PROTOKÓŁ NR XXXIII/2017
obrad XXXIII sesji VII kadencji Rady Gminy Jeżewo
z dnia 30 października 2017 r. w godz. 1200 – 1340 w sali Domu Kultury w Jeżewie
Obradom przewodniczył Pan Dariusz Werkowski – Przewodniczący Rady Gminy.
W obradach uroczystej sesji na ustawowy skład Rady – 15 członków, zgodnie z listą
obecności udział wzięło 13 radnych. Radni nieobecni usprawiedliwieni: p. Grażyna DalakOżóg, p. Maciej Warczak. Spoza Rady Gminy w posiedzeniu uczestniczyli:
1. Wójt Gminy – p. Maciej Rakowicz
2. Sekretarz Gminy – p. Jerzy Lemańczyk.
3. Skarbnik Gminy – p. Szymon Górski.
4. Zaproszeni sołtysi /lista obecności stanowi załącznik do protokołu/.
5. 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 XXX sesji VII kadencji Rady Gminy Jeżewo.
Składanie wniosków i interpelacji.
Informacja Sekretarza Gminy z pracy za okres międzysesyjny.
Podjęcie uchwał w sprawie:
a. ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Jeżewo,
b. wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2017 r.,
c. wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2017 r.,
d. wprowadzenia zmian do Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeżewie,
e. zamiany gruntów pomiędzy Gminą Jeżewo a Skarbem Państwa – Krajowym
Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa,
f. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
części wsi Laskowice obejmującej działki nr 2, 3 i 4 w obrębie geodezyjnym Lipno
w gminie Jeżewo,
g. nadania nazwy ulicy w miejscowości Jeżewo.
8. Wolne wnioski i zapytania.
9. Zakończenie obrad sesji.
Ad. 1.
Otwarcia obrad XXXIII sesji VII kadencji Rady Gminy Jeżewo dokonał Przewodniczący
Rady Gminy p. Dariusz Werkowski, witając radnych oraz gości.
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Ad. 2.
Na podstawie listy obecności Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że na skład ustawowy
Rady wynoszący 15 członków, w obradach sesji uczestniczy 13 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 zaproponował wprowadzenie następujących zmian: wprowadzenie pkt 5a:
informacja z przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych, oraz wykreślenie pkt 7c:
wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2017 r. Na powyższe poprosił
o głosowanie. W wyniku przeprowadzonego głosowania zaproponowane zmiany zostały
przyjęte jednogłośnie - 13 głosami „za”.
Radny Sławomir Stefan zwrócił się z wnioskiem o wykreślenie pkt 7b: wprowadzenia zmian
do budżetu gminy na 2017 r., uzasadniając to tym, że przed sesją członkowie rady otrzymali
materiały dotyczące wprowadzenia zmian do budżetu, a zmiany te nie zostały omówione na
posiedzeniu komisji, jak również po zatwierdzeniu zmian do budżetu, Pan Wójt musi je
realizować, a niestety nie zna zakresu tych zmian. Uważa, że Wójt powinien najpierw
zapoznać się z propozycją i potrzebą wprowadzenia tych zmian do budżetu.
Pan Przewodniczący przeszedł do głosowania nad wnioskiem Pana Radnego, w wyniku
którego projekt uchwały jednogłośnie - 13 głosami „za” został wykreślony z proponowanego
porządku obrad. Następnie przeszedł do głosowania nad całością zmian do porządku
posiedzenia, które przegłosowane zostały jednogłośnie – 13 głosami „za”.
Ad. 4.
Przewodniczący Rady Gminy przystępując do głosowania nad przyjęciem projektu protokołu
obrad XXX sesji VII kadencji Rady Gminy zapytał radnych, czy są uwagi do
przedstawionego projektu.
Radny Henryk Rybak zwrócił się o wprowadzenie drobnych poprawek do protokołu, które nie
mają znaczenia dla spraw merytorycznych, a które zostały protokolantowi wskazane. Wobec
braku innych uwag, Pan Przewodniczący przeszedł do głosowania nad projektem protokołu.
W wyniku przeprowadzonego głosowania protokół z XXX sesji został przyjęty jednogłośnie
– 13 głosami „za”.
Ad. 5.
Przewodniczący obrad poprosił Radnych o składanie wniosków i interpelacji.
Wniosków i interpelacji nie było.
Ad. 5a.
Następnie Przewodniczący Rady Gminy przedstawił informację z przeprowadzonej analizy
oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych oraz kierowników jednostek /informacja
stanowi załącznik do protokołu/.
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Ad. 6.
Przewodniczący obrad poprosił Sekretarza Gminy o przedstawienie informacji
międzysesyjnych.
Pan Sekretarz powitał Przewodniczącego Rady, Wysoką Radę, Wójta oraz Gości i przystąpił
do omówienia wydanych zarządzeń Wójta Gminy, tj.: z dnia 31 sierpnia 2017 r. Nr 6163/2017 w sprawach: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za pierwsze
półrocze 2017 r. wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej;
powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o wyłonienie wykonawcy w konkursie
ofert cenowych na zadanie pn.: "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków"; powołania
Komisji Przetargowej w celu wyłonienia wykonawcy w postępowaniu na zadanie pod nazwą
"Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jeżewie wraz z budową kanalizacji
sanitarnej na terenie Gminy Jeżewo"; z dnia 4 września 2017 r. Nr 64/2017 w sprawie
zmieniające uchwałę Nr XXIV/173/2016 Rady Gminy w Jeżewie z dnia 29 grudnia 2016 r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 r.; z dnia 8 września 2017 r. Nr 65/2017
w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu wyłonienia wykonawcy w postępowaniu
na zadanie pod nazwą "Dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości 180 000 litrów"; z dnia
13 września 2017 r. Nr 66/2017 w sprawie wyznaczenia osoby do wykonywania czynności
z zakresu prawa pracy wobec Wójta Gminy; z dnia 14 września 2017 r. Nr 67/2017 w sprawie
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeżewo na lata 2017 – 2027; z dnia
15 września 2017 r. Nr 68/2017 w sprawie upoważnienia dla Sekretarza Gminy Jeżewo;
z dnia 18 września 2017 r. Nr 69/2017 w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na
bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów
wyborczych w wyborach przedterminowych, zarządzonych na dzień 22 października 2017 r.;
z dnia 21 września 2017 r. Nr 70/2017 w sprawie założenia do opracowania projektu budżetu
na 2018 rok i wieloletniej prognozy finansowej; z dnia 26 września 2017 r. Nr 71-72/2017
w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. dróg, pożytku publicznego
i funduszy unijnych; w sprawie przepisania umowy dzierżawy na grunt rolny położony
w Czersku Świeckim; z dnia 29 września 2017 r. Nr 73/2017 w sprawie wyznaczenia
obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego w wyborach
przedterminowych wójta gminy Jeżewo zarządzonych na dzień 22 października 2017 r.;
z dnia 2 października 2017 r. Nr 74/2017 w sprawie ustalenia zakresu działania w dziedzinie
obronności państwa w czasie pokoju dla referatu finansów i samodzielnych stanowisk pracy
w Urzędzie Gminy Jeżewo oraz dla gminnych jednostek organizacyjnych; z dnia
3 października 2017 r. Nr 75/2017 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do
przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. dróg, pożytku publicznego
i funduszy unijnych; z dnia 4 października 2017 r. Nr 76/2017 w sprawie opracowania
regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Jeżewo na czas wojny; z dnia 5 października
2017 r. Nr 77-78/2017 w sprawie ustalenia w Urzędzie Gminy Jeżewo dodatkowego dnia
wolnego od pracy za dzień świąteczny przypadający 11 listopada 2017 r.; w sprawie
powołania Komisji Przetargowej w celu wyłonienia wykonawcy w postępowaniu na zadanie
pod nazwą "Przebudowa drogi gminnej ul. Dębowa w Jeżewie - I ETAP"; z dnia
16 października 2017 r. Nr 79-80/2017 w sprawie zmieniające uchwałę Nr XXIV/173/2016
Rady Gminy w Jeżewie z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na
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2017 r.; w sprawie przepisania umowy dzierżawy na grunt pod garażem blaszanym nr 8,
zlokalizowanym na działce nr 111/32 w Laskowicach; z dnia 18 października 2017 r. Nr
81/2017 w sprawie udziału w wojewódzkim kompleksowym ćwiczeniu obronnym pod
kryptonimem "WISŁA-17"; z dnia 27 października 2017 r. Nr 82/2017 w sprawie zmieniające
uchwałę Nr XXIV/173/2016 Rady Gminy w Jeżewie z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie
uchwalenia budżetu gminy na 2017 r.
Następnie Sekretarz przeszedł do omówienia zadań i spraw bieżących związanych
z funkcjonowaniem gminy, m.in. w dniu 31 sierpnia został wyznaczony Pan Dariusz
Zagrabski na funkcję Wójta Gminy Jeżewo, który rozpoczął swoją pracę od zapoznania się
z realizacją bieżących zadań gminy, urzędu gminy i jednostek pomocniczych. W pierwszych
dniach swojego urzędowania przeprowadził wizytację placówek oświatowych w celu
sprawdzenia przygotowania do nowego roku szkolnego. Uczestniczył wspólnie z Sekretarzem
w spotkaniu Klubu Seniora „Astor” w Jeżewie, jak również Dyrektorem Zarządu Dróg
Powiatowych w kwestii ustalenia współpracy w realizacji inwestycji drogowych
w najbliższym okresie oraz na przełomie lat. Na spotkaniu ustalono, że w roku 2018 nastąpi:
przebudowa drogi Jeżewo-Lipinki, gdzie wkład własny gminy to kwota 400.000 zł,
przebudowa drogi powiatowej Jeżewo-Taszewo w postaci chodnika – ciągu pieszorowerowego przy ul. Świeckiej w Jeżewie w kierunku Taszewa, a na ten cel mają zostać
przeznaczone m.in. środki z funduszu sołeckiego, a o pozostałe środki będzie można
aplikować do Lokalnej Grupy Działania w wysokości 63 proc. Pan Sekretarz wskazał także,
iż zostanie złożony wniosek do Zarządu Dróg Powiatowych o wprowadzenie do planu
finansowego modernizacji drogi przez Czersk Świecki i dokończenie dróg pozostałych m.in.,
w miejscowości Buczek i Pięćmorgi.
Sekretarz Gminy poinformował, że kolejnym zagadnieniem, którym zajmował się Wójt to
organizacja zamówień publicznych i ich rozstrzyganie, tj. w dniu 6 września nastąpiło
rozstrzygnięcie przetargu w sprawie rozbudowy oczyszczalni ścieków wraz z budową
kanalizacji sanitarnej, gdzie najkorzystniejsza oferta złożona została przez Przedsiębiorstwo
Produkcyjno-Usługowo-Handlowe "MEL-KAN" Sp. z o.o. Zaznaczył, że jest problem
z rozstrzyganiem przetargów budowlanych, ze względu na małe zainteresowane ze strony
firm, przedsiębiorstw, które już realizują podobne zadania. Powiedział, że w chwili obecnej
trwają prace projektowe i wykonawcze, gdzie weryfikacja realizacji zadania jest
kontrolowana przez inspektora nadzoru. Rozstrzygnięty został także przetarg na przebudowę
drogi ul. Dębowa w Jeżewie I etap, a najkorzystniejsza oferta złożona została przez FHU
KIC-TRANS Piotr Różycki. Sekretarz poinformował, że to zadanie jest realizowane wspólnie
z Nadleśnictwem Dąbrowa.
W dalszej kolejności Sekretarz Gminy wskazał, że wspólnie z Wójtem uczestniczył w
odbiorach inwestycji realizowanych na drogach gminnych, m.in. I etap ul. Liszkowskiej w
Laskowicach, gdzie nastąpił odbiór i rozliczenie, III etap ul. Polna w Laskowicach, droga
Jeżewo-Sulnowo-Świecie, gdzie ze strony gminy zostały zgłoszone uwagi do poprawek, które
na dzień dzisiejszy nie zostały zrealizowane oraz droga Dubielno-Ciemniki. Wskazał, że
zostały podpisane umowy z beneficjentami na realizację budowy przydomowych
oczyszczalni ścieków i zostało przygotowanych 10 instalacji. Odbyło się spotkanie z
zainteresowanymi radnymi i przedstawicielem ENEI w sprawie modernizacji oświetlenia
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ulicznego na terenie gminy, jak również została przygotowana dokumentacja audytowa, gdzie
wskazano dwa etapy postępowania, tj. I etap to wymiana najstarszych lamp na terenie gminy
– ok. 120 sztuk, i II etap to budowa nowych punktów oświetleniowych w projektowanych
miejscach.
W związku z tym, że kosztorys opiewa na kwotę 1.300.000 zł nastąpią dwa etapy wykonania.
Następnie poinformował, iż będzie realizowana obsługa prawna dla pracowników urzędu
gminy 1x w tygodniu; odbyło się spotkanie z Sołtysami w sprawie bieżących oraz
planowanych zadań w roku następnym; w dniu 3 października odbyła się inauguracja
Uniwersytetu III Wieku przy współpracy Wyższej Szkoły Gospodarki wspólnie z Gminnym
Ośrodkiem Kultury; 6 października odbyła się narada z dyrektorami szkół, na której
omówiono bieżące zadania, kwestie potrzebnych remontów; odbyło się także spotkanie
w Domu Kultury w tematyce przystąpienia do Programu Rewitalizacji Gminy Jeżewo, na
którym zostały przedstawione założenia do opracowywanego Programu; 13 października
odbyły się spotkania w placówkach oświatowych z okazji Dnia Edukacji; przystąpiono także
do wstępnych negocjacji z kancelarią podatkową w zakresie prowadzenia usługi w
odzyskaniu podatku VAT oraz z firmą zajmującą się pozyskiwaniem środków finansowych z
różnych programów unijnych w zakresie przygotowania do studium wykonalności, jak
i kompleksowej obsługi przy tworzeniu danego wniosku.
Na koniec Pan Sekretarz wspomniał, że Wójt zajmował się także organizacją wyborów
przedterminowych.
Przewodniczący obrad podziękował za przedstawione informacje i poprosił o pytania.
Radny Henryk Rybak zapytał, co dalej z inwestycjami rozpoczętymi, takimi jak droga
Laskowice-Buczek-Skrzynki, czy budowa ronda w Krąplewicach, patrząc na wspólną
realizację nowych przedsięwzięć z powiatem tj. droga Jeżewo-Lipinki, ciąg pieszo-rowerowy.
Zapytał czy inwestycje te zostały już do końca określone.
Pan Sekretarz odpowiedział, że w zadaniu budowy ciągu pieszo-rowerowego został
przygotowany kosztorys na kwotę 90.000 zł z możliwością pozyskania z LGD oraz środki
z funduszu sołeckiego sołectwa Jeżewo. Natomiast budowa ronda w Krąplewicach to kwota
100.000 zł, która ma zostać zabezpieczona w budżecie i na tej podstawie będą prowadzone
rozmowy ze Starostwem Powiatowym, ponieważ zarządcą tej drogi będzie Zarząd Dróg
Powiatowych.
Radna Wiesława Ziółkowska zapytała, czy ciąg pieszo-rowerowy zostanie prawidłowo
oznaczony, tzn. tak, aby mogli poruszać się po nim rowerzyści bez obawy o otrzymanie
mandatu.
Sekretarz Gminy odpowiedział, że takie oznakowanie będzie wprowadzone, podobnie jak jest
na ciągu pieszo-rowerowym Jeżewo-Laskowice i zostanie także wskazane w planie
oznaczenia ruchu.
Radny Wojciech Młyński zapytał, dlaczego są prowadzone działania minimalistyczne, czyli
np. tylko 2m szerokości chodnika, a nie 2,5m, tak jak realizują to inne gminy. Uważa, że
skoro chcemy postawić na turystykę, to powinno się takie działania przygotowywać
konkretnie.
Sekretarz wskazał, że jeśli będą takie możliwości firanowe to zadanie może zostać
zrealizowane na szerokość 2,5 m, ale akurat przy tym odcinku drogi będzie problem, aby
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przygotować chodnik, o takiej szerokości. Wskazał, że projektant wyliczył koszt 200 zł/1m2,
więc im szerszy metraż, tym większe koszty.
Radny Sławomir Stefan zapytał, czy jest opracowana ogólna koncepcja, w których miejscach
chcemy budować szlaki pieszo-rowerowe, koncepcje wspólnych inicjatyw drogowych
z sąsiednimi gminami, aby móc wypracować działania do realizacji i łączyć ciągi
komunikacyjne w sieci. Uważa, że jeśli takiego kompleksowego programu nie ma to należy
go opracować.
Sekretarz Gminy odpowiedział, iż takiego programu nie ma przygotowanego, ale można
przystąpić do wypracowania harmonogramu takich działań.
Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do kolejnego punktu obrad, informując, iż projekty
uchwał zostały omówione na wspólnym posiedzeniu komisji i jeśli będą pytania lub uwagi, to
prosi o ich udzielanie przed głosowaniem.
Ad. 7a.
Pan Przewodniczący przystępując do odczytania projektu uchwały w sprawie ustalenia
wynagrodzenia dla Wójta Gminy Jeżewo, poinformował, że rada gminy na posiedzeniu
komisji ustaliła, aby wynagrodzenie wójta gminy wynosiło 9.000 zł brutto. Poprosił o inne
propozycje, a wobec ich braku odczytał projekt uchwał, który poddał pod głosowanie.
W wyniku przeprowadzonego głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie - 13 głosami
„za”.
Uchwała Nr XXXIII/244/2017
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 7b.
Projekt uchwały wykreślony.
Ad. 7c.
Projekt uchwały wykreślony.
Ad. 7d.
Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeżewie i poprosił o głosowanie.
Po przeprowadzonym głosowaniu uchwała został podjęta jednogłośnie - 13 głosami „za”.
Uchwała Nr XXXIII/245/2017
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 7e.
Pan Przewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie zamiany gruntów pomiędzy Gminą
Jeżewo a Skarbem Państwa – Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa i wobec braku
pytań przystąpił do głosowania. W wyniku przeprowadzonego głosowania uchwała została
podjęta jednogłośnie – 13 głosami „za”.
Uchwała Nr XXXIII/246/2017
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
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Ad. 7f.
W dalszej kolejności Przewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Laskowice
obejmującej działki nr 2, 3 i 4 w obrębie geodezyjnym Lipno w gminie Jeżewo, który wobec
braku pytań poddał pod głosowanie. W wyniku przeprowadzonego głosowania uchwała
została podjęta jednogłośnie – 13 głosami „za”.
Uchwała Nr XXXIII/246/2017
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 7g.
Następnie Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy
w miejscowości Jeżewo i poprosił o pytania. Wobec ich braku przeszedł do głosowania,
w wyniku którego uchwała została przyjęta jednogłośnie – 13 głosami „za”.
Uchwała Nr XXXIII/246/2017
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 8.
W kolejnym punkcie porządku obrad, głos zabrali:
Radny Sławomir Stefan poprosił o konsekwencję w realizacji działań rady gminy, a dokładnie
w kwestii zadawania pytań przez radnych, na które do dnia dzisiejszego nie ma odpowiedzi
od Wójta Gminy, Sekretarza czy Skarbnika. Uważa, że jest to lekceważenie Rady i Radnych,
którzy te pytania zadają, tym bardziej, że w protokole z poprzedniej sesji jest deklaracja
o przygotowaniu stosownych odpowiedzi.
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił wniosek Sołtysów o podwyższenie diet sołeckich
z kwoty 150 zł do kwoty 250 zł. Wniosek został przekazany do realizacji na posiedzenie
komisji rady.
Radny Jerzy Golonka zapytał o inwestycję na rogu ulic Kolejowej i Szkolnej w Laskowicach,
gdzie został rozkopany teren, został złożony materiał budowlany i przez to ktoś może ulec
wypadkowi, a teren ten powinien zostać zabezpieczony.
Pan Przewodniczący odpowiedział, że jest to prywatna inicjatywa mieszkańca
zamieszkującego nieruchomość przy zbiegu tych ulic.
Radny Wojciech Młyński oświadczył, że mieszkańcy osiedla Jana Pawła II w Jeżewie
zobligowali Go do ustalenia terminu przeczyszczenia kanalizacji na nowym odcinku, gdyż
nadal są brzydkie zapachy. Nadmienił, iż nie rozwiązanie tego problemu jest lekceważeniem
mieszkańców osiedla.
Radny Henryk Rybak zaproponował, aby poszukać innych rozwiązań, skoro Spółdzielnia
BOROWIAK sobie nie radzi. Podjął również temat rewitalizacji centrum Laskowic
i zaplanowania zebrania wiejskiego w Laskowicach, aby pomysł ten skonsultować
z mieszkańcami. Zapytał czy zostały podjęte rozmowy z Panem Nadleśniczym w temacie
zamiany gruntu gminnego na plażę przy kąpielisku jeziora Stelchno od strony Laskowic, jak
również o warunki finansowe umowy na dowóz dzieci i czy został złożony wniosek do
Wojewody w temacie rozbudowy szkoły podstawowej w Laskowicach. Ponownie zwrócił się
z prośbą o przygotowanie informacji pisemnej dla radnych dotyczącej opracowywania
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miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz wykupu gruntów pod drogi
gminne.
Pan Sekretarz odpowiedział, iż wniosek do Wojewody nie został złożony ponieważ trwa
opracowywanie dokumentów i są też określone terminy do takich działań. W kwestii umowy
na dowóz dzieci zostanie przygotowany materiał na posiedzenie komisji 8 listopada,
a spotkanie w sprawie rewitalizacji centrum Laskowic zostanie ustalone z Sołtysem.
Odnosząc się do zamiany gruntów, powiedział, iż jest wstępna akceptacja na porozumienie
o użytkowanie tego terenu przez gminę łącznie z utrzymywaniem porządku.
Radny Wojciech Młyński zaproponował wynegocjowanie od Nadleśnictwa także terenu
wokół jeziora na przygotowanie ścieżki. Wskazał również na brak informacji ze strony
Spółdzielni BOROWIAK, co się dzieje z wymienionymi wodomierzami.
Radny Jerzy Golonka zawnioskował o wycięcie chorych i suchych drzew na ul. Błotnej do
przejazdu kolejowego oraz na ul. Długiej.
Przewodniczący obrad wskazał, iż była dyskusja w tym temacie na posiedzeniu komisji
i zostanie złożony wniosek do Zarządu Dróg Wojewódzkich o ich wycięcie.
Następnie przedstawił propozycje tematyczne kolejnych posiedzeń komisji w dniu
8 listopada: analiza oświatowa, ustalenie stawek podatkowych, omówienie projektu statutu
i Programu Senior+.
Radna Agnieszka Strzyżewska zawnioskowała o udrożnienie lub oczyszczenie kratek
kanalizacyjnych przy chodniku ul. Parkowej w Laskowicach.
Radny Wojciech Młyński poprosił o sprawdzenie toalet przy cmentarzach na 1 listopada, aby
zabezpieczyć odpowiednie środki czystości i poprosił o przygotowanie informacji o wyniku
finansowym korzystania z tych toalet. Zaproponował, aby zastanowić się nad bezpłatną
usługą tych toalet.
Sekretarz Gminy odnosząc się na powyższe powiedział, że koszty zakupu toalet na pewno się
nie zwrócą, ale należy realizować to, czego się podjęliśmy.
Ad. 9.
Wobec wyczerpania punktów porządku obrad, Przewodniczący Rady Gminy p. Dariusz
Werkowski podziękował wszystkim zebranym za udział w XXXIII sesji VII kadencji Rady
Gminy i o godz. 1340 zamknął obrady sesji.
Protokołowała:
Dominika Rakowicz

Przewodniczący Rady Gminy
Dariusz Werkowski
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