PROTOKÓŁ NR XXVII/2017
obrad XXVII sesji VII kadencji Rady Gminy Jeżewo
w dniu 9 maja 2017 r. w godz. 1300 – 1510 w Domu Kultury 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 14 radnych. Radni nieobecni usprawiedliwieni: p. Maciej Warczak. Spoza Rady
Gminy w obradach sesji uczestniczyli:
1. Wójt Gminy – p. Mieczysław Pikuła.
2. Sekretarz Gminy – p. Jerzy Lemańczyk.
3. Skarbnik Gminy – p. Szymon Górski.
4. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – p. Małgorzata Skiba.
5. Pracownik urzędu gminy: p. Danuta Kaczmarek.
6. Zaproszeni sołtysi /lista obecności stanowi załącznik do protokołu/.
7. Mieszkańcy gminy /lista obecności stanowi załącznik do protokołu/.

Porządek obrad:

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

Otwarcie sesji.
Stwierdzenie quorum.
Przyjęcie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu obrad XXVI sesji VII kadencji Rady Gminy Jeżewo.
Składanie wniosków i interpelacji.
Informacja Wójta Gminy z pracy za okres międzysesyjny.
Przyjęcie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Jeżewie za 2016 r.

8.
9.

Przyjęcie informacji dotyczącej „Zasobów pomocy społecznej za 2016 r.”
Przyjęcie

sprawozdania

z

realizacji

Gminnego

Programu

Profilaktyki

i

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałaniu Narkomanii na terenie
gminy w 2016 r.
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10. Przyjęcie

sprawozdania z realizacji Programu współpracy z organizacjami

pozarządowymi za 2016 r.

11. Podjęcie uchwał w sprawie:
a. wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2017 r.,
b. wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2017 r.,
c. zamiany gruntów pomiędzy Gminą Jeżewo, a Skarbem Państwa – PGL LP –
Nadleśnictwo Dąbrowa,

d.

wykupu gruntu na powiększenie terenu wokół świetlicy wiejskiej we wsi
Belno,

e. wykupu gruntu pod stację uzdatniania wody w miejscowości Pięćmorgi,
f. wykupu dróg w miejscowości Jeżewo od Rolniczej Spółdzielni Usługowo-Handlowej
„BOROWIAK”,

g.

ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli i dyrektorów
szkół
i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Jeżewo,

h. przyjęcia Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Jeżewie,
i. przedłużenia dzierżawy stanicy wodnej w Laskowicach na okres 20 lat, Polskiemu
Związkowi Wędkarskiemu Koło w Laskowicach.
12. Wolne wnioski i zapytania.
13. Zakończenie obrad sesji.
Ad. 1.
Otwarcia obrad XXVII 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 14 radnych, co stanowi quorum
upoważniające do kontynuowania obrad i podejmowania prawomocnych uchwał.
Ad. 3.
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił porządek obrad sesji w wersji, jak wyżej,
a następnie przedstawił wniosek Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o wprowadzenie
2

dodatkowego punktu, jako pkt 11j porządku posiedzenia w sprawie: „rozpatrzenia skargi na
Wójta Gminy Jeżewo”. Zawnioskował również o wprowadzenie pkt 11k w sprawie: zmiany
uchwały Nr II/4/2014 z dnia 8 grudnia 2014 r., zmienionej uchwałą Nr VII/32/2015 z dnia
26 marca 2015 r. w sprawie ustalenia składu osobowego stałych Komisji Rady Gminy
Jeżewo. Poprosił o głosowanie na powyższe. Obecni członkowie posiedzenia wyrazili
jednogłośnie zgodę na dokonanie zmiany w przedstawionym porządku obrad – 14 głosami
„za”.
Wobec braku innych uwag czy wniosków, Przewodniczący obrad poprosił o głosowanie nad
przyjęciem porządku obrad po wprowadzonej zmianie, który w wyniku głosowania przyjęty
został jednogłośnie - 14 głosami „za”.
Ad. 4.
Przewodniczący Rady Gminy przystępując do głosowania nad przyjęciem projektu protokołu
obrad XXVI sesji VII kadencji Rady Gminy zapytał radnych, czy są uwagi do
przedstawionego projektu. Wobec braku uwag przeszedł do głosowania, w wyniku którego
protokół został przyjęty jednogłośnie – 14 głosami „za”.
Ad. 5.
Pan Przewodniczący poprosił Radnych o składanie wniosków i interpelacji.
Radna Agnieszka Strzyżewska w imieniu mieszkańców ulicy Parkowej w Laskowicach
zawnioskowała o rozpoczęcie prac mających na celu zapobieganie zalewania terenu przy
posesji nr 32a i 34, po występujących opadach deszczu.
Następnie Przewodniczący obrad udzielił głosu obecnemu na sesji mieszkańcowi Laskowic,
który przedstawił wniosek formalny w sprawie przeprowadzonej inwestycji przy ul. Kubsza
w Laskowicach w 2016 r. Wniosek dotyczy sposobu realizacji wskazanej inwestycji, terminu
usunięcia usterek, głównie usterki przy posesji wnioskującego, z powodu której teren ten jest
zalewany po opadach deszczu. Poprosił o wyjaśnienie w jaki sposób został wyłoniony
wykonawca tej inwestycji i kiedy nastąpi odbiór techniczny. Zgłosił także brak oznakowania
ulicy.
Pan Jerzy Lemańczyk, Sekretarz Gminy, wyjaśnił, że wykonawca wyłoniony został w drodze
przetargu nieograniczonego, wobec faktu, że wartość kosztorysu inwestorskiego przekraczała
kwotę 30.000 euro. Poinformował również, iż Pan był w urzędzie i zgłaszał problem, który
został przekazany wykonawcy i poprawki mają zostać naniesione, więc techniczne problem
powinien zostać rozwiązany. W kwestii oznakowania, Pan Sekretarz poinformował, że
oznakowanie wskazanej ulicy zostało przygotowane zgodnie z projektem, a jeśli mają być
naniesione zmiany, to musi zostać opracowany nowy projekt organizacji ruchu, który zostanie
przekazany do akceptacji radzie gminy.
Wnioskujący uważa, że problem jest bardzo palący i powinien zostać zrealizowany
natychmiast.
Radny Sławomir Stefan zapytał, czy projekt organizacji ruchu dla Laskowic nie został już
opracowany i przedstawiony radzie gminy do zapoznania.
Pan Sekretarz odpowiedział, iż był to projekt opracowany dla głównej części Laskowic, a nie
dla osiedla Kubsza.
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Mieszkaniec Laskowic wrócił do tematu remontu i nawiezienia zbyt dużej ilości tłucznia,
który powoduje zalewanie.
Pan Sekretarz odpowiedział, iż tłuczeń został położony w odpowiedniej warstwie, po skosie
w stosunku do nawierzchni, jak zaproponował wnioskujący w trakcie wykonywania tych
prac, a nie na płasko, dlatego następuje zatrzymywanie się wody w tym miejscu.
Nadmienił, że za dodatkowe nawiezienie tłucznia koszty poniósł wykonawca.
Wobec braku dalszych zapytań czy interpelacji, Przewodniczący Rady poprosił Pana Wójta
o wprowadzenie do punktu kolejnego.
Ad. 6.
Pan Wójt powitał Przewodniczącego Rady Gminy, Wysoką Radę oraz Szanownych Gości
i poinformował: odbyło się spotkanie w sprawie budowy odcinka drogi Sulnowo-Jeżewo,
gdzie w ramach przeprowadzanych prac, droga zostanie poszerzona do 5,5 m. Termin
zakończenia zadania przewidywany jest na dzień 30 sierpnia br..
Gminy Dragacz, Warlubie, Nowe i Jeżewo zorganizowały wspólne spotkanie
z przedstawicielami Zarządu Dróg Wojewódzkich i urzędu marszałkowskiego w temacie
planowania modernizacji i budowy dróg wojewódzkich na terenach wskazanych gmin.
W Międzygminnym Ośrodku Opiekuńczym w Pruszczu odbyło się Walne Zgromadzenie
Członków tego Ośrodka, tj. gmin Świecie, Pruszcz, Dobrcz i Jeżewo. Poinformował, iż do
tego Ośrodka kieruje się, a następnie umieszcza osoby wymagające całodobowej opieki
z powodu wieku, którym nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług
opiekuńczych w miejscu zamieszkania, ze względu na trudną sytuację życiową, wiek i stan
zdrowia.
Pan Wójt nadmienił, iż w chwili obecnej trwa audyt oświetlenia gminy Jeżewo
i przygotowania projektu do realizacji zmian oświetlenia na oświetlenie ledowe.
Odniósł się także do postanowień Konwentu Wójtów w kwestii bieżących spraw
województwa kujawsko-pomorskiego, m.in. spraw oświatowych: tj. niskiego dofinansowania
przedszkoli, zmian naliczenia subwencji oświatowej, remontów szkół czy liczby uczniów
w oddziałach; spraw polityki niskoemisyjnej: tj. energii odnawialnej, wymiany ogrzewania,
siłowni wiatrowych, kolektorów słonecznych; spraw ochrony środowiska i gospodarki
wodnej: tj. zmian w funkcjonowaniu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej, czy dofinansowania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich /stanowiska
Konwentu Wójtów stanowią załącznik do protokołu/.

Pan Przewodniczący poprosił o pytania do wypowiedzi Wójta.
Radny Wojciech Młyński wskazał na problem zwiększonego ruchu samochodów ciężarowych
na osiedlu w Jeżewie, z powodu remontu drogi Sulnowo-Jeżewo. Zaproponował, aby
przygotować stosowną informację o propozycjach objazdów.
Pan Wójt zaproponował aby poinformowa
lokalnych przewoźników o objazdach poza terenem osiedla oraz zwiększyć kontrole ruchu
drogowego. Działania te zabezpieczą drogi przed zniszczeniem, a mieszkańców przed
wypadkami.
Radny Henryk Rybak zapytał o plany rozbudowy Szkoły Podstawowej w Laskowicach,
podjęte działania, przygotowane dokumenty, projekty, wskazanie środków finansowych na
realizację lub możliwości ich pozyskania.
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Wójt Gminy odpowiedział, że plany związane z rozbudową szkoły to przygotowanie dwóch
izb lekcyjnych, węzła sanitarnego i małej szatni. Plan realizacji to wrzesień bieżącego roku
stan „surowy”, a wiosna przyszłego roku wykończenie.
Wobec braku dalszych pytań Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do punktów kolejnych
posiedzenia, informując, iż poszczególne Sprawozdania zostały omówione na posiedzeniu
komisji, a jeśli byłyby jeszcze jakieś pytania, to prosi o ich zadawanie przed głosowaniem.
Ad. 7.
Wobec braku pytań, Pan Przewodniczący przystąpił do głosowania nad przyjęcie
sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeżewie za 2016 r.
Stosowne sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie – 14 głosami „za” /sprawozdanie stanowi
załącznik do protokołu/.

Ad. 8.
Następnie przystąpił do głosowania nad przyjęciem informacji dotyczących „Zasobów
pomocy społecznej za 2016 r.”, które w wyniku głosowania przyjęte zostały jednogłośnie – 14
głosami „za” /sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu/.
Ad. 9.
W dalszej kolejności Przewodniczący obrad przeszedł do głosowania nad przyjęcie
sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i Przeciwdziałaniu Narkomanii na terenie gminy w 2016 r., które zostało
przyjęte jednogłośnie – 14 głosami „za” /sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu/.
Ad. 10.
Przewodniczący Rady przeszedł do głosowanie nad przyjęciem sprawozdania z realizacji
Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2016 r., który w wyniku
głosowania przyjęty został jednogłośnie – 14 głosami „za” /sprawozdanie stanowi załącznik do
protokołu/.

Przewodniczący obrad ogłosił 10 minut przerwy.
Po przerwie poproszony został Skarbnik Gminu w celu omówienia zmian budżetowych.
Ad. 11a.
Pan Skarbnik powitał Przewodniczącego Rady, Wysoką Radę i wszystkich gości, następnie
poinformował, że oprócz zmian omówionych na posiedzeniu komisji należy wprowadzić
zmiany w związku z wprowadzeniem do budżetu 2017 r. wolnych środków w kwocie 869.185
zł, które przeznacza się w kwocie 415.000 zł na wydatki inwestycyjne, tj. na inwestycje
wodociągowe w dziale 010 Rolnictwo i łączność w kwocie 400.000 zł oraz na inwestycję
związaną z adaptacją byłego posterunku policji na budynek GOPS w Jeżewie w kwocie
15.000 zł. Nie zostały zmniejszone wydatki na spłatę zobowiązań z lat poprzednich
(605.455 zł) o kwotę pozostałych wolnych środków 454.185 zł, gdyż nie wiadomo co
wydarzy się do końca roku, a każdorazowa zmiana tej wartości powoduje zmniejszenie
zadłużenia kwoty budżetu i wprowadzenia większych zmian w Wieloletniej Prognozie
Finansowej. Pod koniec roku w przypadku braku zmian kwoty spłaty zobowiązań, planowany
deficyt zmniejszy się o kwotę 454.185 zł. Następnie Pan Skarbnik poprosił o pytania.
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Radny Sławomir Stefan zwrócił uwagę na powtarzające się błędy w tabeli inwestycyjnej,
załącznik nr 3. Wskazał na dodatkowe koszty związane z budową ujęcia wody w Taszewskim
Polu o kwotę 111.000 zł i budowę zbiornika wyrównawczego o kwotę 140.000 zł.
Poinformował, iż w takiej sytuacji nie będzie głosował za przyjęciem zmian, ponieważ
zmiany te wprowadzane są w sposób obraźliwy dla całej rady i jest przeciwny takiemu
planowaniu zmian i takiemu procedowaniu budżetu.
Wobec braku innych uwag i zapytań, Pan Przewodniczący odczytał projekt uchwały
w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2017 r. i przystąpił do głosowania,
w wyniku którego uchwała została przyjęta 8 głosami „za”, 5 głosami „wstrzymującymi się”
i 1 głosem „sprzeciwu”.
Uchwała Nr XXVII/208/2017
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 11b.
Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do odczytania projektu uchwały w sprawie
wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2017 r. i wobec braku pytań
poprosił o głosowanie. Uchwała w wyniku głosowania przyjęta została – 13 głosami „za”,
1 głosem „sprzeciwu”.
Uchwała Nr XXVII/209/2017
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 11c.
Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały w sprawie zamiany gruntów pomiędzy
Gminą Jeżewo, a Skarbem Państwa – PGL LP – Nadleśnictwo Dąbrowa, i poprosił
o pytania. Wobec ich braku przeszedł do głosowania, w wyniku którego uchwała została
podjęta jednogłośnie – 14 głosami „za”.
Uchwała Nr XXVII/210/2017
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 11d.
Następnie Pan Przewodniczący po odczytaniu kolejnego projektu uchwały w sprawie wykupu
gruntu na powiększenie terenu wokół świetlicy wiejskiej we wsi Belno, poprosił o pytania i
wobec ich braku przeszedł do głosowania. Uchwała w wyniku głosowania przyjęta została
jednogłośnie – 14 głosami „za”.
Uchwała Nr XXVII/211/2017
Uchwała stanowi załącznik do protokołu

Ad. 11e.
Kolejny projekt uchwały, który odczytał Przewodniczący Rady dotyczy wykupu gruntu pod
stację uzdatniania wody w miejscowości Pięćmorgi, gdzie na powyższe zarządził
głosowanie. W wyniku przeprowadzonego głosowania uchwała podjęta została jednogłośnie –
14 głosami „za”.
Uchwała Nr XXVII/212/2017
Uchwała stanowi załącznik do protokołu
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Ad. 11f.
Po odczytaniu projektu uchwały w sprawie wykupu dróg w miejscowości Jeżewo od
Rolniczej Spółdzielni Usługowo-Handlowej „BOROWIAK”, Przewodniczący obrad poprosił
o głosowanie. Uchwała w wyniku głosowania przyjęta została jednogłośnie – 14 głosami
„za”.
Uchwała Nr XXVII/213/2017
Uchwała stanowi załącznik do protokołu

Ad. 11g.
W dalszej kolejności odczytany został projekt uchwały w sprawie ustalenia kryteriów i trybu
przyznawania nagród dla nauczycieli i dyrektorów szkół i placówek oświatowych
prowadzonych przez Gminę Jeżewo i członkowie rady gminy przystąpili do głosowania.
Uchwała w wyniku głosowania przyjęta została jednogłośnie – 14 głosami „za”.
Uchwała Nr XXVII/214/2017
Uchwała stanowi załącznik do protokołu

Ad. 11h.
Przed głosowaniem nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia Statutu Gminnej Biblioteki
Publicznej w Jeżewie, Przewodniczący Rady Gminy odczytał zapisy stosownego projektu
oraz wniosek Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej p. Ewy Koniarskiej w sprawie
zasadności wprowadzenia zmian do Statutu GBP /wniosek stanowi załącznik do protokołu/.
Następnie
poprosił o uwagi lub pytania. Pytań i uwag nie było, a w wyniku
przeprowadzonego głosowania uchwała podjęta została jednogłośnie – 14 głosami „za”.
Uchwała Nr XXVII/215/2017
Uchwała stanowi załącznik do protokołu

Ad. 11i.
Projekt uchwały w sprawie przedłużenia dzierżawy stanicy wodnej w Laskowicach na okres
20 lat, Polskiemu Związkowi Wędkarskiemu Koło w Laskowicach został odczytany przez
Przewodniczącego obrad i poddany pod głosowanie, w wyniku którego uchwała podjęta
została jednogłośnie – 14 głosami „za”.
Uchwała Nr XXVII/216/2017
Uchwała stanowi załącznik do protokołu

Następnie Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do projektów uchwał wprowadzonych do
porządku obrad.
Ad. 11j.
Poprosił Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, która zajmowała się tematyką skargi,
o przedstawienie stosownych informacji.
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Przewodniczący Komisji Rewizyjnej p. Tadeusz Makowski odczytał protokół posiedzenia
Komisji Rewizyjnej z dnia 28 kwietnia br. /protokół stanowi załącznik/, a następnie poprosił o
pytania.
Radny Sławomir Stefan wskazał, że przedmiotem skargi jest brak odpowiedzi na wniosek
pisemny złożony przez Skarżącego. Zapytał, w jaki sposób udokumentowano, że wnoszący
skargę otrzymał ustną odpowiedź?
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej p. Tadeusz Makowski wskazał, że jest jeszcze jedna
wypowiedź, pracownika urzędu, który również z Panem (…) rozmawiał w temacie sprawy,
o którą wnioskował. Stwierdził, iż uchybieniem jest, że nie została udzielona odpowiedź na
piśmie tylko w formie ustnej.
Radny Stefan podjął dyskusję w temacie udzielenia ustnej odpowiedzi na wniosek pisemny,
gdzie fakt taki powinien zostać udokumentowany. Uważa, że wójt czy pracownicy urzędu nie
powinni działać w sposób uproszczony. Na dowód odbytej rozmowy powinna zostać
sporządzona chociaż notatka służbowa zarówno przez wójta, jak i pracownika urzędu.
W dalszej części dyskusji omówiono kwestię terminu udzielania odpowiedzi na
przedstawiony wniosek, właściwości organu do rozpatrzenia skargi i zajęcia się tematem
rozmontowania progu zwalniającego, o który wnosiła Rada Sołecka i Sołtys wsi Taszewskie
Pole.
Radny Henryk Rybak zapytał o temat skargi, gdyż w projekcie uchwały Komisja Rewizyjna
wyraziła swoje zdanie, określając skargę za bezzasadną. Poprosił o uzasadnienie takiej
decyzji.
Radna Grażyna Dalak-Ożóg zapytała, dlaczego wnoszący skargę, po upływie miesiąca, nie
upomniał się o odpowiedź na swój wniosek, skoro, jak twierdzi jej nie otrzymał.
Radna Agnieszka Strzyżewska zaproponowała, aby użyć innego sformułowania, jak „skarga
bezzasadna”.
Na powyższe Pan Wójt wyjaśnił, iż zainteresowany był osobiście u Wójta, w sprawie, o której
mowa we wniosku i otrzymał ustne wyjaśnienia. W odpowiedzi na pytanie, czy oczekuje
odpowiedzi pisemnej, Pan (…) stwierdził, że nie, ponieważ wszystko zostało wyjaśnione.
W dalszej części dyskusji ustalono, że sformułowanie „skarga bezzasadna” zostanie
zastąpione sformułowaniem „skarga bezskuteczna”.
Wobec braku pytań i innych propozycji, Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały
w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Jeżewo, po wprowadzonej zmianie
i przeszedł do głosowania. W wyniku przeprowadzonego głosowania uchwała została podjęta
– 12 głosami „za”, 2 głosami „sprzeciwu”.
Uchwała Nr XXVII/217/2017
Uchwała stanowi załącznik do protokołu

Ad. 11k.
Pan Przewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr II/4/2014
z dnia 8 grudnia 2014 r., zmienionej uchwałą Nr VII/32/2015 z dnia 26 marca 2015 r.
w sprawie ustalenia składu osobowego stałych Komisji Rady Gminy Jeżewo i poprosił
o głosowanie. Uchwała została podjęta – 13 głosami „za”. Radny Sławomir Stefan nie brał
udziału w głosowaniu.
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Uchwała Nr XXVII/218/2017
Uchwała stanowi załącznik do protokołu

Ad. 12.
W kolejnym punkcie porządku obrad, głos zabrali:
Radna Wiesława Ziółkowska złożyła propozycję zakupu działki w centrum Jeżewa
i przeznaczenia jej na cele kulturalne, społeczne, czy inne np. miejsca parkingowe.
Propozycję tę uzasadniła potrzebą rozszerzenia wskazanych działań, jak również
uporządkowania tego miejsca. Zawnioskowała też o upomnienie mieszkańców, że trawniki
nie są miejscem parkingowym.
Radny Sławomir Stefan zaproponował, aby temat zakupu działki omówić na posiedzeniu
komisji.
Radny Jerzy Golonka poprosił o ponowne ustawienie przewróconego znaku – zakaz wjazdu –
przy ul. Kopernika w Laskowicach.
Skarbnik Gminy zaproponował wspólne spotkanie Komisji Rady w dniu 17 maja, w kwestii
omówienia sprawozdania finansowego za 2016 r.
Ad. 13.
Wobec wyczerpania punktów porządku obrad, Przewodniczący Rady Gminy p. Dariusz
Werkowski podziękował wszystkim zebranym za udział w XXVII sesji VII kadencji Rady
Gminy i o godz. 1510 zamknął obrady sesji.

Protokołowała:

Dominika Rakowicz
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Przewodniczący Rady Gminy

Dariusz Werkowski

