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Protokół Nr X/15 

           z sesji Rady Gminy Gnojno, odbytej w dniu 10 grudnia 2015 roku w sali 
konferencyjnej Urzędu Gminy w Gnojnie. 
Obrady trwały od godz. 9.10 do godz. 13.35. 
W sesji, zgodnie z załączonymi listami obecności, wzięło udział 14 radnych (radna 
Beata Boś od godz. 9.35, nieobecny – radny Gustaw Treliński), sołtysi oraz: 
- Pan Stanisław Klimczak  - wicestarosta buski (w części obrad), 
- Pan Andrzej Materek  - kierownik Placówki Terenowej KRUS w Busku - 
                                                         Zdroju (w części obrad), 
- Pan Zbigniew Janik  - wójt gminy, 
- Pan Piotr Bębas   - sekretarz gminy, 
- Pani Maria Małasińska  - skarbnik gminy, 
- Pani Helena Mularczyk  - podinsp. ds. podatków i opłat (w części obrad). 
         Otwarcia X sesji i stwierdzenia kworum wystarczającego do podejmowania 
prawomocnych uchwał dokonał Przewodniczący Rady Gminy Gnojno - Stanisław 
Wcisło. Następnie powitał wszystkich uczestników obrad i odczytał niżej 
proponowany porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum. 
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 
3. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami. 
4. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej Gminy Gnojno na lata 2015-2035. 
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Gnojno na 2015 rok. 
6. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia skupu żyta do celów wymiaru podatku 

rolnego. 
7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków 

transportowych. 
8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od 

nieruchomości. 
9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i 

deklaracji podatkowych. 
10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać 

przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na terenie Gminy Gnojno 
na świadczenie usług w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, 
prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni 
zwłok zwierzęcych i ich części. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w składzie Rady Społecznej 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gnojnie. 
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12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej 
Rady Gminy Gnojno. 

13. Informacja o wynikach analizy oświadczeń majątkowych radnych złożonych w 
2015 roku. 

14. Informacja o wynikach analizy oświadczeń majątkowych pracowników 
samorządowych złożonych w 2015 roku. 

15. Odpowiedzi na interpelacje radnych i wolne wnioski. 
16. Zakończenie sesji. 

          Po odczytaniu proponowanego porządku obrad radny Krzysztof Samburski, 
zgłaszając uwagę do punktu 11 poprosił o udzielenie dodatkowej informacji w tym 
temacie. 
        Przewodniczący w odniesieniu do tej kwestii oznajmił, że wniosek o zdjęciu bądź 
pozostawieniu punktu 11 będzie można zgłosić podczas jego omawiania. 
         W związku z brakiem dalszych uwag przewodniczący poddał porządek obrad 
pod głosowanie. Za jego przyjęciem głosowało 13 radnych. 
 
Do punktu 2-go. 
 
         Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 
         W ww. sprawie odbyły się dwa głosowania. Za przyjęciem protokołu bez 
czytania głosowało 13 radnych i za przyjęciem protokołu z poprzedniej sesji w wersji 
opublikowanej na stronach podmiotowych BIP również głosowało 13 radnych. 
          Następnie głos zabrał kierownik PT KRUS w Busku-Zdroju – Pan Andrzej 
Materek i poinformował zebranych o zmianie przepisów, które weszły w życie z 
dniem 1 października 2015 r., dotyczących sprawowania opieki nad 
niepełnosprawnym członkiem rodziny w kontekście ubezpieczenia w KRUS. Dodał 
również, że aby otrzymać świadczenie emerytalno-rentowe osoba musi być 
ubezpieczona w KRUS minimum przez okres 25 lat, natomiast żeby otrzymać tzw. 
rentę rolniczą wystarczy 5 lat ubezpieczenia. Warunkiem otrzymania wcześniejszej 
emerytury z KRUS jest uzyskanie odpowiedniego wieku (55 lat dla kobiet i 60 lat dla 
mężczyzn) oraz zaprzestanie działalności rolniczej. Przepis ten będzie obowiązywał do 
końca 2017 roku. Natomiast w myśl znowelizowanej ustawy od 1 stycznia 2016 roku 
każda kobieta, która urodzi dziecko i jest ubezpieczona w KRUS, będzie otrzymywać 
świadczenie w kwocie 1.000 zł miesięcznie, przez okres 1 roku. Świadczenia, o 
których mowa, są wypłacane na wniosek. 
W dalszej części obrad sołtysi oraz radni wzięli udział w teście na temat 
bezpieczeństwa w gospodarstwach rolnych, natomiast pan kierownik odpowiadał na 
zadawane przez uczestników sesji pytania. 
Laureatami konkursu testowego zostali: 
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- radny Stanisław Wesołowski, 
- radny Tomasz Pasternak, 
- sołtys Helena Frankiewicz, 
- sołtys Zofia Panak. 
Zwycięzcy otrzymali nagrody w postaci gadżetów. 
Na sam koniec Pan Andrzej Materek pogratulował laureatom i podziękował panu 
wójtowi za zaproszenie. Następnie życzył wszystkim zdrowych, pogodnych i 
wesołych Świąt Bożego Narodzenia oraz Szczęśliwego Nowego Roku. Wójt Zbigniew 
Janik podziękował za życzenia i bardzo dobrą współpracę z w minionym roku z 
KRUS w Busku-Zdroju. 
        W dalszej kolejności głos zabrał wicestarosta buski Stanisław Klimczak, 
przedkładając następujące informacje: 
- zakończono przebudowę drogi powiatowej Janowice Poduszowskie – Falki na 
odcinku 400 mb; przepusty (zgłoszone przez sołtysa msc. Falki) zostaną wykonane w 
terminie późniejszym  przez PZD; 
- wniosek o dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej w Balicach znalazł się na 
liście podstawowej; inwestycja będzie realizowana w 2016 roku; 
- po uzgodnieniu z wójtem powiat zamierza aplikować o środki z PROW, których pula 
jest dużo mniejsza niż w latach poprzednich, na przebudowę drogi powiatowej 
Gnojno-Gorzakiew; maksymalny poziom dofinansowania tego typu projektów wynosi 
do 70%; w przypadku gdy projekt uzyska wymaganą punktację i będzie realizowany - 
powiat zwróci się do gminy o wsparcie finansowe na ten cel; 
- w roku przyszłym planowana jest realizacja zadań w ramach tzw. „powodziówek”; 
projekt obejmuje m.in.: 

• dokończenie drogi Janowice Poduszowskie – Falki, 

• budowę drogi Bugaj – Kostera, 

• dokończenie drogi Skadla – Wola Bokrzycka; 
- wnioski zgłoszone przez radnych i sołtysów podczas ostatniej sesji zostały 
przekazane do PZD; ich realizacja nastąpi w roku przyszłym; 
- postępowanie w sprawie ustalenia odszkodowania dla Państwa Stępniów prowadzi 
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki. 
Następnie pan starosta podziękował za owocną współpracę w minionym roku oraz 
życzył pięknych, rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia. 
Wójt złożył panu staroście, w imieniu własnym i wszystkich zebranych, 
podziękowania za zaangażowanie, współpracę i owocne działania na rzecz gminy oraz 
życzył zdrowych i wesołych świąt. 
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Do punktu 3-go. 
 
          Sprawozdanie wójta gminy z działalności w okresie między sesjami. 
          Sprawozdanie opatrzone komentarzem za okres od 24.10.2015 r. do 10.12.2015 
r., stanowiące załącznik do protokołu, przedłożył wójt gminy Zbigniew Janik. 
 
Do punktu 4-go. 
 
           Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie 
Finansowej Gminy Gnojno na lata 2015-2035. 
          Treść protokołu z posiedzenia Komisji Planowania, Budżetu i Finansów, 
odbytego w dniu 7 grudnia 2015 r., związanego tematycznie z procedowanymi w 
punkcie 4 i 5 uchwałami, odczytała przewodnicząca komisji – radna Maria Woźniak 
(kserokopia protokołu Nr 16/15 – w załączeniu).    
          Następnie pani skarbnik przedstawiła projekt uchwały w przedmiotowej 
sprawie. 
Ponieważ radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały, 
przewodniczący zarządził głosowanie. 
Wyniki głosowania jawnego: „za” – 14, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 0. 

Uchwała Nr X/56/15 wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik do protokołu. 
 
Do punktu 5-go. 
 
           Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Gnojno na 2015 rok. 
            Projekt uchwały, o którym mowa wyżej, przedłożyła Pani Maria Małasińska – 
skarbnik gminy. 
W związku z brakiem pytań i uwag – przewodniczący poddał projekt uchwały pod 
głosowanie. 
Wyniki głosowania jawnego: „za” – 14, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 0. 

Uchwała Nr X/57/15 wraz z uzasadnieniem – w załączeniu. 

 

Do punktu 6-go. 
 
           Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru 
podatku rolnego. 
           Analogicznie jak w punkcie 4 i 5 z projektem uchwały w przedmiotowej 
kwestii, wraz z uzasadnieniem, zapoznała zebranych pani skarbnik. 
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          Protokół ze wspólnego posiedzenia stałych komisji rady, podczas którego radni 
wyrazili swoją opinię o projektach uchwał okołobudżetowych, przedstawiła radna 
Maria Woźniak (protokół – w załączeniu). 
Ponieważ nikt spośród radnych nie zgłosił uwag do przedłożonego projektu uchwały - 
przewodniczący zarządził głosowanie. 
Wyniki głosowania jawnego: „za” – 14, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 0. 

Uchwała Nr X/58/15 wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik do protokołu. 

 

Do punktu 7-go. 
 
          Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków 
transportowych. 
         Z projektem uchwały w ww. sprawie oraz uzasadnieniem zapoznała zebranych 
skarbnik gminy – Maria Małasińska. 
Z uwagi na brak pytań do przedłożonego projektu uchwały – przewodniczący obrad 
zarządził głosowanie. 
Wyniki głosowania jawnego przedstawiają się następująco: „za” – 14, „przeciw” – 0, 

„wstrzymujących się” – 0. 

Uchwała Nr X/59/15 wraz z uzasadnieniem – w załączeniu. 
Po głosowaniu przewodniczący ogłosił 20-minutową przerwę w obradach. 
          Po przerwie wójt Zbigniew Janik odczytał pismo skierowane do radnych, 
sołtysów, pracowników Urzędu Gminy i mieszkańców Gminy Gnojno, które wpłynęło 
z Biura Poselskiego Posła na Sejm RP VIII kadencji Michała Cieślaka (kserokopia 
pisma - w załączeniu). Pan Poseł w swoim piśmie podziękował za poparcie podczas 
listopadowych wyborów oraz zadeklarował pomoc w rozwiązywaniu codziennych 
problemów mieszkańców gminy. Ponadto z okazji zbliżających się świąt Bożego 
Narodzenia życzył zdrowia, radości, wszelkich łask Bożych oraz wielu sukcesów w 
Nowym Roku. 
Wójt ze swej strony dodał, że miło jest otrzymywać takie pisma i wiedzieć że jest ktoś, 
kto od początku kadencji o nas myśli i deklaruje pomoc. 
 
Do punktu 8-go. 
 
           Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od 
nieruchomości. 
           Na wstępie wójt oświadczył, że sprawa podatków jest niezwykle istotna dla 
wszystkich w kontekście ich płacenia, uchwalania i wydatkowania. Stawki podatku od 
nieruchomości założone w projekcie uchwały dotyczą wszystkich mieszkańców 
gminy. Na zebraniach wiejskich, na których wybierano sołtysów, mieszkańcy będący 
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rolnikami zgłaszali postulaty o zniesienie ww. podatku, który wprowadzono 5 lat 
temu. Niezadowolenie rolników wynikało m.in. stąd, że mieszkańcy ościennych gmin 
nie płacili tego podatku. Biorąc pod uwagę specyfikę tego roku (długotrwałą suszę) 
oraz brak możliwości pomocy wszystkim rolnikom - wójt zaproponował zwolnić od  
podatku od nieruchomości budynki mieszkalne położone na gruntach gospodarstw 
rolnych. 
W dyskusji na powyższy temat udział wzięli: 
- Radny Tomasz Pasternak – z tego co powiedział pan wójt wynika, że zwolnienie z 
podatku dotyczyłoby wyłącznie rolników, natomiast pozostali mieszkańcy płaciliby 
podatek na dotychczasowych zasadach. 
- Wójt gminy – podatek wprowadzono dla wszystkich 5 lat temu. W związku z tym 
proponowałbym powrócić do stanu sprzed 5 lat, kiedy rolnicy byli zwolnieni z 
płacenia tego podatku. 
- Radny Wincenty Krawczyk – rolnicy z okręgu wyborczego, z którego 
kandydowałem na radnego, również mówili o zlikwidowaniu podatku od 
nieruchomości. W związku z tym wnioskuję o wprowadzenie do porządku obrad 
punktu dotyczącego zniesienia podatku od nieruchomości dla rolników. 
- Radna Maria Woźniak – z uwagi na powyższe należy poruszyć dwie kwestie. Czy to 
ma być odrębna uchwała zwalniająca czy wystarczy wnieść poprawkę do istniejącego 
projektu uchwały i ją przegłosować. Druga sprawa dotyczy całokształtu. Według mnie 
nie powinno się dzielić mieszkańców na lepszych i gorszych. Pozostaje jeszcze trzecia 
kwestia. Kwestia skutków finansowych. 
- Pani Helena Mularczyk – nie ulega wątpliwości, że uchwała w sprawie stawek 
podatku od nieruchomości musi być podjęta. Natomiast nie przygotowaliśmy uchwały 
w sprawie zwolnień, bo nie było o tym wcześniej mowy. 
- Radny Krzysztof Samburski – rozumiem, że zgodnie z definicją sprawa dotyczy 
aktywnego rolnika, prowadzącego gospodarstwo rolne. 
- Sekretarz gminy – w uchwale zwalniającej nie ma definicji rolnika. Jest natomiast 
mowa o budynkach mieszkalnych położonych na gruntach gospodarstw rolnych. 
- Pani Helena Mularczyk – nie możemy zwolnić podmiotu, tylko przedmiot 
opodatkowania. 
- Radny Tomasz Pasternak – mam pytanie hipotetyczne. Czy właściciel działki w tzw. 
„Sadzie” po dokupieniu hektara gruntu stanie się rolnikiem? 
- Pani Helena Mularczyk - wszystko zależy od sklasyfikowania gruntów pod 
zabudowaniami. Zmiany klasyfikacji gruntów rolnik może dokonać składając wniosek 
w geodezji.  
- Radny Stanisław Wesołowski – jakie skutki finansowe będzie za sobą niosło 
ewentualne zniesienie tego podatku. 
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- Pani Helena Mularczyk – dochody gminy zmniejszą się o kwotę około 100 tys. zł a 
wpływ na to będzie mieć obniżenie górnych stawek podatkowych, wprowadzenie 
ewentualnych zwolnień i zmniejszenie z tego tytułu wysokości subwencji. W związku 
z przeprowadzonym pomiarem budynków przez starostwo powiatowe do celów 
podatku od nieruchomości,  powierzchnia budynków do opodatkowania ciągle rośnie 
(z mocy ustawy jest weryfikowana). 
- Radny Jerzy Kwiecień – moim zdaniem należałoby również zmniejszyć stawkę 
podatku emerytom i rencistom. 
- Wójt gminy – nie chcę wprowadzać żadnego novum, tylko wrócić do tego co było.  
- Radna Maria Woźniak – lepiej jest mówić dobrze niż mówić rzeczy niepopularne. 
Jestem przewodniczącą Komisji Planowania, Budżetu i Finansów i mam obowiązek 
przekazywać uczciwie pewne informacje. Mam w związku z tym pytanie do pani 
skarbnik. Komu pani zabierze, żeby dopiąć budżet? 
- Skarbnik gminy – nie zastanawiałam się nad tym. 
- Wójt gminy – ten temat ciągnie się co najmniej od roku a sprawa zwolnień dawno 
była przeze mnie przedstawiana, nawet rok temu na komisjach. Rozumiem że musimy 
mieć dochody, żeby móc zaplanować wydatki. Ale na tym właśnie polega demokracja, 
żeby respektować wolę większości. Stąd moja propozycja. Natomiast naszą rolą jest 
uzupełnienie brakującego dochodu, żeby realizować to, co zaplanowaliśmy. W roku 
2015 zmniejszono nam subwencję o kwotę 300 tys. zł. Fakt, że było ciężko, ale 
wszystkie zaplanowane inwestycje udało się doprowadzić do szczęśliwego finału. 
Podobnie będzie i w tym przypadku. Będziemy szukać oszczędności w innych 
działach, żeby zrekompensować planowany dochód. 
- Radny Wincenty Krawczyk – jestem tak samo rolnikiem, jak wszyscy siedzący na tej 
sali. I uważam że rolników trzeba bronić, bo dotknęły ich najpierw ulewne deszcze a 
później susza. Dlatego proszę, aby wziąć pod uwagę mój wniosek. Brakujących 
pieniędzy poszukamy w innych działach – bibliotekach i szkołach. 
- Wójt gminy – rolnictwo na terenie naszej gminy jest dużo gorzej rozwinięte niż na 
terenie ościennych gmin czy województw. Z różnych powodów. Nie ma u nas takiego 
dostępu do rynków zbytu czy tak dobrych gleb, jak w innych miejscach w Polsce. O 
ile emeryci i renciści mają stały dochód w postaci rent i emerytur, o tyle dochody 
rolników są o wiele mniej stabilne. Bo albo się uda, albo się nie uda. Dlatego trzeba 
brać wszystko pod uwagę, bo nie wiemy jaki będzie przyszły rok. 
- Radny Marian Okraj – zgadzam się z tym co powiedzieli moi przedmówcy. Jesteśmy 
gminą typowo rolniczą, gdzie przeważają małe gospodarstwa rolne. Rolnicy i tak już 
są dosyć obciążeni wydatkami. Dlatego należy popierać takie inicjatywy, dzięki 
którym rolnicy będą zwolnieni z podatku od budynków. Jestem za tym aby wrócić do 
stanu sprzed 5 lat. 
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- Radny Krzysztof Samburski – nie ulega wątpliwości, że będę głosował za wnioskiem 
pana wójta, ale rozumiem też przewodniczącą Komisji Budżetowej. Nie rozumiem 
natomiast, dlaczego takie rzeczy nie były poruszone na wspólnym posiedzeniu stałych 
komisji rady podczas którego opiniowano uchwały okołobudżetowe, żeby radni mogli 
się do nich odnieść. Jest to miła niespodzianka, ale też zaskoczenie. Według mnie 
należy takie kwestie uzgadniać wspólnie, z pewnym wyprzedzeniem. 
- Radny Wincenty Krawczyk - pana radnego nie było na tym posiedzeniu, kiedy wójt 
o tym mówił. 
- Wójt gminy – wahałem się do ostatniej chwili i sam nie wiedziałem, jak to wszystko 
pogodzić. Z jednej strony nie chciałem zawieść rolników, natomiast z drugiej strony 
zdawałem sobie sprawę z faktu, że wpływy do budżetu zostaną zmniejszone o kwotę 
zwolnień. Jest wiele kwestii w tym temacie, które trzeba wypośrodkować. 
- Radna Jadwiga Gubała – ponieważ pracuję w Komisji Budżetowej, wiem jak trudno 
było skonstruować budżet. W związku z tym proponuję obniżenie kwoty podatku od 
budynków na 2016 rok a nie całkowite jego zniesienie. Sytuacja finansowa gminy  jest 
trudna a wydatki coraz większe. Pilnego remontu wymagają Ośrodki Zdrowia a do 
wybudowania jest jeszcze wiele kilometrów dróg. Dlatego każda złotówka jest ważna. 
Gdyby nasza sytuacja nie była tak skomplikowana byłabym, jak każdy, za całkowitym 
zniesieniem podatku. Ale fakty są inne. Dlatego postuluję o odłożenie w czasie 
podjęcia tak ważnej decyzji. 
- Radna Maria Woźniak – przychylam się do wniosku pani radnej. Szkoda tylko, że 
zostaliśmy w taki sposób zaskoczeni, bo mogliśmy wypracować wspólne stanowisko 
na posiedzeniu wszystkich komisji. Niemniej jednak musimy znaleźć rozsądne wyjście 
z tej patowej sytuacji. Tak czy inaczej, protesty na pewno będą. Bo jedni nie będą 
płacić, natomiast drudzy będą,  chociaż mają często ograniczone dochody. Proponuję 
w związku z tym obniżyć stawkę rzeczonego podatku na 2016 rok o 50%. 
- Wójt gminy – o zniesieniu tego podatku mówiłem rok temu. I to nie jest żadne 
novum. Dlatego proszę nie mówić, że o tym nie wiedzieliście. 
- Radny Wincenty Krawczyk – proszę o przegłosowanie mojego wniosku. Rolników i 
ich trud trzeba docenić, natomiast oszczędności poszukamy w innych działach. 
- Radna Maria Woźniak – czy wiadomo nad czym będziemy głosować? Są dwie 
kwestie poruszone w trakcie dyskusji, które trzeba rozważyć. Głosowanie nad 
wnioskiem radnej Jadwigi Gubały, polegające na wniesieniu poprawki do projektu 
uchwały (obniżenie stawki podatku), oraz głosowanie nad niesprecyzowanym 
wnioskiem radnego Wincentego Krawczyka. Drugie głosowanie polegałoby na 
wprowadzeniu nowej uchwały do porządku obrad czyli w konsekwencji głosowanie 
nad zmianą porządku obrad. 
- Pan Henryk Kasza – sołtys wsi Kostera –  jak gmina funkcjonowała przedtem, bez 
tych pieniędzy? 
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- Przewodniczący obrad – im więcej pieniędzy, tym lepiej; to nie ulega wątpliwości. 
Natomiast trudno nie podjąć tematu, jeżeli rolnicy wnioskują o zniesienie tego 
podatku. 
- Radna Jadwiga Gubała – w tamtym czasie były inne warunki. W minionym roku, 
dzięki staraniom pana wójta, zostało wybudowane wiele odcinków dróg za kwotę 
ponad miliona złotych. Żeby ubiegać się o dofinansowanie - trzeba mieć wkład 
własny. Jeżeli nie będzie tych pieniędzy, będzie trudno inwestować bez zaciągnięcia 
kolejnego kredytu. A jak Państwo doskonale wiecie, nie możemy sobie na to 
pozwolić. Dlatego dochody z tego źródła są dla gminy szansą na wykonanie 
planowanych zadań z udziałem środków zewnętrznych. 
- Radny Wincenty Krawczyk – nie wolno rolnika poniżać, bo za ciężko pracuje. Żeby 
pozyskać dodatkowe środki finansowe - zabierzemy się za inne dziedziny. 
- Pani Maria Jabłońska – sołtys wsi Wólka Bosowska -  jestem rolniczką i mieszkam 
na wsi od urodzenia. Dlatego dziwię się niektórym radnym, bo znam doskonale całą 
sytuację. Popieram pana wójta i innych radnych oraz podziwiam za odwagę i za 
solidarność z rolnikami. Teraz odniosę się do wypowiedzi pani radnej dotyczącej 
realizacji inwestycji. Nie w każdej wsi jest taka potrzeba. A podatki płacą wszyscy. 
Poza tym przewodniczący rady poprzedniej kadencji obiecał zniesienie tego podatku. I 
jak do tej pory wszystko się rozmyło i nic z tego nie wyszło. 
- Przewodniczący rady – są dwa wnioski; jeden o zmianę porządku obrad, polegającą 
na wycofaniu projektu uchwały z punktu 8, i drugi o wprowadzeniu projektu uchwały 
w sprawie zniesienia podatku od budynków mieszkalnych. 
- Skarbnik gminy – uchwała nad którą rada proceduje nie może być usunięta z 
porządku obrad. 
- Radna Maria Woźniak – projekt uchwały w sprawie określenia stawek podatku od 
nieruchomości jest prawidłowy i należy go przegłosować. Chyba że ktoś składa 
wniosek o obniżenie stawki podatku. Wtedy ta uchwała, w pewnej części, ulegnie 
zmianie. Natomiast następną sprawą jest wprowadzenie nowego projektu uchwały w 
sprawie zwolnień w podatku i przegłosowanie zmiany w porządku obrad.  
- Radny Stanisław Wesołowski – jeżeli ta uchwała nie może być wycofana, 
przegłosujmy ją z wyłączeniem punktu 2. 
- Pani Helena Mularczyk – uchwała musi być przegłosowana w całości, bo uchwały 
podatkowe są podejmowane w oparciu o obowiązujące ustawy. 
- Wójt gminy – jeżeli wniosek zgłoszony przez radnego Wincentego Krawczyka 
uzyska większość głosów „za”, bezprzedmiotowe stanie się głosowanie nad 
obniżeniem stawki podatku. Decyzja dotycząca głosowania należy do Państwa. 
- Radny Krzysztof Samburski – dla zachowania porządku musi być wprowadzona 
zmiana do porządku obrad, polegająca na wycofaniu uchwały w brzmieniu, i 
wprowadzeniu kolejnej uchwały w brzmieniu. 
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- Wójt gminy – jeszcze raz powtarzam; jeżeli rada będzie przychylna wnioskowi w 
sprawie zwolnień, kolejny wniosek będzie dotyczył zmiany w porządku obrad i 
przygotowaniu przedmiotowego projektu uchwały. 
- Radna Maria Woźniak – radna Jadwiga Gubała złożyła wniosek o obniżenie stawki 
podatku i według mnie należy go przegłosować. Jeżeli wniosek uzyska większość – 
sprawa wprowadzenia kolejnego projektu uchwały staje się bezprzedmiotowa. 
- Sekretarz gminy – to kwestia dżentelmeńskiej umowy. Wniosek dotyczący obniżenia 
stawki podatku od budynków mieszkalnych jest innym wnioskiem niż wniosek 
dotyczący zwolnienia budynków mieszkalnych położonych na gruntach gospodarstw 
rolnych. Dlatego można głosować obydwa wnioski. Czyli mogą Państwo obniżyć 
stawkę a jednocześnie zwolnić rolników. Jest jeszcze jedna opcja. Przegłosowanie 
wniosku w sprawie obniżenia stawki będzie równoznaczne z niepodejmowaniem 
uchwały w sprawie zwolnień. 
- Pani Helena Mularczyk – uchwała musi być przegłosowana, ponieważ zawiera 
obowiązujące stawki podatku od nieruchomości na terenie Gminy Gnojno. Pozostaje 
tylko kwestia stawki podatku od budynków mieszkalnych. Czy Państwo będziecie 
głosować za stawką 0,48 zł za 1m2 powierzchni użytkowej czy na przykład za połową 
tej stawki. 
- Przewodniczący obrad – jak się ma do tego wniosek radnego Krawczyka. 
- Sekretarz gminy – wtedy pozostaje stawka 0,48 zł a po przegłosowaniu kolejnej 
uchwały niektóre budynki będą z tego podatku zwolnione. Proponuję procedować nad 
przedłożonym projektem uchwały. Jeżeli pani radna podtrzymuje swój wniosek, 
należy przegłosować poprawkę do uchwały a w następnej kolejności głosować nad 
całą uchwałą. Po uchwaleniu stawek należy zająć się kolejnym wnioskiem. 
- Radny Wincenty Krawczyk – proszę przegłosować mój wniosek. 
- Wójt gminy – dalej idącym wnioskiem jest wniosek radnego Krawczyka. 
- Radna Jadwiga Gubała – wycofuję zwój wniosek. 
- Przewodniczący obrad – w związku z powyższym przegłosujemy zmianę porządku 
obrad, zajmiemy się kolejnymi punktami, natomiast w międzyczasie sekretarz 
przygotuje projekt uchwały. 
„Za” proponowanym przez przewodniczącego obrad rozwiązaniem głosowało 14 
radnych. 
 
Do punktu 9-go. 
 
          Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i 
deklaracji podatkowych. 
          Projekt uchwały w przedmiotowej sprawie wraz z uzasadnieniem przedłożyła 
pani skarbnik. 
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W związku z brakiem pytań i uwag – przewodniczący poddał ww. projekt uchwały 
pod głosowanie. 
Wyniki głosowania jawnego przedstawiają się następująco: „za” – 14, „przeciw” – 0, 

„wstrzymujących się” – 0. 

Uchwała Nr X/60/15 wraz z uzasadnieniem – w załączeniu. 

 

Do punktu 10-go. 
 
          Podjęcie uchwały w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać 
przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na terenie Gminy Gnojno na 
świadczenie usług w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia 
schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i 
ich części. 
         Z projektem uchwały w sprawie, o której mowa wyżej, oraz uzasadnieniem 
zapoznała zebranych skarbnik gminy Maria Małasińska. 
Ponieważ nikt nie zgłosił uwag do przedłożonego projektu uchwały – przewodniczący 
zarządził głosowanie. 
Wyniki głosowania są następujące: „za” – 13, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” 

– 0 (radny Krzysztof Samburski był nieobecny na sali obrad podczas głosowania i nie 
brał w nim udziału).  
Uchwała Nr X/61/15 wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik do protokołu. 
Po głosowaniu radny Marian Okraj wnioskował o 10 minutową przerwę w obradach. 
„Za” ww. wnioskiem głosowali wszyscy radni, obecni na sali obrad. 
Po przerwie głos zabrał sekretarz gminy i poinformował, że został przygotowany 
projekt uchwały uwzględniający wniosek radnego Wincentego Krawczyka. Stwierdził, 
iż oprócz zwolnień dotychczas obowiązujących na terenie gminy, zwolnione od 
podatku od nieruchomości będą budynki mieszkalne położone na gruntach 
gospodarstw rolnych, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 
a tytuł uchwały brzmi: „w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości oraz w 
podatku od środków transportowych”. Kontynuując odczytał treść cytowanej  uchwały 
wraz z uzasadnieniem. 
Następnie przewodniczący zaproponował wprowadzenie do porządku obrad w punkcie 
11 projektu uchwały, o którym mowa wyżej. 
„Za” wprowadzeniem punktu 11 w brzmieniu: „podjęcie uchwały w sprawie zwolnień 
w podatku od nieruchomości oraz w podatku od środków transportowych” głosowało 
14 radnych. 
Kontynuując obrady przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały, 
omawiany w punkcie 8, w sprawie określenia wysokości stawek podatku od 
nieruchomości. 
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Wyniki głosowania: „za” – 14, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 0. 

Uchwała Nr X/62/15 wraz z uzasadnieniem – w załączeniu. 

W następnej kolejności radni głosowali nad wprowadzonym projektem uchwały. 
Wyniki głosowania przedstawiają się następująco: „za” – 14, „przeciw” – 0, 

„wstrzymujących się” – 0. 

Uchwała Nr X/63/15 wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik do protokołu. 

 

Do punktu 12-go. 
 
           Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w składzie Rady Społecznej 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gnojnie. 
           Wniosek wójta, który wpłynął do rady gminy, odczytała Barbara Czarnecka – 
podinsp.ds. obsługi rady (kserokopia wniosku – w załączeniu). 
           Natomiast projekt uchwały w przedmiotowej kwestii wraz z uzasadnieniem 
przedłożył sekretarz gminy - Piotr Bębas. 
W dyskusji na wymieniony temat głos zabrali: 
- Radny Tomasz Pasternak – z powodu nieobecności radnego Gustawa Trelińskiego, 
wnoszę o wycofanie tego punktu z porządku obrad. 
- Radny Krzysztof Samburski – panie wójcie – ile razy radny Treliński nie brał udziału 
w posiedzeniu rady społecznej i czy z powodu jego nieobecności posiedzenie się nie 
odbyło. 
- Wójt gminy – posiedzenia są zawsze zwoływane wtedy, kiedy mamy ważne do 
omówienia sprawy. Dlatego nie mógłbym dopuścić do takiej sytuacji, żeby 
posiedzenie się nie odbyło. Do tej pory były dwa posiedzenia rady społecznej. W 
żadnym z nich nie uczestniczył radny Treliński. W związku z tym nie widzę powodów 
żeby radny, który nie jest aktywny, był członkiem RS SPZOZ. Bo jesteśmy tu po to, 
żeby podejmować decyzje i wyjaśniać pewne kwestie a nie po to, żeby tylko 
figurować i komentować podjęte przez radę decyzje. Spotkania Rady Społecznej 
dotyczyły m.in. wymiany kotła c.o. w Ośrodku Zdrowia w Raczycach i ze względu na 
nieprecyzyjny zapis podczas przekazywania majątku w latach 2011, 2012 - kwestii 
partycypowania w kosztach każdej ze stron. Podobna sytuacja dotyczyła Ośrodka 
Zdrowia w Gnojnie, gdzie po interwencji mieszkańców w sprawie niskiej temperatury 
w pomieszczeniach „rehabilitacyjnych” wymieniliśmy grzejniki i konieczne elementy 
ogrzewania. Koszt tych prac wyniósł około 15.000 zł. Oprócz radnego Gustawa 
Trelińskiego pozostali członkowie rady kontaktowali się ze mną w tych sprawach. Dla 
mnie jest to ewidentny brak zainteresowania. 
- Radny Krzysztof Samburski – ma pan prawo do złożenia takiego wniosku, ale rada, 
w ramach swoich kompetencji, ma również prawo do nieprzyjęcia wniosku. Jeżeli 
odwołuje się dzisiaj naszego kolegę radnego bez żadnego uzasadnienia, z którym nikt 
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się nie kontaktował a który dwa razy nie wziął udziału w posiedzeniu, to coś jest nie 
tak. W skład rady społecznej wchodzi kilka osób, i nie sądzę żeby z powodu jego 
nieobecności nie można było podejmować uchwał. Jest jeszcze jedna ważna rzecz. Nie 
ma dzisiaj radnego Gustawa Trelińskiego. Dlatego odwołanie go ze składu rady 
podczas jego nieobecność, nie ma żadnego uzasadnienia ani moralnego ani 
merytorycznego. Przecież to jest nasz kolega. I nieważne czy ktoś z nim sympatyzuje 
czy też nie. A może odwołuje się go ze składu rady, bo jest niewygodny i potrafi  
bronić własnego zdania? Przed chwilą pani skarbnik czytała uchwałę dotyczącą 
ochrony zwierząt. Było w niej więcej obwarowań niż w przypadku odwołania 
radnego. Jeżeli tak się będzie postępować, to nic z tego nie będzie. Dlatego apeluję do 
radnych o rozsądek. Bo jesteśmy wybrani z woli społeczeństwa i powinniśmy się 
nawzajem szanować. Moim zdaniem należy najpierw zapytać, dlaczego nie brał 
udziału w posiedzeniach a nie postępować w ten sposób. Zbliżają się święta. Niektórzy 
składają życzenia, natomiast inni wnoszą o odwołanie radnego, bez możliwości 
obrony i wypowiedzenia się w tej kwestii. Przecież radny nie jest nowicjuszem, bo był 
członkiem rady społecznej w poprzedniej kadencji, kiedy były remontowane ośrodki 
zdrowia w Raczycach i Balicach. Czyli ma na swoim koncie konkretne działania. Czy 
tak można postąpić z radnym? Zastanówcie się proszę, żebyśmy później nie chodzili 
ze spuszczoną głową. Bo mnie to zakrawa na jakąś czystkę. Tak nie wolno robić. 
- Wójt gminy – proszę pozwolić że powtórzę słowa wypowiedziane przez radnego 
Samburskiego. Faktem jest, że wybrało nas społeczeństwo i dlatego jesteśmy 
zobowiązani do działań. Jeżeli ktoś jest nieobecny – nie udziela się, nie podejmuje 
decyzji i nie bierze odpowiedzialności. 
- Radny Krzysztof Samburski – to nie jest uczeń, tylko osoba dorosła, która ma swoje 
obowiązki. A może stan zdrowia mu nie pozwala na uczestnictwo w pracach rady 
społecznej. 
- Przewodniczący obrad – jeżeli jest zwoływana sesja, wspólne posiedzenie stałych 
komisji rady czy też posiedzenie rady społecznej – każdy otrzymuje zawiadomienie. 
Dlatego osoba, która z takich czy innych względów nie może w takim posiedzeniu 
uczestniczyć, powinna przez grzeczność powiadomić zwołującego o tym fakcie. I 
wtedy nikt by nie robił problemu. 
- Radny Krzysztof Samburski – czy nie ma czasu na to, żeby ta osoba mogła się 
wypowiedzieć, dlaczego nie była na posiedzeniu? Tylko go tak wyrzucić, jak 
zwykłego kundla, za przeproszeniem? Czy coś się zawaliło w radzie społecznej lub 
przestało działać podczas jego nieobecność? A poza tym jest to praca społeczna. 
- Przewodniczący obrad – nie rozumiesz tego, co powiedziałem? 
- Radny Krzysztof Samburski – rozumiem, ale nazwałem rzeczy po imieniu. Uważam, 
że tak się nie powinno robić ani postępować z radnymi. Dlatego apeluję tylko i 
wyłącznie do rozsądku radnych. Jak by nie było – jest jednym z nas. Jak tak będziemy 
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postępować – to się później tutaj sami pozabijamy. Ani nikomu nie zagraża, ani nie 
zdefraudował żadnych pieniędzy, ani nikomu nic nie zrobił. Dlatego dla mnie złożenie 
takiego wniosku jest niemoralne. 
- Przewodniczący obrad – jeżeli ktoś otrzymuje zaproszenie lub zawiadomienie na 
posiedzenie rady społecznej, to powinien podać zwrotną informację o swojej 
nieobecności. Bo tak wypada i jest w porządku wobec tych, którzy w posiedzeniu 
biorą udział. 
- Radny Krzysztof Samburski – panowie – hola, hola – nie wszystko wam wolno. 
Dlatego zwracam się do radnych, aby głosowali zgodnie ze swoim sumieniem.  
- Wójt gminy – a może się radni wypowiedzą na ten temat. 
- Radny Marian Okraj – żeby uspokoić dyskusję, proponuję przełożyć omówienie tego 
problemu na inny termin. 
Z uwagi na powyższe przewodniczący obrad poddał wniosek radnego Tomasza 
Pasternaka pod głosowanie. 
„Za” wycofaniem projektu uchwały z porządku obrad głosowało 6 radnych, 
„przeciw” było 2 radnych, natomiast 6 radnych – „wstrzymało się” od głosu. 
W związku z wynikiem głosowania projekt uchwały w sprawie zmiany Rady 
Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej został wycofany z 
porządku obrad dzisiejszej sesji. 
 
Do punktu 13-go. 
 
            Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej 
Rady Gminy Gnojno na 2016 rok. 
            Projekt uchwały w przedmiotowej sprawie wraz z uzasadnieniem przeczytał 
sekretarz gminy Piotr Bębas. Natomiast plan pracy Komisji Rewizyjnej, stanowiący 
załącznik do uchwały, przedłożył jej przewodniczący - radny Marian Okraj. 
Ponieważ nikt nie wniósł uwag do przedłożonego projektu uchwały – przewodniczący 
poddał go pod głosowanie. 
Ustalono następujące wyniki głosowania jawnego: „za” – 14, „przeciw” – 0, 

„wstrzymujących się” – 0. 

Uchwała Nr X/64/15 wraz z uzasadnieniem – w załączeniu. 

 

Do punktu 14-go. 
 
            Informacja o wynikach analizy oświadczeń majątkowych radnych złożonych w 
2015 roku. 
             Z informacją, stanowiącą załącznik do protokołu, zapoznała uczestników sesji 
Barbara Czarnecka. 
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Do punktu 15-go. 
 
            Informacja o wynikach analizy oświadczeń majątkowych pracowników 
samorządowych złożonych w 2015 roku. 
Informację, o której mowa wyżej, przedstawił Piotr Bębas – sekretarz gminy 
(kserokopia dokumentu – w załączeniu). 
 
Do punktu 16-go. 
 
           Odpowiedzi na interpelacje radnych i wolne wnioski. 
           W tym punkcie porządku obrad podinspektor ds. obsługi rady odczytała pismo 
Pani Teresy Kozłowskiej w sprawie przydziału mieszkania, skierowane do 
przewodniczącego rady (kserokopia pisma – w załączeniu). Pismo zgodnie z 
kompetencją zostało przekazane panu wójtowi. 
            Następnie przewodniczący Komisji Rewizyjnej – radny Marian Okraj – 
przytoczył treść protokołu z posiedzenia, odbytego w dniu 26 listopada 2015 roku 
(kserokopia protokołu Nr 10/15 – w załączeniu). 
            W następnej kolejności protokół z wyjazdowego posiedzenia Komisji 
Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej, Handlu i Usług oraz Ochrony Środowiska 
odczytała jej przewodnicząca – radna Beata Boś (kserokopia protokołu Nr 9/15 – w 
załączeniu). 
Zapytania i wolne wnioski zgłosili: 
- Pan Zdzisław Wawszczyk – sołtys wsi Wola Bokrzycka – podziękował w imieniu 
swoim i mieszkańców za remont odcinka drogi Glinka-Wola Bokrzycka. Następnie 
zaznaczył, że od skrzyżowania, już i tak wąskiej jednokierunkowej drogi, do rzeki jest 
źle wyprofilowane pobocze (kamień wysypany pod kątem 45o). 
- Wójt gminy w odniesieniu do powyższego zagadnienia stwierdził, że jeden z 
mieszkańców Woli Bokrzyckiej w piśmie, które wpłynęło do Urzędu Gminy, poruszył 
problem wody, która z braku pobocza spływa z drogi gminnej do jego stawu i 
rozmywa groble. Dlatego zlecił pracownikom urzędu wykonanie pobocza, po 
uprzednim skontaktowaniu się z sołtysem. Zapewnił, że wyjaśni całą sprawę i 
przedstawi na następnej sesji. 
- Radny Jerzy Kwiecień zabierając głos w tej samej sprawie oznajmił, że zna ten temat 
i uważa że właściciel posesji ma rację, ponieważ droga jest źle wybudowana 
(wyprofilowana nie w tą stronę) i woda z drogi spływa na jego posesję. Podkreślił, że 
to działa w dwie strony. Bo jeżeli woda spływałaby z posesji na drogę, takie samo 
prawo do obrony miałby zarządca drogi. 
- Radna Maria Woźniak kontynuując powyższy wątek dodała, że projektant 
projektując drogę bierze pod uwagę wszystkie okoliczności, w tym usytuowanie 
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terenu. Idąc tym tokiem rozumowania, jako przykład źle wyprofilowanej drogi można 
podać odcinek drogi wojewódzkiej Chmielnik – Staszów, z której woda spływa, 
niszcząc nawierzchnię, m.in. na naszą drogę w stronę Piasków. 
- Radny Krzysztof Samburski zapytał, do kiedy będą przyjmowane zapisy 
mieszkańców na montaż solarów w 2016 roku i jakie będą koszty instalacji. 
- Wójt w odpowiedzi stwierdził, że instalacje będą montowane w 2016 roku u tych 
osób, które wcześniej zadeklarowały chęć montażu solarów na swoich domach. Na 
dzień dzisiejszy na liście znajduje się około 150 chętnych. Kontynuując dodał, że zrobi 
wszystko aby koszty montażu były na dotychczasowym poziomie. 
- Pani sołtys z Woli Zofiowskiej podziękowała panu wójtowi, w imieniu swoim i 
mieszkańców, za podjęte działania dzięki którym została wybudowana nowa droga i 
prosiła o postawienie znaków. 
- Radna Maria Woźniak wnioskowała o sporządzenie na następną sesję informacji, 
odnośnie zamontowanych wodomierzy oraz założonych plomb w 2015 roku u 
odbiorców wody z terenu gminy. Informację podać w rozbiciu na sołectwa. Należy 
również podać, ile było założonych plomb starego typu, to znaczy bez numeracji, a ile 
plomb posiadających odpowiednią numerację, tzn. tzw. plastikowych. Ponadto 
umieścić informację, ile jest wodomierzy i plomb do założenia oraz potrzeby w tym 
zakresie. 
- Radny Marian Okraj odnosząc się do powyższego wniosku stwierdził, że Komisja 
Rewizyjna nie zagłębiała się w szczegóły dotyczące ilości plomb, tylko skupiła się na 
miejscowościach w których były wymieniane. 
- Ponadto radna zwróciła się z prośbą o odniesienie się do wniosków, które  zgłosiła na 
poprzedniej sesji, i o ich realizację. Prosiła również o zasypanie dołów kruszywem na 
drodze Gnojno-Piaski oraz na parkingu obok Ośrodka Zdrowia w Gnojnie. Radna 
argumentowała, że są to małe rzeczy, które wpływają na wizerunek gminy. 
Po przytoczeniu wniosków pani radnej przez podinspektora ds. obsługi rady (wnioski i 
zapytania zgłoszone na sesji Rady Gminy Gnojno w dniu 23 października 2015 r. – w 
załączeniu), wójt stwierdził m.in, że: 
- nie może zlecić pracownikom wycinania suchych drzew i usuwania suchych gałęzi z 
drzew, znajdujących się na prywatnych działkach;  
- bez względu na ilość nawiezionego kruszywa, trudno będzie ustabilizować grząski 
grunt obok cmentarza w miejscu gdzie stoi kontener na śmieci, ponieważ pod spodem 
jest błoto; 
- aby poprawić widoczność, kontener na  odpady ustawiony obok nowego cmentarza 
został przestawiony w inne miejsce; zostało również wysłane pismo w sprawie 
wyznaczenia przejścia dla pieszych w proponowanym miejscu; 
- zostanie wystosowany pisemny apel do sołtysów z prośbą, aby rolnicy nie niszczyli 
infrastruktury drogowej podczas prac polowych. 
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- Radny Artur Patrzałek zwrócił się ponownie o montaż tablicy z nazwą msc. Falki – 
Wielka Łąka. 
- Pani sołtys z Raczyc podziękowała panu wójtowi za wybudowanie kładki dla 
pieszych  przez rzekę w msc. Raczyce – Brzeście. 
- Wójt odnosząc się do budowy kładki nawiązał do zgłaszanych wniosków podczas 
sesji. Oznajmił że wszystkie są ważne, ale niektóre, jak budowa wspomnianej kładki, 
ważniejsze. 
- Pan sołtys wsi Janowice Poduszowskie zgłosił potrzebę przepalonej żarówki na 
słupie oświetleniowym i zapytał, kiedy będzie dowożony piasek na zimowe 
utrzymanie dróg. 
- Wójt w odpowiedzi stwierdził, że piasek jest dowożony sukcesywnie na drogi 
gminne a jeżeli jest taka potrzeba, również na drogi powiatowe.  
- Pan Mirosław Wawszczyk, sołtys wsi Jarząbki, poruszył sprawę budowy oświetlenia 
ulicznego i zapytał, na ile ten projekt jest realny. Następnie zwrócił się z pytaniem, 
kiedy będzie dowieziony kamień w miejsce, w którym zawraca szkolny autobus. 
- Wójt oznajmił że, przed wydaniem decyzji, projekt musi być uzgodniony z 
właścicielami prywatnych działek i zarządcą drogi wojewódzkiej. Odnosząc się do 
drugiego pytania stwierdził, że wystarczy wyrównać uprzednio dostarczony kamień i 
zrobić odpływ, żeby woda nie gromadziła się na odcinku drogi do cmentarza. 
         Przed zakończeniem sesji przewodniczący rady złożył wszystkim życzenia 
zdrowych, wesołych świąt, pełnych spokoju, zadowolenia i radości.  
Następnie wójt gminy życzył zebranym na nadchodzące Święta Bożego Narodzenia 
zdrowia, spokoju,  wielu powodów do uśmiechu i wzajemnego zrozumienia. 
 
Do punktu 17-go. 
 
            Po wyczerpaniu wszystkich punktów porządku obrad, przewodniczący rady 
gminy, Stanisław Wcisło, dokonał zamknięcia X sesji. 
 
Na tym protokół zakończono i podpisano.- 
            Protokolant:                                                      Przewodniczący obrad: 
     Barbara Czarnecka                                                        Stanisław Wcisło 
 
  
 
 
 
 
  


