia zmian do budżetu gminy na rok 2011,
h. uchwalenia „Gminnego programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających
azbest” dla Gminy Jeżewo na lata 2011 – 2032,
i. zasad przyznawania osobom fizycznym dotacji z budżetu Gminy Jeżewo na
budowę przydomowych oczyszczalni ścieków,
j. przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Planu Gospodarki Odpadami
w gminie Jeżewo za lata 2009 – 2010,

k. zbycia mienia gminnego we wsi Jeżewo,
l. określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć logopedów
i pedagogów szkolnych,
m. określenia obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
dydaktycznych prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo
na ich rzecz przez dyrektorów, wicedyrektorów raz nauczycieli pełniących inne
stanowiska kierownicze w szkołach i innych placówkach oświatowych,
n. wzniesienia
tablicy
upamiętniającej
mieszkańców
gminy
Jeżewo
zamordowanych przez hitlerowców i sowietów w latach 1939 – 1946,
o. ustalenia diet dla sołtysów,
p. powołania zespołu do zaopiniowania zgłoszonych kandydatów na ławników na
kadencję 2012 – 2015.
9. Wolne wnioski i zapytania.
10. Zakończenie obrad sesji.
Ad. 1.
Otwarcia obrad VII sesji VI kadencji Rady Gminy w Jeżewie dokonał Przewodniczący Rady
Gminy p. Marek Wiśniewski witając radnych, sołtysów oraz gości.
Ad. 2.
Na podstawie listy obecności Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że na skład ustawowy
Rady wynoszący 15 członków, w obradach sesji uczestniczy 14 radnych, co stanowi quorum
upoważniające do kontynuowania obrad i podejmowania prawomocnych uchwał.
Ad. 3.
Przewodniczący Rady Gminy odczytał wniosek Wójta Gminy o wprowadzenie dwóch
punktów do porządku obrad VII Sesji Rady Gminy w sprawie:
1. ustalenia diet dla sołtysów, ppkt „o” w porządku obrad,
2. powołania zespołu do zaopiniowania zgłoszonych kandydatów na ławników na
kadencję 2012 – 2015, ppkt „p” w porządku obrad.
Następnie przedstawił porządek obrad sesji w wersji jak wyżej, do którego radni nie wnieśli
żadnych uwag i w głosowaniu przyjęli jednogłośnie.
Ad. 4.
Przewodniczący Rady Gminy przystępując do głosowania nad przyjęciem protokołu obrad
VI sesji VI kadencji Rady Gminy zapytał radnych, czy są uwagi do protokołu, który w sposób
zwyczajowo przyjęty jest zawsze do wglądu w biurze Rady. Uwag do protokołu nie
wniesiono, a więc poddał protokół pod głosowanie w wyniku, którego został przez Radę
przyjęty jednogłośnie – 14 głosami „za”.
Ad. 5.
Nie złożono wniosków ani interpelacji.

Ad. 6.
Wójt Gminy p. Mieczysław Pikuła nie złożył informacji z pracy za okres międzysesyjny,
z powodu chwilowej nieobecności na sesji Rady Gminy. Przewodniczący poinformował, że
najważniejsze kwestie z tego okresu zostały poruszone na spotkaniach Komisji Rady Gminy.
Ad. 7.
Prowadzący obrady sesji Przewodniczący Rady Gminy p. Marek Wiśniewski poprosił
Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o przedstawienie oceny ze sprawozdania finansowego,
z wykonania budżetu oraz informację o stanie mienia komunalnego za 2010 r.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej p. Tomasz Banaszak odczytał wniosek Komisji Rewizyjnej,
która na posiedzeniu w dniu 27.04.2011 r. dokonała analizy i oceny sprawozdania
z wykonania budżetu gminy za 2010 r., sprawozdań finansowych i informacji o stanie mienia
komunalnego i w którym wnioskuje o udzielenie absolutorium dla Wójta Gminy za 2010 r.
Po przedstawionej ocenie Przewodniczący Rady Gminy przedstawił treść uchwały Składu
Orzekającego Nr 2 RIO w Bydgoszczy z dnia 31 marca 2011 r., która po zapoznaniu się z
przedstawionym sprawozdaniami budżetowymi i sprawozdaniem operacji finansowych oraz
po dokonaniu oceny sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za rok 2010, nie
ma żadnych zastrzeżeń do przedstawionych sprawozdań i oceniła je jako prawidłowe.
Następnie Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusję nad sprawozdaniem z wykonania
budżetu gminy, której radni nie podjęli.
Ad. 8a.
Z uwagi na to, że radni dyskusji nie podjęli, Przewodniczący Rady Gminy p. Marek Wiśniewski
odczytał projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze
sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Jeżewo za rok 2010, a następnie poddał pod
głosowanie.
W wyniku jawnego głosowania „za” przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych.
Uchwała Nr VII/33/2011
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 8b.
Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury – Gminna Biblioteka
Publiczna w Jeżewie za rok 2010. Projekt tej uchwał został omówiony na posiedzeniach
Komisji Rady Gminy, jednak Przewodniczący poprosił o komentarz do uzasadnienia, które
określił jako „suche” radną Wiesławę Ziółkowską. Pani Ziółkowska odpowiedziała, że
finansowo Gminna Biblioteka Publiczna podlega pod gminę, kierownikiem tej instytucji jest
p. Lucyna Bronisz, którą w tym temacie należałoby prosić o komentarz lub obecną na sesji
Panią Skarbnik. Odniosła się natomiast do małej ilości pieniędzy przeznaczanych na zakup
książek do obu bibliotek gminnych. W związku z brakiem pytań ze strony radnych,

Przewodniczący przystąpił do głosowania. W wyniku jawnego głosowania „za” przyjęciem
uchwały głosowało 14 radnych.
Uchwała Nr VII/34/2011
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 8c.
Następnie Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury – Gminny Ośrodek Kultury w
Jeżewie za rok 2010. Projekt tej uchwał został omówiony na posiedzeniach Komisji Rady
Gminy, wobec tego Przewodniczący przystąpił do głosowania. W wyniku jawnego głosowania
Rada uchwałę przyjęła jednogłośnie – 14 głosami „za”.
Uchwała Nr VII/35/2011
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 8d.
Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania finansowego Gminnej Przychodni w Jeżewie za rok 2010. Następnie odczytał
załączone sprawozdanie z działalności Gminnej Przychodni w Jeżewie, po czym pochwalił, iż
pierwszy raz zdarzyło się aby z własnych środków finansowych zakupiony został aparat do
odczytywania zdjęć rentgenowskich – negastoskop oraz sprzęt do rehabilitacji -urządzenie
do krioterapii, laser i pole magnetyczne. W związku z tym, że projekt tej uchwały został
omówiony na posiedzeniach Komisji Rady Gminy, Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do
głosowania. W wyniku jawnego głosowania Rada uchwałę przyjęła jednogłośnie –
14 głosami „za”.
Uchwała Nr VII/36/2011
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad.8e.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej p. Tomasz Banaszak na prośbę Przewodniczącego Rady
Gminy odczytał Uchwałę Nr 10/Kr/2011 Składu Orzekającego Nr 2 Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie opinii o wniosku Komisji
Rewizyjnej Rady Gminy Jeżewo w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Jeżewo za 2010 r.
Następnie Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie udzielenia
absolutorium Wójtowi Gminy za rok 2010 i poddał uchwałę pod głosowanie. W wyniku
jawnego głosowania na obecnych 14 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych.
Wobec powyższego uchwała została podjęta jednogłośnie – 14 głosami „za”.

Uchwała Nr VII/37/2011

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Po głosowaniu Wójt Gminy p. Mieczysław Pikuła otrzymał gratulacje od Przewodniczącego
Rady Gminy, po czym zabrał głos dziękując za wykonaną pracę Pani Skarbnik oraz
pracownikom urzędu gminy.
Następnie Przewodniczący RG ogłosił 15 minutową przerwę.
Ad. 8 f i g.
Po przerwie Przewodniczący Rady Gminy p. Marek Wiśniewski zaproponował aby ppkt f)
i ppkt g) porządku obrad przedstawiła p. Skarbnik.
Pani Skarbnik przystępując do omówienia projektów uchwał powitała „Szanowną Radę, Pana
Wójta oraz zebranych gości”. Poinformowała, iż zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej
związana jest ze zmianami wprowadzonymi zarządzeniem Ministra Finansów z dnia 23
grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych
do państwowego długu publicznego. Powyższa zmiana zwiększa dług gminy o zobowiązania z
tytułu wykupu wierzytelności na inwestycje związane z wodociągowaniem w latach 2010 –
2020, a prognoza została opracowana na lata 2011 – 2016. Gmina zaciągając zobowiązanie
zgodnie z obowiązującymi przepisami nie wlicza wykupu wierzytelności do kwoty długu
wynikającej z zaciągniętych pożyczek i kredytów. Poinformowała zebranych, że zadłużenie
Gminy na koniec 2010 r. wraz z wykupem wierzytelności wyniosło 29,78 % zadłużenia do
dochodów ogółem, a na koniec 2011 r. wyniesie 25,48 %. Zmiany w planowanych
przedsięwzięciach w roku 2011 dotyczą zmniejszenia wydatków na inwestycje w ochronie
środowiska w kwocie 50.000 zł, a pozostałe wydatki inwestycyjne – majątkowe w latach
2011 – 2014 pozostają bez zmian. Natomiast w prognozie dochodów na lata 2017 – 2020
przyjęto wzrost dochodów ogółem o 2,5 %. Wydatki bieżące i wydatki na wynagrodzenia
zaplanowano przy wzroście około 2 %, a wydatki majątkowe dotyczą inwestycji związanych z
budową chodników i utwardzeniem dróg na terenie gminy. Do zakończenia spłaty wcześniej
zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wykupionych wierzytelności nie zaplanowano
przychodów finansowych z tytułu nowych pożyczek i kredytów. Kończąc omawianie
problematyki projektu uchwały p. Skarbnik powiedziała, że prognozowanie dochodów i
wydatków w tak odległym czasie zależy w dużym stopniu od polityki finansowej gminy i
kierunków rozwoju oraz planowanych inwestycji w kolejnych latach budżetowych.
Następnie przeszła do omówienia projektu uchwały w sprawie zmian do budżetu gminy na
rok 2011, udzielając wyjaśnień w sprawie wprowadzonych zmian do budżetu gminy na
podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego: zwiększono dotację celową na zdania
w zakresie pomocy społecznej w kwocie 6.760 zł z przeznaczeniem na realizację
specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami
psychicznymi, zwiększono plan dotacji celowych w kwocie 37.200 zł z przeznaczeniem na
dofinansowanie realizacji programu „pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Wprowadzono
do budżetu gminy dotację na wydatki związane z „Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki”
w kwocie 127.273 zł na realizację projektu: „Uwierz w siebie i swoje możliwości”.

Zmniejszono dochody na kwotę 11.773 zł, zgodnie z informacją otrzymaną ze Starostwa
Powiatowego w Świeciu, jest to dotacja celowa otrzymywana z powiatu na zadania bieżące
realizowane na podstawie porozumień i przeznaczona jest na zimowe utrzymanie dróg
powiatowych z terenu gminy Jeżewo.
Dziękując za wypowiedź Pani Skarbnik, Przewodniczący Rady Gminy, zapytał czy są pytania
do przedstawionej tematyki, pytań nie było. Przewodniczący odczytał projekt uchwały w
sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeżewo, poddając uchwałę pod
głosowanie. Rada w głosowaniu ww. uchwałę przyjęła jednogłośnie – 14 głosami „za”.
Uchwała Nr VII/38/2011
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Następnie Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie wprowadzenia
zmian do budżetu gminy na rok 2011, poddając uchwałę pod głosowanie. Rada
w głosowaniu ww. uchwałę przyjęła jednogłośnie – 14 głosami „za”.
Uchwała Nr VII/39/2011
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 8h.
Wprowadzenia do projektu uchwały w sprawie uchwalenia „Gminnego programu usuwania
azbestu i wyrobów zawierających azbest” dla Gminy Jeżewo na lata 2011 – 2032, dokonał
Wójt Gminy p. Mieczysław Pikuła, który powiedział, iż otworzyła się szansa na uzyskanie
środków finansowych na utylizację, czyli zdjęcia dachówek oraz ich wywiezienie. Program
ten będzie rekompensowany nawet do 100 % poprzez budżet gminy z funduszu ochrony
środowiska w roku 2012 i 2013. Opracowywać i nadzorować ten program będzie pracownik
urzędu, do którego będzie można złożyć wniosek o dofinansowanie. Poprosił również
obecnych sołtysów o poinformowanie mieszkańców o takiej możliwości, jak również
poinformował, że program ten zostanie ogłoszony w Biuletynie Informacji Publicznej dla
szerszego zapoznania się z tą tematyką.
Przewodniczący RG dziękując Wójtowi za wprowadzenie, odczytał projekt uchwały ww.
sprawie, poddając uchwałę pod głosowanie. W wyniku glosowania uchwała została przyjęta
jednogłośnie – 14 głosami „za”.
Uchwała Nr VII/40/2011
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 8i.
Przewodniczący Rady Gminy poprosił Wójta Gminy o przybliżenie problemu tego punktu.
Wójt Gminy przedstawił opinię Ministra Środowiska, następnie powiedział iż środków
finansowych na chwilę obecną jest na 25 takich oczyszczalni, a w następnym roku może być

ich już na 50. Oczywiście należy spełnić warunki, które zostały określone w regulaminie
przyznawania dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. Regulamin ten
stanowi załącznik do projektu uchwały, każdy zainteresowany może się z nim zapoznać,
również zostanie ogłoszony w Biuletynie Informacji Publicznej naszej gminy, a osoby, które
będą zainteresowane mogą uzyskać dotację do 50 % kosztu całkowitego, ale nie więcej niż
2.000,00 zł.
Przewodniczący RG zapytał: czy każdy mieszkaniec będzie musiał złożyć wniosek?
Wójt Gminy odpowiedział: tak, każdy zainteresowany będzie musiał złożyć wniosek i jest to
program tylko dla osób fizycznych.
Przewodniczący RG powiedział: mam nadzieję, że wielu mieszkańców naszej gminy skorzysta
z takiej możliwości.
Następnie Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały ww. sprawie, z uwagi na to,
iż nie było dalszych pytań co do przedstawionego zagadnienia, poddał uchwałę pod
głosowanie. W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie – 14 głosami „za”.
Uchwała Nr VII/41/2011
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 8j.
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Planu Gospodarki
Odpadami w gminie Jeżewo za lata 2009 – 2010, został omówiony na posiedzeniach Komisji
Rady Gminy. Przewodniczący poinformował, że sprawozdanie to opracowane przez Pana
Jerzego Lemańczyka zostanie opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej, gdzie każdy
zainteresowany będzie mógł zapoznać się z tym „obszernym” opracowaniem. Odczytał
projekt uchwały, poddając ją pod głosowanie. Rada w głosowaniu ww. uchwałę przyjęła
jednogłośnie – 14 głosami „za”.
Uchwała Nr VII/42/2011
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 8k.
Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie zbycia mienia gminnego
we wsi Jeżewo, która został szczegółowo omówiona na posiedzeniach Komisji Rady Gminy,
wobec tego Przewodniczący przystąpił do głosowania. Radni w głosowaniu ww. uchwałę
przyjęli jednogłośnie – 14 głosami „za”.
Uchwała Nr VII/43/2011
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 8l.
Projekt uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin
zajęć logopedów i pedagogów szkolnych, został omówiony na posiedzeniach Komisji Rady
Gminy. Do projektu uchwał radni nie wnieśli żadnych uwag.
Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały, a następnie poddał pod głosowanie. Rada w
głosowaniu jednomyślnie – 14 głosami „za” – przyjęła uchwałę w powyższej sprawie.
Uchwała Nr VII/44/2011
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Po głosowaniu Radny Józef Śpica zapytał: od kiedy jest etat logopedy w naszych szkołach?
Wójt Gminy odpowiedział: logopedzi pojawili się w Polsce 21 lat temu, a w Jeżewie 8 lat
temu. Nauczyciele logopedzi prowadzą zajęcia bardzo dobrze i rodzice nie muszą jeździć z
dzieckiem do poradni w Świeciu.
Ad. 8m.
Kolejny projekt uchwały, który odczytał Przewodniczący Rady Gminy w sprawie określenia
obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych
prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz przez
dyrektorów, wicedyrektorów raz nauczycieli pełniących inne stanowiska kierownicze w
szkołach i innych placówkach oświatowych, został omówiony na posiedzeniach Komisji Rady
Gminy. Z uwagi na to, że radni do projektu uchwały nie wnieśli żadnych uwag,
Przewodniczący zarządził głosowanie. Rada w głosowaniu ww. uchwałę przyjęła jednogłośnie
– 14 głosami „za”.
Uchwała Nr VII/45/2011
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 8n.
Następnie Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie wzniesienia
tablicy upamiętniającej mieszkańców gminy Jeżewo zamordowanych przez hitlerowców i
sowietów w latach 1939 – 1946, która została szczegółowo omówiona na posiedzeniach
Komisji RG i poddał pod głosowanie. Rada w głosowaniu ww. uchwałę przyjęła jednogłośnie
– 14 głosami „za”.
Uchwała Nr VII/46/2011
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 8o.
Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały wprowadzony do porządku obrad sesji
na wniosek Wójta Gminy w sprawie ustalenia diet dla sołtysów. Zaproponował
podwyższenie diet sołtysów do kwoty ogólnej - 100,00 zł miesięcznie. Nikt z radnych nie
wniósł uwag do przedstawionej propozycji, więc Przewodniczący przystąpił do głosowania,
w wyniku którego uchwała została przyjęta jednomyślnie – 14 głosami „za”.
Uchwała Nr VII/47/2011
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 8p.
Przewodniczący Rady Gminy odczytał kolejny projekt uchwały wprowadzony do porządku
obrad sesji na wniosek Wójta Gminy w sprawie powołania zespołu do zaopiniowania
zgłoszonych kandydatów na ławników na kadencję 2012 – 2015. Następnie zapytał czy
zaproponowane osoby wyrażają zgodę do powołania do zespołu opiniującego. Wskazani
radni, tj. Pan Grzegorz Ziółkowski, Pani Józefa Manikowska, Pani Angelika Macura wyrazili
zgodę.
W związku z powyższym Przewodniczący RG przystąpił do głosowania, w wyniku którego
uchwała przyjęta została jednogłośnie – 14 głosami „za”.
Uchwała Nr VII/48/2011
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy p. Grzegorz Ziółkowski odczytał dwa wnioski mieszkańców
m. Laskowice w sprawie: progów zwalniających przy ulicy Szkolnej oraz w sprawie:
utwardzenia ulicy Sportowej na odcinku ul. Szkolnej do stadionu GLK Tor Laskowice. Radny
Lech Kempiński zaproponował aby tematykę przedstawionych wniosków omówić na
najbliższym spotkaniu Komisji. Pozostali członkowie Rady wyrazili zgodę.
Ad. 9.
W wolnych wnioskach i zapytaniach nikt nie zabrał głosu.
Ad. 10.
Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy p. Marek Wiśniewski
podziękował wszystkim za udział w sesji i o godz. 1505 zamknął obrady VII sesji VI kadencji
Rady Gminy.

Protokołowała
Dominika Rakowicz

Przewodniczący Rady Gminy
Marek Wiśniewski

