PROTOKÓŁ NR IV/2015
z obrad IV sesji VII kadencji Rady Gminy Jeżewo
w dniu 27 stycznia 2015 r.
od godz. 1400 do godz. 1620 w sali Urzędu Gminy w Jeżewie
Obradom przewodniczył Pan Dariusz Werkowski – Przewodniczący Rady Gminy.
W obradach sesji na ustawowy skład Rady – 15 członków, zgodnie z listą obecności udział
wzięło 12 radnych. Radni nieobecni usprawiedliwieni:
P. Tadeusz Makowski,
P. Maciej Warczak; jeden mandat nieobsadzony. Spoza Rady Gminy w obradach sesji
uczestniczyli:
1. Wójt Gminy – p. Mieczysław Pikuła.
2. Skarbnik Gminy – p. Szymon Górski.
Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z obrad III sesji VII kadencji Rady Gminy Jeżewo.
5. Składanie wniosków i interpelacji.
6. Udzielenie odpowiedzi na pytania i wnioski z poprzednich obrad sesji.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
a. wprowadzenia zmian do budżetu gminy na rok 2015,
b. wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2015 rok.
8. Wolne wnioski i zapytania.
9. Zakończenie obrad sesji.

Ad. 1.
Otwarcia obrad IV sesji VII kadencji Rady Gminy Jeżewo dokonał Przewodniczący Rady
Gminy p. Dariusz Werkowski witając radnych oraz gości.
Ad. 2.
Na podstawie listy obecności Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że na skład ustawowy
Rady wynoszący 15 członków, w obradach sesji uczestniczy 12 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 – 12 głosami
„za”.
Ad. 4.
Przewodniczący Rady Gminy przystępując do głosowania nad przyjęciem protokołu
z obrad III sesji VII kadencji Rady Gminy zapytał radnych, czy są uwagi do protokołu, który
w sposób zwyczajowo przyjęty jest zawsze do wglądu w biurze Rady oraz na stronie
Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Jeżewo.
Radny Sławomir Stefan poinformował, iż zapoznał się z protokołem udostępnionym na
stronie internetowej i prosi o poprawki techniczne, dotyczące kwestii funduszu sołeckiego
w wypowiedzi Pana Skarbnika, gdzie była mowa o funduszu sołeckim Dubielna i Taszewa,
a nie Ciemnik oraz o zmianę dotyczącą odzyskania środków finansowych z VAT-u, przy
wypowiedzi Pana Wójta, który mówił o możliwości odzyskania kwoty 1.100.000 zł w ciągu
10 lat, a nie rocznie. Innych uwag nie wniesiono. Wobec powyższego Pan Przewodniczący
przeszedł do głosowania nad protokołem ze wskazanymi poprawkami. W wyniku
przeprowadzonego głosowania protokół z obrad III sesji został przyjęty jednogłośnie –
12 głosami „za”.
Ad. 5.
Nie złożono wniosków ani interpelacji.
Ad. 6.
Przewodniczący Rady odczytał interpelację radnego Henryka Rybaka złożoną na ostatniej
sesji w dniu 30 grudnia, a następnie odczytał odpowiedź przygotowaną przez Skarbnika
Gminy /odpowiedź stanowi załącznik do protokołu/.
Radny Henryk Rybak powiedział: zadałem pytanie w czyjej gestii jest zarządzanie halą
sportową i uzyskałem informację, że w gestii Dyrektora Zespołu Szkół w Jeżewie, a środki
wpłynęły do działu 926, który nie jest oświatą. Wydaje mi się, że należałoby sprawy związane
z halą sportową właściwie zorganizować, gdyż na przykład obozy sportowe organizuje Pan
Olszewski, pieniądze przyjmowane za obóz są na klub sportowy OLIMP, a sala jest w gestii
Dyrektora Szkoły i nie jest to przejrzyste.
Przewodniczący RG p. Dariusz Werkowski zapytał: czyli chodzi o ujednolicenie tego
wszystkiego?
Radny Henryk Rybak powiedział: chodzi o to, aby było wiadome w czyjej gestii to jest i kto
ma zarządzać środkami finansowymi, to nie są duże kwoty, ale są. Mamy podmioty zajmujące
się sportem na terenie gminy i jest to działalność sportowa szkolna i pozaszkolna oraz
klubowa, więc należy również pewne kwestie ustalić.
Radny Stefan Sławomir powiedział: było też zalecenie jednej z kontroli, aby pracownicy
urzędu gminy nie zajmowali się rozliczaniem instytucji sportowych.

Radny Henryk Rybak powiedział: moje uwagi są tylko po to, aby wszystko było jasne,
czytelne i przejrzyste.
Radny Wojciech Młyński powiedział: jestem przerażony tym spadkiem finansowym, jak
wynika z informacji Pana Skarbnika i cały czas to maleje. Jest coś pozytywnego też w tym, że
nasi piłkarze ręczni reprezentujący gminę mogą korzystać z siłowni. Ale chodzi o kwestie
dochodu, który jest coraz mniejszy, a wiem, że korzystają z hali zarówno mieszkańcy gminy,
jak i osoby spoza gminy, grają w tenisa ziemnego, w siatkówkę, jest zumba. Należy coś z tym
zrobić. Budynek jest odpowiednio przygotowany, więc powinien przynosić większe korzyści
finansowe. Mamy dobry sprzęt na siłowni, więc nie wiem dlaczego tak się dzieje.
Skarbnik Gminy odpowiedział: jeśli chodzi o wysokość odpłatności za wynajęcie hali, to jest
to uregulowane Zarządzeniem Wójta i są tam określone stawki obowiązujące. Odpłatności te
pobierane są przez osoby, które zostały w tym celu zatrudnione. Natomiast dochody ze
wszystkich szkół, i to się nie zmieni, trafiają do urzędu gminy, dlatego że sprawozdania
z dochodów są przygotowywane przez Skarbnika i Panią Księgową i nie możemy sobie
pozwolić na takie rozczłonkowanie, aby sprawozdania te powielać i żeby dodatkowo
sprawozdania z dochodów robiły szkoły. Nie mogę się wypowiedzieć, co do kwestii
zmniejszania się dochodów z hali, może po prostu jest mniej chętnych. Jeśli chodzi
o rozliczanie dotacji, co poruszył Pan Stefan, to jest to dotacja w drodze konkursu, zgodnie
z ustawą o pożytku publicznym i o wolontariacie.
Radny Wojciech Młyński powiedział: są pracownicy hali i może moglibyśmy się dowiedzieć,
co robią, aby pozyskać większe środki dla tego budynku.
Przewodniczący RG p. Dariusz Werkowski powiedział: można zaprosić na posiedzenie
komisji osoby odpowiedzialne i udzielą nam wyjaśnień.
Wójt Gminy powiedział: z hali korzysta młodzież grająca w piłkę ręczną i za to nie płaci,
trenuje TOR i też nie płaci, tak jak KUSY korzysta z obiektu sportowego w Laskowicach i też
nie płaci. Zajmują dwie godziny dla tych, którzy płacili. Ale też po to jest ta hala, że jeśli
trenują nasi uczniowie, czy nasze kluby, to nie płacą. Brakuje tych godzin, aby wynająć salę
odpłatnie. Możemy zaprosić osoby pracujące i porozmawiać, ustalić jak chcemy
zorganizować pracę tej hali.
Radny Sławomir Stefan powiedział: jest to też kwestia zarządzania tą halą. Zobowiązać
osoby odpowiedzialne do lepszego użytkowania, ustalenia priorytetów.
Wójt Gminy powiedział: musimy też pamiętać, że te obiekty sportowe w pierwszej kolejności
są dla naszych dzieci i młodzieży oraz dla klubów sportowych.
Następnie Pan Wójt przeszedł do udzielenia dalszych odpowiedzi na zadanie pytania
i wnioski złożone przez radnego Sławomira Stefan w notatkach nr 1 i nr 2:
- aktualizacja znaków drogowych, numeracja posesji, tablice kierunkowe- Wójt Gminy
powiedział: urząd gminy nadaje numery, a właściciel nieruchomości ma obowiązek taki
numer zakupić i przytwierdzić do budynku.
Radny Sławomir Stefan powiedział: tutaj chodzi o to, aby usprawnić pracę np. kurierom,
których jeździ coraz więcej na naszym terenie i dla informacji ustawić tablice kierunkowe
wskazujące jakie numery posesji, w danym kierunku wsi się znajdują.
Wiceprzewodniczący RG p. Grzegorz Ziółkowski zapytał: czy tą kwestią nie powinien zająć
się Sołtys?
Radny Sławomir Stefan powiedział: są to pytania i prośby mieszkańców skierowane do mnie.

- dodatkowe tablice ogłoszeń – Wójt Gminy powiedział: Pani Sołtys Taszewa nigdy nie
wnosiła o dodatkowe tablice, a powinna mieć rozeznanie czy jest taka potrzeba.
Radna Teresa Kornacka powiedziała: kwestia jest też taka, czy mieszkańcy informacje
wywieszone na tablicach ogłoszeń czytają?
Radna Józefa Manikowska powiedziała: powyższe kwestie zostawmy Sołtysom, bo jest więcej
wsi na terenie gminy, które mają problemy ze wskazaniem ukierunkowania numerów posesji,
więc niech Sołtysi wypowiedzą się w tych sprawach.
Wójt Gminy powiedział: na zebraniu z Sołtysami ustalimy co w tym zakresie zrobimy. Pomysł
z tablicą informującą o kierunkach numerów posesji jest dobry i na pewno do zrealizowania.
Jeśli chodzi o kurendy, to system przekazywania jest praktykowany i się sprawdza, a dużo
zależy od samych mieszkańców, czy przekażą kurendę sąsiadowi dalej czy nie.
Radny Sławomir Stefan powiedział: ale kurenda ukazała się na stronie internetowej i jest to
też inna forma informowania mieszkańców i niech tak będzie dalej.
Radna Agnieszka Strzyżewska powiedziała: taka kurenda mogłaby wisieć na tablicy
ogłoszeń.
Radna Wiesława Ziółkowska powiedziała: wiszą, Sołtysi wywieszają.
- oświetlenie przystanku autobusowego w Taszewie - Wójt Gminy powiedział: przystanek
autobusowy został przeniesiony po wypadku w bezpieczniejsze miejsce. Zarząd Dróg
Powiatowych wie o problemie z brakiem oświetlenia, a gmina Jeżewo na pewno tego nie
zrobi. Uzyskanie wszystkich pozwoleń będzie trwało do roku, ale poruszę ponownie tę sprawę
z Dyrektorem ZDP.
Radna Teresa Kornacka powiedziała: w Belnie jest podobna sytuacja, żaden przystanek nie
jest oświetlony.
Wójt Gminy powiedział: tak, można byłoby oświetlić wszystkie przystanki, ale muszą być na
to pieniądze, gmina musi je mieć, tak jak Zarząd Dróg Powiatowych czy Zarząd Dróg
Wojewódzkich.
Radny Sławomir Stefan zapytał: jeśli jest robiona inwestycja, to nie można od początku
uzgodnić kwestii, nie stawiania przystanku na łuku drogi?
Wójt Gminy odpowiedział: jest to projekt Zarządu Dróg Powiatowych i z nami nikt go nie
uzgadniał.
Radny Sławomir Stefan zapytał: nie ma żadnego poziomu uzgadniania?
Wójt Gminy odpowiedział: nad tym nie, bo jest to ich pas drogowy.
Radny Sławomir Stefan powiedział: ale nasi mieszkańcy.
Wójt Gminy powiedział: mieszkańcy, jak były robione pomiary mogli zainteresować się tą
sprawą. Inwestycja została wykonana i zamknięta. Uzyskanie tej lampy pewnie zostanie
w gestii gminy, a mamy już 18 wniosków o ustawienie nowych lamp, a uzgodnienia
i zezwolenia trwają długo i dochodzi jeszcze kwestia kosztów.
Radny Sławomir Stefan zapytał: takie wnioski zostały złożone?
Wójt Gminy odpowiedział: tak, ale pamiętajmy, że każda lampa to dodatkowy koszt i jak
będzie lampa w Taszewie, to inne sołectwa też będą wnioskować.
Radny Sławomir Stefan powiedział: ja to wszystko rozumiem, ale mówimy o przystanku, gdzie
jest bardzo niebezpieczny zakręt, zgadzam się, że nie powinniśmy inwestować, jak nie mamy
środków, ale należy też zapobiegać innym, być może większym wydatkom w razie jakiegoś

wypadku. Musimy mieć pieniądze na utrzymanie tego co mamy i szanować środki wydawane
na inwestycje. Pewna doza ostrożności jest potrzebna.
Wiceprzewodniczący RG p. Grzegorz Ziółkowski powiedział: przystanków na terenie gminy
jest bardzo dużo i nie damy rady wszystkiego zabezpieczyć.
Wójt Gminy powiedział: jeśli będzie jakaś możliwość, to poinformuję.
- informacje o polowaniach - Wójt Gminy powiedział: Nadleśnictwo informuje, my na
tablicach ogłoszeń w każdym sołectwie też wywieszamy takie informacje.
Radny Sławomir Stefan powiedział: od informowania mieszkańców o polowaniach jest urząd
gminy.
Wójt Gminy powiedział: to nie będziemy udzielać pozwoleń na polowania, bo dlaczego my
mamy to robić, dlaczego nie zrobią tego Koła Łowieckie, które mają obowiązek informować
o terminach polowań.
Wiceprzewodniczący RG p. Grzegorz Ziółkowski powiedział: dla bezpieczeństwa Koła
powinny informować, na jakim odcinku i kiedy odbędzie się polowanie, bo za to odpowiadają.
Wójt Gminy powiedział: kiedy otrzymujemy takie informacje, przekazujemy Sołtysom w celu
wywieszenia.
Wiceprzewodniczący RG p. Grzegorz Ziółkowski powiedział: w trakcie podpisywania umów
z Kołami należy zastrzec sobie, że to one mają obowiązek informowania.
Radny Sławomir Stefan powiedział: terminy polowań i plany łowieckie są podawane do
urzędu i do Nadleśnictwa i należy to wykorzystać, np. poprzez wywieszenie informacji na
stronie internetowej.
O godz. 14.45 obrady opuścili: radna Wiesława Ziółkowska i radny Józef Smoczyk.
-pomoc p. Sobiechowskim - Wójt Gminy powiedział: w tej sprawie wszystko zostało już
zrobione, przygotowane i zabezpieczone.
- jakość wody w Ciemnikach - Wójt Gminy powiedział: jakość wody pogorszyła się
w momencie wyjęcia zbiornika z bioreaktora w oczyszczalni ścieków, aby wymienić łożysko.
Stąd też pomysł budowy drugiego bioreaktora w oczyszczalni, gdyż sytuacja może się
powtarzać. Łożysko zostało wymienione, wszystko działa i mamy nadzieję, że będzie tak przez
dłuższy czas.
- konserwacja rowów - Wójt Gminy powiedział: Gminna Spółka Wodna zbiera środki,
zajmuje się melioracją, odprowadzaniem i zatrzymaniem wody szczególnie w czasie bardzo
„suchego” lata. W oczyszczaniu rowów zawsze pomagali Panowie zatrudnieniu w pracach
interwencyjnych. Są już teraz specjalne maszyny do oczyszczania rowów, ale koszt to 700 zł
za metr, więc gdyby były środki, to taki sprzęt byśmy wykorzystali.
- szkoła w Ciemnikach - Wójt Gminy powiedział: zostanie wymieniony dach w najbliższym
czasie, a mieszka tam dwóch bezdomnych Panów na poddaszu tego budynku.
Radny Sławomir Stefan powiedział: i właśnie chodzi o opiekę nad tymi Panami, ktoś
powinien być administratorem i zapobiegać temu, co się tam czasami dzieje. Mieszkańcy
zwracają uwagę na problem zabrudzeń i zniszczeń.
Wójt Gminy powiedział: będziemy częściej wysyłać tam dzielnicowego, jeździ też pracownik
GOPS-u.

Radna Agnieszka Strzyżewska powiedziała: a jeśli chodzi o przytulisko w Świeciu, może tam
udałoby się ich umieścić. Może sądowne przeniesienie.
Wójt Gminy powiedział: ale za pobyt płaci gmina.
Radny Sławomir Stefan powiedział: jeśli ludzie, korzystają z dobroci gminy i mają gdzie
mieszkać, to chyba powinni to uszanować. Jeśli nie można po dobroci, to trzeba podjąć inne
kroki.
Radna Józefa Manikowska powiedziała: ale Oni dobrowolnie na leczenie się nie zgodzą,
a jeśli sprawa trafi do sądu, to sąd negatywnej opinii też nie wyda.
Radna Agnieszka Strzyżewska zapytała: a jeśli sąd wyda nakaz?
Radna Józefa Manikowska powiedziała: ale sąd nie wyda takiego nakazu, jeśli nie ma
leczenia odwykowego i opinii lekarza psychiatry negatywnej o chorobie.
Wójt Gminy powiedział: może należałoby pojechać wspólnie i spróbować porozmawiać.
Radna Agnieszka Strzyżewska zapytała: może wykorzystać ten fakt, porozmawiać i może
będzie zgoda na dobrowolne leczenie. Uważam, że należy spróbować.
- czy gmina zarabia na śmieciach? - Wójt Gminy powiedział: gmina nie zarabia na
śmieciach, bo nie może, zgodnie z zapisami ustawy. Mamy tylko z pozyskanych opłat
zabezpieczyć zapłatę rachunku firmie wywożącej śmieci i utrzymać stanowiska urzędników
zajmujących się tymi sprawami. Jeśli byłaby nadwyżka, jest przeznaczana na przyszłe opłaty
czy sprawy związane tylko z ochroną środowiska czy gospodarką odpadami komunalnymi.
- oświetlenie przejazdu kolejowego w Ciemnikach - Wójt Gminy powiedział: temat ten został
poruszony już przy oświetleniu przystanków autobusowych. Jest to podobna sytuacja.
- zadaszenie przystanku kolejowego w Dubielnie - Wójt Gminy powiedział: zostało
skierowane pismo do Dyrektora Zarządu Gospodarki Nieruchomościami w Bydgoszczy
z prośbą o przygotowanie takiego zadaszenia. Gmina sama nie może tego zorganizować,
ponieważ nie jest to nasz teren. Musimy poczekać na decyzję kolei.
- jakość dróg – radny Sławomir Stefan powiedział: Nadleśnictwo chętnie by współpracowało
przy budowie dróg, czy jest taka możliwość?
Wójt Gminy powiedział: Nadleśnictwo może wyłożyć część kwoty na budowę drogi, ale gmina
drugiej takiej części niestety nie ma. Nawet w sytuacji, gdybyśmy skorzystali ze środków
zewnętrznych, aby otrzymać dofinansowanie ze środków unijnych w określonej części, musimy
wykazać, że mamy pokrycie pozostałej części ze środków własnych, a nie mogą one pochodzić
od innego inwestora.
- przewóz dzieci - Wójt Gminy powiedział: firma, która w tej chwili dowozi dzieci do szkoły,
wygrała przetarg i nie mamy na to wpływu.
Radny Sławomir Stefan powiedział: rodzicom chodzi o to, że poprzedni przewoźnik jeździł
określoną trasą dwukrotnie, a teraz jeździ tylko raz i dzieci bardzo dużo czasu spędzają
w świetlicach. Dziękuję Panu Wójtowi za udzielone odpowiedzi na moje pytania, które zostały
przedstawione w związku z odbytymi spotkaniami z mieszkańcami. Odpowiedzi zostaną im
przekazane i pewne kwestie też będę mógł wyjaśnić.
Następnie Pan Wójt przedstawi harmonogram zebrań wiejskich dotyczących terminów
wyborów sołeckich /harmonogram stanowi załącznik do protokołu/.
Radny Sławomir Stefan powiedział: w zeszłym roku były konsultowane statuty sołectw,
a łącznie mandatu sołtysa i radnego jest dylematem prawno-etycznym. Dobrze byłoby się z tą
tematyką zapoznać.

Przewodniczący obrad o godz. 15.30 ogłosił 5 minut przerwy.
Po przerwie Przewodniczący Rady poprosił Skarbnika Gminy o przedstawienie informacji
dotyczących przedłożonych projektów uchwał:
Ad. 7a i 7b
Pan Skarbnik powitał Pana Przewodniczącego, Wysoką Radę, następnie powiedział: zmiany
w Wieloletniej Prognozie Finansowej dotyczą zapisu §6 uchwały podjętej na sesji w dniu
30 grudnia 2014 r., gdzie zapisane zostało, że WPF podlega publikacji w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego, a zgodnie z obowiązującymi przepisami
takiej publikacji nie podlega, więc należy zmienić zapis tego paragrafu. Natomiast zmiany do
budżetu związane są ze zmianą klasyfikacji budżetowej, z której usunięto §435 – zakupy
związane z internetem i §437 – wydatki związane z odpłatnością za telefony stacjonarne,
został tylko §436. Należy więc dokonać przeniesień z §435 i §437 do §436. Przedstawione
zmiany zostały wskazane w załącznikach do projektu uchwały. Dziękuję.
Pan Przewodniczący poprosił o pytania. Pytań nie było, wobec powyższego przeszedł do
odczytania projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na rok 2015
i poprosił o głosowanie. W wyniku przeprowadzonego głosowania uchwała została podjęta
jednogłośnie – 10 głosami „za”.
Uchwała Nr IV/14/2015
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Następnie odczytał projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej
Prognozy Finansowej na 2015 rok i przeszedł do głosowania, w wyniku którego uchwała
został podjęta jednogłośnie – 10 głosami „za”.
Uchwała Nr IV/15/2015
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 8.
Kolejny punkt obrad sesji otworzył Przewodniczący Rady Gminy p. Dariusz Werkowski.
Przewodnicząca Komisji Oświaty, zdrowia i spraw socjalnych mieszkańców, planowania
przestrzennego i budownictwa, poinformowała obecnych radnych, że Komisja na posiedzeniu
w dniu 22 stycznia przyjęła swój plan pracy na 2015 rok. Następnie przedstawiła propozycje
tematyczne na miesiąc luty.
Radny Henryk Rybak zaproponował, aby ustalić termin sesji rady gminy i na tym posiedzeniu
przyjąć plany pracy wszystkich Komisji Rady i wtedy zaplanować terminy spotkań Komisji,
a następnie przygotować plan pracy rady gminy.
Propozycja radnego Henryka Rybaka została zaakceptowana i Przewodniczący Rady Gminy
wyznaczył termin kolejnej sesji na 12 lutego, na której zostaną przedstawione i zatwierdzone
plany pracy Komisji.

Radny Wojciech Młyński przedstawił propozycję, aby poprzez Sołtysów i stronę internetową
gminy Jeżewo poprosić mieszkańców, aby przekazali 1 % podatku na OSP gminy Jeżewo,
które zawsze są gotowe do pomocy.
Radny Sławomir Stefan poinformował, że wsparcie finansowe ze środków zebranych z diet
radnych, przekazane zostało na rehabilitację dziecka z miejscowości Krąplewice.
Pan Wójt poprosił radnych o zastanowienie się nad kwestią zmniejszenia oddziałów
szkolnych klas IV-VI w Szkole Podstawowej w Czersku Świeckim, które przeniesione
zostałyby do innej, wybranej szkoły, a klasy 0-III zostałyby nadal w Szkole w Czersku
Świeckim. Rady Sławomir Stefan poprosił o przedstawienie na następnym spotkaniu planu
przeniesienia tych klas, łącznie z informacją, co dalej z tą szkołą, za kolejne kilka lat.
W dalszej części Przewodniczący obrad przedstawił sprawy organizacyjne rady dotyczące
m.in.: szkoleń dla radnych, zwoływania posiedzeń Komisji, usprawiedliwiania nieobecności
radnych na posiedzeniu komisji czy sesji. Następnie przedstawił pismo Wojewody KujawskoPomorskiego w sprawie dokonania analizy Statutu Gminy i wprowadzenia zmian lub
poprawek. Radny Sławomir Stefan zaproponował, aby Przewodniczący Komisji wspólnie
z Panem Przewodniczącym Rady zajęli się tą tematyką, a pozostałym radnym przedstawili
swoje wnioski.

Ad. 9.
Wobec braku dalszych pytań Przewodniczący Rady Gminy p. Dariusz Werkowski
podziękował wszystkim zebranym za udział w IV sesji VII kadencji Rady Gminy i o godz.
1620 zamknął obrady.

Protokołowała
Dominika Rakowicz

Przewodniczący Rady Gminy
Dariusz Werkowski

