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Protokół Nr X/11 
 

         z sesji Rady Gminy Gnojno, odbytej w dniu 19. lipca 2011 roku w sali 
konferencyjnej Urzędu Gminy w Gnojnie. 
Sesja trwała od godz. 8.15 do godz. 9.40. 
W sesji uczestniczyło 13 radnych; radny Jerzy Gierczak od godz. 8.30 (lista obecności 
- w załączeniu). 
Nieobecni radni: 
- Kwiecień Jerzy 
- Segda Agata 
Ponadto w sesji udział wzięli: 
- Pani Jolanta Stachowicz - Wójt Gminy 
- Pan Piotr Bębas - Sekretarz Gminy 
- Pani Ilona Piwowarska - Skarbnik Gminy 
- Pan Mariusz Grunt - prawnik 
- Pan Sebastian Kiciński - podinspektor ds. pozyskiwania funduszy unijnych 
Przed rozpoczęciem obrad Wiceprzewodniczący Rady w imieniu wszystkich obecnych 
złożył Przewodniczącemu kondolencje z powodu śmierci ojca, a następnie minutą 
ciszy uczczono pamięć zmarłego. 
         Otwarcia sesji, powitania uczestników oraz stwierdzenia kworum 
wystarczającego do podejmowania prawomocnych uchwał, dokonał Przewodniczący 
Rady, pan Piotr Terlecki, a następnie odczytał proponowany poniżej porządek obrad: 
 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum. 
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 
3. Podjecie uchwały w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Gnojno do 

złożenia wspólnie z Powiatem Buskim i Pińczowskim oraz Gminami Nowy 
Korczyn i Wiślica wniosku o dofinansowanie w formie dotacji w ramach 
III Konkursu programu priorytetowego NFOŚiGW p.t. „System zielonych 
inwestycji (GIS - Green Investment Scheme) Część 1) Zarządzanie energią 
w budynkach użyteczności publicznej” przedsięwzięcia pn. 
„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie 
Powiatu Buskiego i Powiatu Pińczowskiego”. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na 
lata 2011 - 2018. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Gnojno na 2011 rok. 
6. Zapytania i wolne wnioski. 
7. Zakończenie sesji. 

„Za” wyżej wymienionym porządkiem obrad głosowało 12 radnych. 
 
Do punktu 2-go. 
 
                Na wniosek radnej Marii Woźniak odstąpiono od czytania protokołu             
z poprzedniej sesji („za” głosowało 12 radnych). 
Pani radna wnioskowała ponadto aby w porządku obrad kolejnej sesji zamieścić 
punkt: przyjęcie protokołów z IX i X sesji. 



 2 

 
Do punktu 3-go.  
 
                 Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Gnojno do złożenia 
wspólnie z Powiatem Buskim i Pińczowskim oraz Gminami Nowy Korczyn i Wiślica 
wniosku o dofinansowanie w formie dotacji w ramach III Konkursu programu 
priorytetowego NFOŚiGW p.t. „System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment 
Scheme) Część 1) Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej” 
przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na 
terenie Powiatu Buskiego i Powiatu Pińczowskiego” odczytała pani Skarbnik. 
Poinformowała również, że podjęcie przedmiotowej uchwały pozwoli na ubieganie się 
o dofinansowanie trzech przedsięwzięć na terenie gminy Gnojno, tj.: 
termomodernizacji budynków Szkoły Podstawowej w Raczycach, Urzędu Gminy        
w Gnojnie oraz OSP w Gnojnie. 
                Radna Maria Woźniak zwróciła się z pytaniem, ile wynosi wartość 
kosztorysowa inwestycji oraz oznajmiła, że kwota 55.000 zł za wykonanie kosztorysu 
jest w jej ocenie (w porównaniu z innymi inwestycjami) za wysoka. 
                Na pytanie odpowiedzi udzielił pan Sebastian Kiciński i stwierdził, że 
wartość kosztorysowa wynosi około 1.670.000 zł, natomiast pani Skarbnik dodała:     
w związku z dodatkowym zaprojektowaniem kotłowni w SP w Raczycach - wzrosły 
również koszty zadania. 
Na podniesienie kosztów miało również wpływ wykonanie inwentaryzacji budynków 
oraz audytu energetycznego. 
W opinii pana podinspektora nie ma podstaw ku temu aby twierdzić, że koszt 
wykonania dokumentacji został zawyżony (wybrano ofertę tańszą, a zlecenie 
poprzedzone zostało rozpoznaniem rynku). 
Poza tym koszt sporządzenia dokumentacji wejdzie w skład kosztów kwalifikowanych 
realizowanego przedsięwzięcia (50 do 50%). 
Wypowiedzi radnego Stanisława Wcisło są w protokole (na Jego prośbę) cytowane     
w całości.  
Dyskusja: 
- radny Stanisław Wcisło - jaki będzie udział naszych środków w termomodernizacji 
budynku Urzędu Gminy przy dofinansowaniu 30% do 70%. 
- Wójt Gminy - na chwilę obecną brak jest konkretnego wyliczenia, co do kwoty. 
- radny Stanisław Wcisło - przy całościowej kwocie inwestycji, wynoszącej 1.600.000 
zł, oraz biorąc pod uwagę sytuację finansową gminy, kwota dofinansowania nie jest 
mała, tylko bardzo duża. 
- Wójt Gminy - ale jest to jedyna możliwość aby przeprowadzić modernizację tych 
budynków. Średnio dofinansowanie wyniesie około 60 %. 
Natomiast w roku przyszłym będzie realizowany, na podobnych zasadach, tzw. 
program norweski. W związku z tym proszę państwa o zastanowienie się i wskazanie, 
które obiekty należałoby wziąć pod uwagę aby z odpowiednim wyprzedzeniem 
przygotować dokumentację. 
- radny Stanisław Wcisło – nie ulega wątpliwości, że byłem i jestem za szkołą             
w Raczycach, natomiast co do innych inwestycji - mam mieszane uczucia. Bo w takiej 
sytuacji finansowej gminy trudno jest mi powiedzieć, że jest to jakakolwiek okazja. 
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A co się dzieje z kanalizacją? Tutaj zrobiliśmy dokumentację w ciągu 3 tygodni. Tutaj 
nie ma okazji? Będzie dopiero wówczas, jeżeli nam przyjdzie płacić za kanalizację 80  
do 20%, bo programy się skończą? 
- Sebastian Kiciński – namawiam państwa, chociaż będzie to wymagało wiele pracy    
i inwencji również z państwa strony, do stworzenia dla gminy Wieloletniego Programu 
Inwestycyjnego, w którym zostaną zawarte te przedsięwzięcia, które gmina będzie 
chciała realizować w ciągu najbliższych 5 lat. 
- radny Stanisław Wcisło - panie Sebastianie - jeżeli już mamy kryzysową sytuację      
i dołożymy do tego remonty, o których dzisiaj mówimy - to ciekawe, czy ten plan 
będzie nam w ogóle przydatny. Czy nas będzie na to stać. 
- Przewodniczący Rady - jeżeli już tyle kroków zostało poczynione, to chyba nie 
będziemy się teraz cofać. 
- radny Stanisław Wcisło - panie przewodniczący to jest taka sprawa: jeżeli jest taka 
okazja, to róbmy tam, gdzie to jest niezbędne. Nie róbmy tak, że zostawia się 
inwestycje, które powinny być zrobione, a robi się inwestycje, które mogłyby 
poczekać. O to mi chodzi. 
- Wójt Gminy - proszę jaśniej, bo nie rozumiem. To przecież państwo podjęliście 
decyzję o włączeniu do programu 3 obiektów. A teraz dyskutujemy o problemie,        
w sprawie którego decyzja już została podjęta. 
- radny Stanisław Wcisło - pani Wójt, jeżeli o to chodzi, nie uczestniczyłem                 
w podejmowaniu tej decyzji. 
          Po tej wypowiedzi przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod 
głosowanie. 
Wyniki głosowania jawnego: „za” - 11, „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” - 1. 
Radny Stanisław Wcisło nie brał udziału w głosowaniu. 
Uchwała Nr X/61/11 wraz z uzasadnieniem - w załączeniu. 
 
Do punktu 4-go. 
 
         W tym punkcie porządku obrad pani Skarbnik poinformowała radnych, że 
zmiana WPF jest wynikiem wprowadzenia nowych inwestycji dotyczących 
termomodernizacji budynków Szkoły Podstawowej w Raczycach, Urzędu Gminy       
w Gnojnie oraz OSP w Gnojnie. 
Do WPF na 2011 rok zostały wprowadzone koszty dokumentacji, natomiast na rok 
2012 zmodyfikowane koszty inwestycji, zarówno po stronie dochodów, jak                  
i wydatków - oznajmiła m.in. pani Skarbnik. 
         Następnie na prośbę radnego Stanisława Wcisło wskazała pod jakimi pozycjami 
w projekcie uchwały znajdują się przedmiotowe inwestycje; jest to str. 3 i 4 – punkt 5 i 
6 oraz str. 6 – punkt 3 zał. Nr 2 do uchwały. 
Dyskusja: 
- radny Stanisław Wcisło – na stronie 6 - budowa oczyszczalni ścieków wraz z I 
etapem sieci kanalizacyjnej: 2011 – zero, 2012 – zero. Co to znaczy? 
- Skarbnik Gminy – ponieważ inwestycja była planowana na lata przekraczające 2011 
rok, limity wydatków zostały wyzerowane, bo taka była sugestia RIO. Ponadto tych 
zer nie da się usunąć, bo system sam je generuje. 
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Jeżeli natomiast inwestycja będzie zaplanowana do realizacji w latach następnych - 
zostanie ujęta w WPF. 
- radny Stanisław Wcisło – pani Skarbnik i tak wiele rzeczy będzie się generować 
robiąc takie, które mogłyby poczekać, a nie te, które powinny być zrobione 
natychmiast. 
Powiedziałem na ostatniej sesji, że byłbym zadowolony, gdyby w sprawie kanalizacji 
było takie samo tempo działania, jak w sprawie termomodernizacji. 
I tutaj tylko wystarczy popatrzeć – wyzerowana budowa oczyszczalni do 2018 roku. 
Nie wiem, czy wierzyć, że będzie naniesiona, bo coś się generuje. Natomiast widzę, że 
w dokumentach wieloletnich nie ma tego przedsięwzięcia. 
Nie wiem, kiedy ruszymy z kanalizacją. Aż w ogóle nie będzie dofinansowania? Bo 
przyjdzie rok 2018 i kanalizacji nie będzie. A to jest, jak wiemy, 20 mln. zł czyli 
kwota, która będzie ogromnym obciążeniem dla budżetu gminy. Chyba, że nie 
będziemy robić… 
- Przewodniczący Rady – zgodnie z tym co powiedział pan Kiciński, musimy 
nakreślić kierunki działania i w tę stronę iść. Natomiast myślę, że z tego projektu nie 
zrezygnujemy. Bo żeby z kanalizacją nie było tak, jak z solarami. Każdy mógł 
indywidualnie przystąpić do projektu. A tak jako gmina ponieśliśmy spore koszty        
i teraz nie wiem, czy są chętni. 
- radny Stanisław Wcisło – panie przewodniczący – ja nie wiem, czy się nie należy 
zastanowić, jeżeli wychodzą nowe okoliczności. Bo na kanalizacji nie robimy nic,        
a czy to nie jest ważna sprawa? 
- Przewodniczący – jeżeli w tym kierunku zostały poczynione pewne kroki – to mamy 
się teraz cofnąć? 
- radny Stanisław Wcisło – proszę mi powiedzieć, co zostało poczynione w kierunku 
kanalizacji? 
- Przewodniczący – źle mnie kolega zrozumiał. Mnie chodzi o to, że w sprawie 
termomodernizacji pewne kroki zostały poczynione, a sprawie kanalizacji należy 
poświęcić odrębną sesję. 
- Sebastian Kiciński – programy na kanalizację z RPO są już zamknięte. Nie 
przystępowaliśmy do programu z tego względu, że nie jesteśmy w Krajowym 
Programie Oczyszczania Ścieków. Moglibyśmy natomiast przystąpić do Programu 
Infrastruktura i Środowisko, ale koszty minimalne wynoszą 10 mln. zł. Sami nie 
mamy szans, chyba że wejdziemy w układ partnerski (podobnie, jak                             
z termomodernizacją). Pozostaje nam wobec tego czekać na następną perspektywę 
dofinansowania budowy kanalizacji czyli rok 2016-2020. Warunek jest jeden – trzeba 
rozplanować realizację tego przedsięwzięcia. Na przyszły rok założyć na przykład etap 
projektowy (na część) i ustalić, ile będzie km sieci, oczyszczalni przydomowych itd.,    
a później starać się o dofinansowanie, bo sami budowy kanalizacji nie udźwigniemy. 
- radny Stanisław Wcisło – panie Sebastianie - z tymi inwestycjami jest taka sprawa, 
że na początku jest bardzo korzystnie, a później, z roku na rok, schodzi się na coraz 
mniej korzystnie dla inwestora, czy wykonawcy. I nie ulega wątpliwości, że nie ma się 
co łudzić, że zrobimy to, czy tamto. 
Ja o kanalizacji mówię już ładnych parę lat, a my się tu spotykamy nie pierwszy raz. 
- Sebastian Kiciński – ale do tego potrzebne są decyzje usankcjonowane prawnie. 
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- radny Stanisław Wcisło – oczywiście, ale jakie mogą być decyzje prawne, jeżeli do 
tej pory nie ma żadnego dokumentu. 
- Sebastian Kiciński – robiąc projekt na kanalizację trzeba mieć w perspektywie plan 
przynajmniej do następnego roku. Chodzi o to, żeby stan obecny był jak najbardziej 
zbliżony do tego, w którym się będzie działa inwestycja. 
Bo jeżeli projekt będzie realizowany za 5 lat, powstaną nowe budowle i budynki (np. 
szopy) i może być problem z przejściem. 
- radny Stanisław Wcisło – po tej wypowiedzi wypadałoby powiedzieć, że jeżeli są 
takie problemy – to nie róbmy tej kanalizacji. 
Ja nie będę robił projektu, tylko zgłaszam problem. I jeżeli mówi się o tym od kilku lat 
i w tej kadencji, to powinno się coś zrobić w tym zakresie. Ale jeżeli dzisiaj dostaję 
dokumenty, z których wynika, że jest wyzerowana pozycja, która powinna być 
priorytetem na gminie – to nie jest w porządku. 
- radna Maria Woźniak – gdzie jest koncepcja sporządzona bodajże w 2005 roku przez 
pana inż. Stasiaka? 
- prawnik – zostałem upoważniony przez panią Wójt do prowadzenia tej sprawy, która 
jest na etapie rozeznania. 
Aby dobrze zaprojektować oczyszczalnię ścieków, należy podjąć jasną i sensowną 
decyzję. I nie należy patrzeć na problem globalnie, tylko z perspektywy sołectwa. 
- radny Stanisław Wcisło – ja rozumiem pana intencje. Ale to, co powiedziała pani 
Maria. Były robione koncepcje: jedna za 18.000 zł, druga za 20.000 zł, a w sumie 
okazuje się, że jeszcze potrzeba jakiegoś innego rozwiązania. Wydaje się pieniądze 
rzędu kilkudziesięciu tysięcy złotych i nic z tego. Gdyby był zrobiony jakiś mały krok 
w kierunku kanalizacji – nie miałbym żadnych zastrzeżeń, albo gdyby było robione    
w ten sposób, żeby termomodernizacja dotyczyła tych budynków, które są niezbędne. 
Jak już mówiłem: jestem za szkołą w Raczycach, zastanowiłbym się nad Urzędem 
Gminy i wyłączył OSP w Gnojnie. 
- radny Krzysztof Musiał – nawiązując do wypowiedzi pana radnego Wcisło, który 
cały czas drąży ten temat, chciałbym powiedzieć, że bardzo mądre słowa powiedział 
pan Sebastian. Aby plany nie były robione bez sensu, co pociąga za sobą określone 
koszty, należy przyjąć pewne założenia na kolejne lata, na miarę naszego budżetu, i je 
realizować. 
- Przewodniczący Rady – temat kanalizacji na pewno wróci. Jeżeli natomiast uda nam 
się zrealizować inwestycje z takim dofinansowaniem, koszty na przestrzeni lat na 
pewno nam się zwrócą w postaci mniejszych opłat za energię cieplną. 
- Sebastian Kiciński – na razie odeszliśmy od tematu kanalizacji, ponieważ trwają 
konsultacje z fachowcem, bo sami nie potrafiliśmy podjąć decyzji, którą koncepcję 
wybrać. 
- radny Stanisław Wcisło – długo ten pan będzie myślał, skoro do 2018 roku nie 
planuje się nic. 
              Kontynuując przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały w sprawie 
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gnojno na lata 2011 - 2018,            
a następnie poddał projekt pod głosowanie. 
Wyniki głosowania jawnego: „za” - 11, „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” - 1. 
Radny Stanisław Wcisło nie brał udziału w głosowaniu. 
Uchwała Nr X/62/11 wraz z uzasadnieniem – w załączeniu. 
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             Po głosowaniu radna Maria Woźniak zwróciła się z pytaniem, czy został 
rozstrzygnięty przetarg na zajęcia pozalekcyjne. 
            Na pytanie odpowiedzi udzielił pan Sebastian Kiciński i oznajmił, że wpłynęły 
dwie oferty, przy czym jako kryterium przyjęto najniższą cenę. 
            Kontynuując podjęty wątek pani radna stwierdziła, że organizacja zajęć w roku 
szk. 2011/2012 nie budzi żadnych wątpliwości, natomiast w roku szkolnym 2012/2013 
wpłynie na ograniczenie pewnych działań samorządu. 
             Pan podinspektor stwierdził, że ten temat był konsultowany z panią Wójt, 
która zapewniła że przez okres co najmniej dwóch lat będą funkcjonować na terenie 
gminy wszystkie szkoły, a program będzie realizowany w kl. 1 – 3. 
             Po tej wypowiedzi pani radna skonstatowała, że mamy rządy autorytarne,        
a Rada jest niepotrzebna, skoro pani Wójt sama podjęła taką decyzję.  
             Pan podinspektor odnosząc się do tego stwierdzenia uściślił: w chwili pisania 
wniosku na terenie gminy funkcjonowało 5 szkół podstawowych, obecnie ( w wyniku 
podjętych uchwał przez Radę Gminy) - 2 szkoły oraz 3 filie. Problem ten był 
konsultowany z ŚBRR. W przypadku likwidacji którejkolwiek ze szkół dzieci i tak 
pozostaną na terenie gminy, a środki przesunięte i wykorzystane zgodnie                     
z przeznaczeniem. 
Reasumując - decyzja w tej sprawie (likwidacji szkół) i tak należy do państwa - 
oznajmił kończąc pan podinspektor. 
 
Do punktu 5-go. 
 
             Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Gnojno na 2011 rok 
zreferowała pani Skarbnik 
Poinformowała, że Komenda Powiatowa Policji w Busku-Zdroju zwróciła się z prośbą 
o wsparcie finansowe w kwocie 2.000 zł na zakup paliwa, co znalazło 
odzwierciedlenie w zał. Nr 2 do uchwały. 
             Pan radny Stanisław Wcisło wyjaśnił, że nie będzie brał udziału                       
w zblokowanym głosowaniu, z uwagi na dokonane zmiany, mimo że popiera wsparcie 
dla Policji. 
             Ponieważ nie było pytań przewodniczący obrad poddał rzeczony projekt 
uchwały pod głosowanie, w wyniku którego: „za” głosowało 11 radnych, „przeciw” – 
0, „wstrzymał się” – 1.  
Radny Stanisław Wcisło nie uczestniczył w głosowaniu. 
Uchwała Nr X/63/11 wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik do protokołu. 
             Po głosowaniu, zgodnie z sugestią pani Skarbnik, dokonano następujących 
korekt w wierszu 5 załącznika Nr 2 do uchwały: 
- w poz. 3 – jest 21 771,00 winno być 488.876,00, 
- w poz. 4 – jest 5 535,00      -„-     -„- 175 510,00, 
- w poz. 5 – jest 27 921,00    -„-     -„- 980 080,00. 
 
Do punktu 6-go. 
 
             Zapytania i wolne wnioski. 
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Wnioski zgłosili: 
- radny Jerzy Klamczyński wnioskował o wytyczenie drogi dojazdowej do pól, wzdłuż 
której znajdują się słupki graniczne, o długości 150 m (droga jest remontowana i pan 
radny ma problem z dojazdem do pola); 
- radny Krzysztof Musiał zapytał, czy zostały podjęte działania w kierunku 
oszacowania strat w uprawach rolnych, spowodowanych intensywnymi opadami 
deszczu i gradu; 
- radny Stanisław Wcisło sugerował wywiesić w każdej wsi ogłoszenia informujące 
rolników, którzy ponieśli jakiekolwiek straty w uprawach, o możliwości zgłaszania 
tego faktu sołtysom; 
- radna Maria Woźniak zwróciła się z prośbą do pani Wójt o przygotowanie na 
następną sesję odpowiedzi na zgłoszone wnioski; ponadto zapytała, czy warunki 
dowozu uczniów do szkół (szczególnie z Balic) ulegną poprawie oraz czy ktoś się 
zastanawiał nad kosztami dowozu dzieci uczestniczących w programie 
indywidualizacji nauczania (zajęcia popołudniowe); sugerowała usprawnienie systemu 
dowozu; 
- radny Stanisław Wcisło poddał pod rozwagę propozycję radnej Marii Woźniak oraz 
wnioskował, przy braku możliwości, o dokonanie zamiany i dowożenie wcześnie rano 
dzieci z innych miejscowości niż Balice; 
- radny Tomasz Pasternak postulował o przystąpienie do opracowania harmonogramu 
odpowiednio wcześnie oraz powiadomienie rodziców o fakcie utworzenia w każdej 
miejscowości jednego przystanku dla autobusu szkolnego; 
- radny Stanisław Wcisło  prosił o wzięcie pod uwagę, przy opracowywaniu 
harmonogramu, dzieci z Palonek, które chodzą 2 km pieszo do przystanku; 
- radny Dominik Wójcik zgłosił problem złej jakości dostarczonego kruszywa              
na remont drogi i niezgodnie  z zamówieniem (zamiast grubego, przywieziono drobny 
kamień) oraz przekroczenia terminu dostawy; 
- radny Gustaw Treliński prosił o rozrównanie koparką dostarczonego kruszywa na 
drogę za wsią ( w kierunku Januszowic);  
- radny Tomasz Pasternak zapytał, co z boiskiem; prosił również panią Wójt                
o zgłoszenie do ŚUW, że prace przy modernizacji drogi wojewódzkiej Chmielnik – 
Osiek (w miejscowości Gnojno) postępują opieszale oraz sugerował częściowe 
wyłączenie z ruchu odcinka drogi (rozkopana zagraża bezpieczeństwu). 
            Do pytań i wniosków odniosła się pani Wójt; stwierdziła m.in.: 
- w sprawie remontu drogi za środki funduszu sołeckiego została podjęta uchwała 
zebrania wiejskiego; w sprawie wytyczenia drogi należy podjąć odrębną uchwałę, 
natomiast problem, który pan radny zgłasza zostanie przekazany kierownikowi ZGK; 
- w tej sprawie wystosowano pismo do Wojewody oraz powołano komisję, która 
zajmie się oszacowaniem strat; 
- harmonogram dowozu dzieci do szkół, z uwzględnieniem zgłoszonych postulatów, 
zostanie opracowany w m-cu sierpniu; planowane jest utworzenie w każdej wsi 
jednego przystanku; 
- sprawa dowozu kruszywa zostanie rozwiązana; 
- obecnie trwa oczekiwanie na decyzję w sprawie budowy boiska; natomiast po 
akceptacji wniosku przez ŚBRR i aneksowaniu umowy najpóźniej jesienią rozpoczną 
się prace budowlane; 
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- wyłączenie drogi z ruchu i wyznaczenie objazdów jest tylko kwestią czasu. 
 
Do punktu 7-go. 
 
                Ponieważ wszystkie punkty porządku obrad zostały omówione – 
przewodniczący obrad dokonał zamknięcia X sesji Rady Gminy. 
 
Na tym protokół zakończono i podpisano.- 
 
Protokolant:                                                                                Przewodniczący obrad: 
B.Czarnecka                                                                                      Piotr Terlecki 
 
 
 
 
 
   
                
   
 
  
 


