PROTOKÓŁ NR XLIV/2014
z obrad XLIV sesji VI kadencji Rady Gminy Jeżewo
odbytej w dniu 30 października 2014 r.
od godz. 1300 do godz. 1430 w sali 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. Grzegorz Ziółkowski.
Spoza Rady Gminy w obradach sesji uczestniczyli:
1. Wójt Gminy – p. Mieczysław Pikuła
2. Zaproszeni sołtysi /lista obecności stanowi załącznik do protokołu/
3. Mieszkańcy gminy /lista obecności stanowi załącznik do protokołu/
Porządek obrad:
Otwarcie sesji.
Stwierdzenie quorum.
Przyjęcie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z obrad XLIII sesji VI kadencji Rady Gminy Jeżewo.
Składanie wniosków i interpelacji.
Informacja Wójta Gminy z pracy za okres międzysesyjny.
Przyjęcie harmonogramu przebudowy – utwardzenia dróg na terenie gminy Jeżewo.
Podjęcie uchwał w sprawie:
a. wprowadzenia zmian do budżetu gminy na rok 2014,
b. wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2014 rok,
c. obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia
podatku rolnego na obszarze gminy Jeżewo,
d. zamiany gruntów na drogę gminną w miejscowości Laskowice z osobą
fizyczną,
e. przyjęcie Programu współpracy Gminy Jeżewo z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na rok 2015,
f. przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i Przeciwdziałaniu Narkomanii na terenie gminy na rok 2015.
9. Podsumowanie pracy VI kadencji Rady Gminy za okres 2010 – 2014.
10. Wolne wnioski i zapytania.
11. Zakończenie obrad sesji.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ad. 1.
Otwarcia obrad XLIV sesji VI kadencji Rady Gminy Jeżewo dokonał Przewodniczący
Rady Gminy p. Marek Wiśniewski witając radnych oraz gości.

Ad. 2.
Na podstawie listy obecności Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że na skład
ustawowy Rady wynoszący 15 członków, w obradach sesji uczestniczy 14 radnych, co
stanowi quorum upoważniające do kontynuowania obrad i podejmowania
prawomocnych uchwał.
Ad. 3
Następnie Przewodniczący Rady Gminy przedstawił porządek obrad sesji w wersji, jak
wyżej, do którego radni nie wnieśli żadnych uwag i w głosowaniu przyjęli jednogłośnie.
Jednocześnie Wójt Gminy zwrócił się z wnioskiem o wycofanie z przyjętego porządku
obrad ppkt „8e” w sprawie: przyjęcia Programu współpracy Gminy Jeżewo
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego na rok 2015 oraz o wprowadzenie do porządku obrad
następujących uchwał w sprawie: zniesienia formy ochrony przyrody z trzech drzew alei
przydrożnej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 239 relacji Błądzim – Świecie w miejscowości
Krąplewice; z jednego drzewa zlokalizowanego na dz. Nr 64/6 w miejscowości Laskowice
oraz z jednego drzewa zlokalizowanego na dz. Nr 10/18 w miejscowości Piskarki, jako
ppkt „8e”; zniesienia formy ochrony przyrody z 1 drzewa alei przydrożnej w ciągu drogi
wojewódzkiej nr 239 relacji Błądzim – Świecie w miejscowości Laskowice, jako ppkt
„8f”oraz zbycia mienia gminnego w miejscowości Piskarki, jako ppkt „8g”, a ppkt „8f”
przenieść, jako ppkt „8h”.
Radni jednogłośnie wyrazili zgodę na zmianę w przyjętym porządku obrad
zaproponowanym przez Przewodniczącego obrad, który przedstawił porządek obrad
sesji po zmianach, do którego radni nie wnieśli żadnych uwag.
Ad. 4.
Przewodniczący Rady Gminy przystępując do głosowania nad przyjęciem protokołu
obrad XLIII 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 – 12 głosami „za”, 2 głosami „wstrzymującymi się”.
Ad. 5.
Nie złożono wniosków ani interpelacji.
Ad.6.
Przewodniczący Rady Gminy poprosił Wójta Gminy o przedstawienie informacji
międzysesyjnych. Wójt Gminy p. Mieczysław Pikuła powitał Wysoką Radę, Pana
Przewodniczącego Rady oraz wszystkich gości, następnie powiedział: od ostatniej sesji
trwają rozmowy z Dyrektorem Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy w sprawie
budowy chodnika na ulicy Leśnej w Jeżewie. Wszystko jest już ustalone, materiał jest

przygotowany, czekamy w sumie tylko na przekazanie terenu budowy gminie, gmina
przekaże radzie sołeckiej, aby firma mogła rozpocząć pracę. Dopóki Zarząd Dróg
Wojewódzkich nie przekaże nam tego przydrożnego pasa, to nie możemy sami rozpocząć
budowy.
Chodnik Jeżewo – Laskowice jest po kolejnych poprawkach, gdzie wszystkie uwagi
i zastrzeżenia zostały przez wykonawcę przyjęte i zrealizowane. Jest jeszcze okres karencji
na 36 miesięcy, więc w razie problemów będzie czas na reklamację.
W dniu wczorajszym odbyło się spotkanie w Toruniu dotyczące zwiększenia w szkołach
ocen od 1 do 5 i Gimnazjum w Laskowicach, taki program napisało. Otrzymali nagrodę
w wysokości 4.000 zł, jako pomoce naukowe dla szkoły.
Odbyło się 140 –lecie Banku Spółdzielczego w Nowem, gdzie naszą gminę reprezentował
Wójt i Przewodniczący Rady Gminy oraz odbyło się 95 –lecie Wojskowej Komendy
Uzupełnień w Grudziądzu i w tej uroczystości gminę reprezentował Wójt i Pani Dorota
Boguska. Dziękuję.
Ad. 7.
Przewodniczący poprosił o pytania do przedstawionej tematyki. Pytań nie było, wobec
czego poprosił Wójta o przedstawienie informacji związanych z propozycją utwardzania
dróg gminnych, według harmonogramu, który radni otrzymali, jako materiał
pomocniczy, celem zapoznania się /harmonogram stanowi załącznik do protokołu/.
Pan Wójt powiedział: przedstawiony harmonogram nie jest projektem uchwały, rada
może go przyjąć poprzez głosowanie, tylko jako plan na lata 2015 - 2020 do realizacji. Jest
to tylko propozycja, więc w ciągu roku możemy dokonać zmian, jednak aby przystąpić do
realizacji tego harmonogramu rada gminy powinna go zaakceptować. Często przy
wnioskach o pozyskanie środków zewnętrznych, możemy wykazać, że dana inwestycja
została wcześniej zaplanowana i zaakceptowana przez radę.
Przewodniczący RG p. Marek Wiśniewski powiedział: zapoznali się Państwo z tym
dokumentem i wynika też to z rozmów i dyskusji, które były prowadzone w tym temacie.
Jest to forma zinwentaryzowania potrzeb gminy, jeśli chodzi o drogi i aby w kolejnej
kadencji mieć podstawę do dalszych działań.
Następnie Przewodniczący poprosił o pytania. Pytań nie było. Wobec tego przeszedł do
głosowania. W wyniku przeprowadzonego głosowania harmonogram został przyjęty
13 głosami „za”, 1 głosem „wstrzymującym się”.
Następnie Pan Przewodniczący poprosił Wójta Gminy o wprowadzenie do uchwał
budżetowo-finansowych, w związku z nieobecnością Skarbnika Gminy p. Szymona
Górskiego.
Ad. 8a, 8b.
Pan Wójt powiedział: na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia
23 października 2014 r. zwiększono plan dotacji celowej z przeznaczeniem na zwrot

części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do
produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania
w sprawie jego zwrotu w kwocie 62.854,39 zł oraz w dziale Pomoc społeczna zwiększono
dotację
z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu
wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego na kwotę 9.651 zł .
Również decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 października zwiększono
dotację w dziale Pomoc społeczna w kwocie 453 zł i 2.013 zł, przeznaczoną na
dofinansowanie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników pracujących
w ośrodkach wsparcia i ośrodkach pomocy społecznej.
W projekcie uchwały dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej, 15.000 zł
przeznaczono na wodociągowanie, tzn. wymianę ciągów w Laskowicach na ulicy Długiej
i 122.000 zł otrzymaliśmy z FOGR-u na II etap drogi w Lipienkach. Dziękuję.
Przewodniczący Rady poprosił o pytania. Pytań nie było. Wobec powyższego odczytał
projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na rok 2014,
a następnie poddał pod głosowanie. W wyniku przeprowadzonego głosowania uchwała
została podjęta jednogłośnie – 14 głosami „za”.
Uchwała Nr XLIV/324/2014
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Następnie Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie wprowadzenia
zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2014 rok, a następnie poddał pod
głosowanie. W wyniku przeprowadzonego głosowania uchwała została podjęta
jednogłośnie – 14 głosami „za”.
Uchwała Nr XLIV/325/2014
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 8c.
Przewodniczący Rady Gminy p. Marek Wiśniewski powiedział: Prezes GUS-u ogłosił
średnią cenę skupu żyta w kwocie 61,37 zł za 1dt żyta. Na 2014 rok przyjęliśmy stawkę do
obliczenia podatku rolnego w wysokości 45,60 zł, a na 2015 r. propozycja jest, aby obniżyć
tę stawkę do kwoty 40,40 zł za 1 dt żyta. Propozycja ta została omówiona na posiedzeniu
Komisji Rady i zaakceptowana została przez wszystkich radnych, jak również projekt
uchwały z zaproponowaną stawką w wysokości 40,40 zł został przesłany do
zaopiniowania przez Kujawską-Pomorską Izbę Rolniczą, która zaopiniowała przedłożoną
propozycję pozytywnie /pismo Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej stanowi załącznik do protokołu/.
Następnie odczytał projekt uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta
przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy

Jeżewo. Następnie przeszedł do głosowania, w wyniku którego uchwała podjęta została
jednogłośnie – 14 głosami „za”.
Uchwała Nr XLIV/326/2014
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 8d.
Przewodniczący obrad poprosił Wójta Gminy o wprowadzenie do kolejnego projektu
uchwały. Wójt Gminy powiedział: jadąc w kierunku Osłowa - ulica Konopnicka w
Laskowicach, stanowi drogę gminną. W wyniku ostatnich pomiarów geodezyjnych wyszło,
że przebiega przez prywatne grunty Państwa Krzemińskich. Wcześniej nie było z tym
problemu, lecz przyszedł czas wymiany, skoro my coś otrzymaliśmy, to teraz musimy
oddać. Wobec tego, że do działki Państwa Krzemińskich przylega inna droga gminna,
która w terenie od wielu lat nie pełni już funkcji komunikacyjnej, postanowiono
przeznaczyć ją do zamiany. Jest to forma rozliczenia, też po to, aby uregulować prawnie te
sprawy i zagospodarować zamienione działki.
Pan Przewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie zamiany gruntów na drogę
gminną w miejscowości Laskowice z osobą fizyczną i przeszedł do głosowania.
W wyniku przeprowadzonego głosowania uchwała został podjęta jednogłośnie –
14 głosami „za”.
Uchwała Nr XLIV/327/2014
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 8e.
W dalszej części obrad sesji Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały
w sprawie : zniesienia formy ochrony przyrody z trzech drzew alei przydrożnej
w ciągu drogi wojewódzkiej nr 239 relacji Błądzim – Świecie w miejscowości
Krąplewice; z jednego drzewa zlokalizowanego na dz. Nr 64/6 w miejscowości
Laskowice oraz z jednego drzewa zlokalizowanego na dz. Nr 10/18 w miejscowości
Piskarki. Poprosił o pytania. Wobec ich braku, przeszedł do głosowania. W wyniku
przeprowadzonego głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie – 14 głosami „za”.
Uchwała Nr XLIV/328/2014
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 8f.
Pan Przewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony
przyrody z 1 drzewa alei przydrożnej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 239 relacji
Błądzim – Świecie w miejscowości Laskowice. Poprosił o pytania. Pytań nie było,
wobec czego przeszedł do głosowania, w wyniku którego uchwała podjęta została
jednogłośnie – 14 głosami „za”.
Uchwała Nr XLIV/329/2014
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 8g.
Następnie Przewodniczący Rady poprosił Wójta Gminy o wprowadzenie do projektu
uchwały.
Pan Wójt powiedział: z wnioskiem o możliwość wykupu działki położonej w Piskarkach,
zwrócił się Pan Sławomir Makowski, którego działka sąsiaduje ze wskazaną działką.
Przedmiotowa działka zostanie wykorzystana na powiększenie działki własnej, w celu
lepszego jej zagospodarowania. Gmina nie planuje żadnych inwestycji na wskazanej
działce, wobec czego, decyzja należy do rady gminy. Położenie tej działki obrazuje
załączona do projektu uchwały mapka. Wycena tej działki zostanie przygotowana przez
rzeczoznawcę.
Przewodniczący Rady poprosił o pytania. Pytań nie było. Wobec tego przeszedł do
głosowania, w wyniku którego uchwała została podjęta jednogłośnie – 14 głosami „za”.
Uchwała Nr XLIV/330/2014
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 8h.
Pan Wójt powiedział: zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi, oraz o przeciwdziałaniu narkomanii, gmina realizuje zadania związane
z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, jak również prowadzi
odpowiednią profilaktykę antynarkotykową. Program podejmowany jest zawsze na dany
rok kalendarzowy. Dochody na ten cel przeznaczane są z opłat za wydawanie zezwoleń na
sprzedaż napojów alkoholowych. Program przedstawia ogólną charakterystykę gminy
oraz zakres współpracy z instytucjami takimi jak: Policja, Izba Wytrzeźwień, szkoły i inne
podmioty według potrzeb. Określa cele, jakie w 2015 roku chce osiągnąć Gminna Komisja
ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, jak również przedstawiona
została pomoc terapeutyczna oraz kontrola w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych.
Problemy te dotyczą różnych środowisk. Najczęściej występują w rodzinach, gdzie istnieje

problem ubóstwa, niepełnosprawności, niezaradności życiowej. Dlatego też potrzebne są
grupy wsparcia oraz ogólne zrozumienie problemu.
Przewodniczący obrad sesji poprosił o pytania lub uwagi do przedstawionej tematyki.
Pytań ani uwag nie było. Wobec tego przeszedł do głosowania, w wyniku którego
uchwała została podjęta jednogłośnie – 14 głosami „za”.
Uchwała Nr XLIV/331/2014
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 9.
Kolejny punkt porządku obrad otworzył Przewodniczący Rady Gminy p. Marek
Wiśniewski. Powiedział: od dnia 21 listopada 2010 r. rozpoczęła się VI kadencja rady
gminy i wszyscy mieliśmy zaszczyt być radnymi, a ja dzięki Wam przewodniczyć tej radzie.
W ramach obowiązujących przepisów prawa podejmowaliśmy decyzje dotyczące „naszej
małej ojczyzny” i Jej mieszkańców oraz funkcjonowania wszystkich dziedzin życia naszej
społeczności. W VI kadencji Rady Gminy Jeżewo odbyliśmy łącznie z dzisiejszym 44 sesje, na
których przyjęliśmy 331 uchwał. Ilość podjętych uchwał symbolizuje przeistaczanie się
tego, co znane, aby wyłonić rzeczy nowe i nieznane, czyli siły twórcze, które w Państwu
tkwią, tkwią w każdym z nas. Za kilkadziesiąt lat VI kadencja rady gminy będzie epizodem
w grubej księdze rozwoju i istnienia naszej gminy. Jednak mamy to szczęście i bądźmy
z tego dumni, że zapisaliśmy kilka merytorycznie nienajgorszych faktów. Stanowiliśmy
zarówno kuźnię i zwierciadło rzeczywistości gminy i gdybyśmy chcieli krytykować tę
kadencję, to krytykowalibyśmy tylko siebie. Wielokrotnie rzucani byliśmy na „głęboką
wodę”. Z uporem dążyliśmy do postawionych sobie celów. W znacznym stopniu pomogli
nam w tym pracownicy urzędu gminy, którym serdecznie dzisiaj dziękuję. To im składamy
wszyscy podziękowania, że byli razem z nami. Bez ich zaangażowania, profesjonalizmu
i zwykłej ludzkiej dobrej woli, nasze funkcjonowanie, jako rady, byłoby bezsensowne,
a działania bezproduktywne. W tym miejscu szczególne podziękowania kieruję w stronę
Pana Wójta Mieczysława Pikuły, z którym pracowałem przez 20 lat, a z obecnymi radnymi
przez ostatnie 4 lata. Mam cichą nadzieję, że czas spędzony razem, przyniósł radnym
bagaż pozytywnych doświadczeń i nauki. Przez wiele lat współpracy korzystaliśmy z tego
dla dobra mieszkańców, ale bywało tak, że różniliśmy się w ocenie różnych sytuacji, jednak
udało nam się znaleźć porozumienie.
Następnie Przewodniczący Rady Gminy p. Marek Wiśniewski na ręce Wójta Gminy
złożył serdecznie podziękowania za współpracę, w imieniu własnym, jak i rady.
Podziękował również pracownikom obsługi rady: Pani Teresie Moskal-Lemańczyk „za
matczyną opiekę, za lata dobrej współpracy i wyrozumiałość” oraz Dominice Rakowicz
„za sumienność, oddanie pracy i za posiadaną wiedzę”.
Pan Przewodniczący złożył także podziękowania dla Pani Łucji Jarowskiej –
Skarbnikowi Gminy Jeżewo: „za wiedzę i doświadczenie oraz za zaangażowanie w pracę

na rzecz gminy Jeżewo i swoje oddanie, które zawsze będzie stanowić wzór do
naśladowania”.
W dalszej część Pan Przewodniczący powiedział: życie składa się z powitań i pożegnań.
Za to, że miałem przyjemność z Wami współpracować, z niektórymi przez wiele lat, to
powiem tylko: dziękuję. Dziękuję również Sołtysom, wszystkim społecznikom z różnych
organizacji pozarządowych. Jest to ostatnia sesja VI kadencji , ale dla wielu radnych jest to
ostatnia sesja, tylko tej kadencji i życzę Wam wyboru do następnej kadencji. Dziękuję
bardzo.
Ad. 10.
W związku z wyczerpaniem wskazanych punktów w porządku obrad Przewodniczący
Rady Gminy p. Marek Wiśniewski otworzył kolejny punkt.
Radna Angelika Macura zapytała: mam pytanie odnośnie ulicy Kolejowej, czy rozpocznie
się tam przebudowa, bo mieszkańcy słyszeli i pytają też o parking?
Wójt Gminy odpowiedział: na odcinku w stronę garaży zostanie położony asfalt
w przyszłym tygodniu. Co do parkingów, to muszą się wspólnoty mieszkaniowe
porozumieć. To one coś organizują, więc muszą wiedzieć, co robią. Droga, która jest
wyznaczona jest nasza, teren zielony jest w naszej drodze, ale jeśli jest utrzymywany
w porządnym stanie, to niech tak jest, bo nie będziemy się wykłócać o metry.
Pojawiły się gryzonie i to jest problem. BOROWIAK ma udowodnić, że kanały są „czyste”,
zwłaszcza studzienki, bo gryzonie idą tam, gdzie jest jedzenie.
Radna Angelika Macura zapytała: BOROWIAK podwyższył cenę za wywóz szamba ze
110 zł na 130 zł?
Pracownik UG p. Jerzy Lemańczyk odpowiedział: tak, jest 130 zł za 1 beczkę.
Radna Angelika Macura zapytała: jest to o 20 zł więcej, co jest w to wliczone?
Radny Tadeusz Makowski odpowiedział: wszystko, paliwo, remonty, wypłata kierowcy.
Wiceprzewodniczący RG p. Kazimierz Żebrowski zapytał: czy coś wiadomo w temacie
wody, czy była jakaś awaria, bo w Laskowicach woda leci brudna? W każdym razie u mnie.
Wójt Gminy zapytał: czy zgłaszał Pan to?
Wiceprzewodniczący RG p. Kazimierz Żebrowski odpowiedział: nie.
Wójt Gminy powiedział: zgłosimy to. A jak jest u Pana Sołtysa?
Sołtys Laskowic p. Marek Strzyżewski powiedział: u mnie jest czysta, ale mieszkańcy ulicy
Kubsza zgłaszają problemy z wodą.
Radny Leszek Kaniecki zapytał: chodnik na ulicy Długiej, kiedy ruszy dalej?
Wójt Gminy odpowiedział: od poniedziałku.
Radny Józef Śpica zapytał: a na ulicy Leśnej w Jeżewie, kiedy?
Wójt Gminy odpowiedział: też od poniedziałku i będzie szeroki na 2 metry.
Sołtys Laskowic p. Marek Strzyżewski powiedział: na parkingu przy Kościele leżą palety
z kostką polbrukową i nikt do tego się nie przyznaje. Parking jest mały, wszyscy są
zbulwersowani. Próbowałem ustalić właściciela, ale niestety jeden odsyła do drugiego.
Przewodniczący RG p. Marek Wiśniewski powiedział: pewnie to Pana Skibińskiego, który
buduje chodnik na ulicy Długiej.

Radny Leszek Kaniecki powiedział: chodzi o chodnik, który jest już zrobiony na odcinku
od poczty do skrzyżowania z ulicą Szkolną. Z tego odcinka robi się parking. Ludzie nie
mogą przejść, dzieci, osoby niepełnosprawne, bo na całej szerokości chodnika stoją
samochody, po kilka godzin.
Wójt Gminy powiedział: będziemy egzekwować. Poprosimy Policję o mandaty.
Sołtys Laskowic p. Marek Strzyżewski powiedział: rozmawiałem z dzielnicowym
Wenglikowskim, który powiedział, że wystąpi o przeniesienie znaku „zakaz zatrzymywania
się”, trochę dalej, bo kierowcy twierdzą, że jak wyjeżdżają z ulicy Sienkiewicza, to ten znak
ich nie dotyczy. Dlatego nie można dawać mandatów. Nie wiem, jak ta sprawa jest daleko.
Obiecał, że tego dopilnuje.
Przewodniczący RG p. Marek Wiśniewski powiedział: przestrzegam przed mandatami
i przed znakami. To nas dotyczy. Jest brak tych miejsc parkingowych, a my chcemy, żeby
Policja nas tylko karała, a to nie o to chodzi. Czemu mamy tworzyć stale zakazy. Wystarczy
zwrócić uwagę, że ktoś zajmuje cały chodnik, spróbować porozmawiać.
Ad.11.
Wobec braku dalszych pytań, czy przedstawianych wniosków Przewodniczący Rady
Gminy p. Marek Wiśniewski podziękował wszystkim za udział w XLIV sesji i o godz. 1430
zamknął obrady ostatniej sesji rady gminy Jeżewo kadencji 2010 - 2014.
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