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Protokół Nr XII/20 

           z sesji Rady Gminy Gnojno, odbytej w dniu 12 maja 2020 roku w sali 
konferencyjnej Urzędu Gminy w Gnojnie. 
Sesja trwała od godz. 9 do godz. 11.05. 
Zgodnie z załączoną listą obecności uczestniczyło w niej 15 radnych (radni: Damian 
Hen i Artur Patrzałek od godz. 9.05) oraz: 
- Pan Zbigniew Janik   - wójt gminy, 
- Pan Piotr Bębas   - sekretarz gminy, 
- Pani Maria Małasińska  - skarbnik gminy. 
          Otwarcia XII sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Wcisło. Na 
wstępie powitał wszystkich zebranych na sali obrad i stwierdził kworum wystarczające 
do podejmowania prawomocnych uchwał. 
Stwierdził, że mimo iż żyjemy w czasach wielkiego postępu technologicznego, 
musimy się mierzyć z niedogodnościami i ograniczeniami wynikającymi z trwającej 
pandemii. Dlatego m.in. liczba osób biorących udział w obradach została z 
konieczności ograniczona do niezbędnego minimum. 
Przewodniczący kontynuując wniósł o zmianę w porządku obrad, polegającą na 
wprowadzeniu punktu 7 w brzmieniu: „Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia od 

podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa 

pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z 

powodu COVID/19”. 
„Za” proponowaną zmianą głosowało 13 radnych, nikt nie był „przeciw” i nikt nie 
„wstrzymał się” od głosu. 
Następnie głos zabrał wójt gminy Zbigniew Janik: „wnoszę o wycofanie z porządku 
obrad projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 
Buskiemu na realizację w 2020 roku inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 
0023T Chmielnik-Zrecze Małe-Maciejowice-Ruda” od km 5+10 do km 5+990 dł. 980 
m” w miejscowości Rzeszutki i przesunięcie jej na kolejny termin. Wykonany odcinek 
drogi nie zadowala ani mieszkańców Rzeszutek, ani nas, bo kończy się w połowie wsi. 
Do zakończenia całego odcinka brakuje około 300 metrów. Starostwo nawet nie 
raczyło odpowiedzieć na nasze pisemne zapytanie, wystosowane w imieniu 
mieszkańców wsi, dlaczego realizacja inwestycji przebiegła w taki sposób. 
Tłumaczenie ustne, że nie można zrealizować inwestycji w całości, bo część gruntów 
należy do Polskich Kolei Państwowych a w przypadku innych nie zostały 
uregulowane sprawy własnościowe, było sprzeczne. Stąd nasza decyzja o przesunięciu 
terminu podjęcia uchwały aż do czasu wyjaśnienia sprawy. Jesteśmy za tym, aby 
pomóc finansowo, ale pod jednym warunkiem. Inwestycja ma być zrealizowana 
zgodnie z oczekiwaniami  mieszkańców”. 
Radny Marian Okraj zabierając głos w tym samym temacie dodał, że z wypowiedzi 
wójta jasno wynika, iż mieszkańcy wsi są z tych działań niezadowoleni. Dlatego my 
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jako gmina nie powinniśmy kierować pieniędzy tam, gdzie mieszkańcy wyrażają 
swoje niezadowolenie. 
„Za” wycofaniem z porządku obrad ww. projektu uchwały głosowało 15 radnych, nikt 
nie był „przeciw” i nikt nie „wstrzymał się” od głosu. 
Po przegłosowaniu zmiany porządek obrad przedstawia się następująco: 

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie kworum i przyjęcie porządku obrad. 
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 
3. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami. 
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Gnojno na 2020 rok. 
5. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej Gminy Gnojno na lata 2020-2039. 
6. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu 

bankowego z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. 
7. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości dla 

przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z 
ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-
19. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy 
Gnojno w 2020 roku”. 

9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków 
komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Gnojno, udostępnionych 
dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych 
obiektów. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej 
Rady Gminy Gnojno na 2020 rok. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa, 
Gospodarki Żywnościowej, Handlu i Usług oraz Ochrony Środowiska Rady 
Gminy Gnojno na 2020 rok. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Zdrowia, 
Socjalnej, Oświaty i Kultury Rady Gminy Gnojno na 2020 rok. 

13. Zapytania i wolne wnioski. 
14. Zakończenie sesji. 

Za” przyjęciem  ww. porządku obrad głosowało 15 radnych, nikt nie był „przeciw” i 
nikt nie „wstrzymał się” od głosu (protokół głosowania imiennego – w załączeniu). 

 
Do punktu 2-go. 
 
           Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 
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           W sprawie przyjęcia protokołu z XI sesji odbytej w dniu 28 stycznia 2020 r. 
odbyły się dwa głosowania. 
Za” przyjęciem protokołu bez czytania głosowało 15 radnych i tylu samo głosowało 
„za” przyjęciem protokołu w wersji opublikowanej na stronach podmiotowych 
Biuletynu Informacji Publicznej (protokół głosowania imiennego – w załączeniu). 
 
Do punktu 3-go. 

 

             Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami. 
              Sprawozdanie z działalności za okres od 28.01.2020 r. do 12.05.2020 r., 
stanowiące załącznik do protokołu, przedłożył i opatrzył stosownym komentarzem – 
wójt gminy Zbigniew Janik (szczegóły dotyczące przedstawionego sprawozdania 
można odsłuchać na stronie internetowej gminy pod adresem: gnojno.com.pl – w 
zakładce – dla mieszkańca). 
Po przedłożeniu sprawozdania wójt dodał: „czytając sprawozdanie dziękowałem za 
uszycie maseczek, być może kogoś pominąłem. Ale przyjdzie jeszcze na to czas, bo z 
wypowiedzi Ministra Zdrowia wynika, że obowiązek noszenia maseczek potrwa 
jeszcze co najmniej kilka miesięcy. Z wiadomych przyczyn dzisiejsza sesja odbywa 
się w znacznie pomniejszonym składzie. Dlatego wspólnie z panem przewodniczącym 
podjęliśmy decyzję o zorganizowaniu spotkania z sołtysami, aby móc w jego trakcie 
przekazać, ale też uzyskać od nich ważne informacje dotyczące wszelkich utrudnień 
wynikających z pandemii. Przygotowaliśmy dla sołtysów zaproszenia na dzisiejszą 
sesję, ale sala konferencyjna jest za mała, aby pomieścić tyle osób. Dlatego 
zaproszenia wręczymy im tuż po sesji, a spotkanie zorganizujemy w hali sportowej 
przy Szkole Podstawowej w Gnojnie. Żeby nam nikt nie zarzucił, że stwarzamy 
niepotrzebne zagrożenie. Ostatni czas był dla nas ciężki. Zarówno dla mnie osobiście, 
jak i dla pracowników oraz mieszkańców. Każdy to odbiera w różny sposób, mając 
inne potrzeby i obowiązki. Korzystając z okazji jeszcze raz chcę podziękować 
nauczycielom za przekazywanie wiedzy uczniom w niecodziennych warunkach, 
rodzicom za zaangażowanie i pomoc. Dziękuję również pracownikom urzędu gminy, 
którzy mogli odmówić wykonywania zadań, ale tego nie zrobili. Każdy z nas jest 
człowiekiem, każdy ma swoje obawy, nikt nie chce być chory, tylko zdrowy. Nasza 
praca nie polega na wykonywaniu obowiązków wynikających z zakresu czynności. 
Jest to służba dla ludzi. Zarówno z mojej strony, jak i waszej oraz pracowników. 
Dziękuję za to, że wszyscy potrafili, i nadal potrafią, się z tego wywiązać, z korzyścią 
dla mieszkańców. Było wiele różnych przeszkód. Mam tu na myśli niektóre służby 
szczebla powiatowego, które nie wywiązywały się ze swoich obowiązków w należyty 
sposób. Nie są to prywatne firmy, gdzie o wszystkim decyduje szef, tylko i wyłącznie 
we własnym zakresie. Niezrozumienie i arogancja w stosunku do mnie, pracowników 
urzędu i mieszkańców gminy, w ogóle nie powinna mieć miejsca w tym tak trudnym 
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dla wszystkich czasie. Rzecz dotyczyła informacji na temat osób, które przebywały na 
kwarantannie, oraz bardzo znanej osoby, która zachorowała. Aby nam nie 
przekazywać tych informacji, co kilka dni podawano inną podstawę prawną. Teraz 
wyobraźcie sobie naszych pracowników, którzy niekiedy byli zmuszeni jechać w 
teren, nie mając wiedzy na temat takich osób.  
Doszło do tego, że mając na uwadze zalecenia Ministra Zdrowia dotyczące jak 
najlepszej współpracy i „wspólnego działania między instytucjami” w walce z 
koronawirusem odpowiedziałem panu staroście, że „wspólnie” możemy się tylko 
pomodlić do Pana Boga, aby nasi mieszkańcy byli zdrowi. Sami słyszycie apele 
lekarzy, aby ich nie okłamywać i nie zatajać informacji, jeżeli ktoś miał kontakt z 
osobą zarażoną lub przebywał w miejscu niebezpiecznym. Chodzi o to, aby do 
minimum zmniejszyć zagrożenie i nie zarażać innych. I nie mając wiedzy na temat 
osób (numerów domów – bez nazwisk) przebywających na kwarantannie, które 
niekoniecznie były zarażone, nasi pracownicy musieli jechać do uczniów rozwieźć 
komputery, naprawić łącze internetowe czy zepsuty wodomierz. W takiej sytuacji 
pracownik, za którego osobiście odpowiadam, ryzykuje swoim życiem. Nie wiem czy 
osoby, które podejmowały takie decyzje a nie inne i wysyłały takie pisma wiedzą, w 
jaki sposób żyją ludzie, jakie mają potrzeby i jak na te potrzeby reagują. Nie pojmuję 
tego. To nie są ludzie niewykształceni i niedoświadczeni. Dlatego tym bardziej nie 
rozumiem ich haniebnego zachowania. Przykro się robi, jak się na to wszystko patrzy. 
Mówię o tym z nadzieją, że ktoś spojrzy na to mniej egoistycznie i zrozumie, że  
mając władzę nie może podejmować takich decyzji. Tym bardziej, że nie było takich 
przepisów, które by zabraniały udzielenia tych informacji. Szukanie na siłę 
interpretacji przepisów, było bardzo nie w porządku. Nam nie chodziło o nazwiska czy 
numery telefonów, tylko o numery domów, w którym te osoby odbywały 
kwarantannę. Nie sposób tutaj nie wspomnieć o świętej pamięci Kornelu 
Morawieckim, który powiedział że prawo powinno służyć obywatelom. Natomiast 
prawo, które nie służy obywatelom – jest bezprawiem. Każdy z was może sobie 
zinterpretować na swój sposób to, co miało miejsce. Musiałem poruszyć ten temat, 
żeby każdy wiedział, jak sprawa wygląda. Wiadomo, że prawdziwego przyjaciela 
poznaje się w biedzie. I w takich sytuacjach dowiadujemy się, kto jest prawdziwym 
przyjacielem, kto może nam pomóc a kto ma czelność przeszkadzać.  
Dlatego chciałem podziękować wszystkim, którzy byli zaangażowani w szycie 
maseczek i pomagali innym w czasie pandemii. 
- Przewodniczący obrad – najgorsze jest to, że niczego nie możemy być pewni. Grupa 
ekspertów zapewnia nas, że pandemia potrwa kilka miesięcy, natomiast inni wieszczą, 
że co najmniej dwa lata. Na przykładzie Śląska najwyraźniej widać, w jakim tempie 
wzrasta liczba zakażonych. Dlatego każdy z nas musi unikać dużych skupisk i 
zachować maksimum ostrożności. Plusem mieszkania na wsi jest to, że każdy z nas 
dysponuje większą lub mniejszą przestrzenią. Ludzie mieszkający w blokach nie mają 
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tego komfortu. Dwadzieścia cztery godziny na dobę są na siebie skazani. Dlatego 
słyszymy o stale rosnących przypadkach przemocy domowej. Trudno się ludziom 
dziwić, że chcą wreszcie opuścić własne mieszkania i wyjść na zewnątrz. Presja 
społeczna jest ogromna. Pracowników ochrony zdrowia zaczęto traktować jak 
wrogów, obwiniać o rozprzestrzenianie wirusa. Sytuacja jest poważna. Dlatego trzeba 
zachować ostrożność i dostosować się do obowiązujących wymogów. 
- Wójt gminy – w uzupełnieniu swojej wypowiedzi chciałem dodać, że część 
pracowników urzędu pracuje zdalnie. Wprowadziliśmy taki system zapobiegawczo. 
Bo gdyby tak się stało, że któryś z pracowników miałby kontakt z osobą zakażoną, 
wówczas pozostali pracownicy musieliby odbyć kwarantannę. Dlatego połowa 
pracowników pracuje stacjonarnie a druga połowa – zdalnie. W razie konieczności, ci 
co pracują w domach – po dezynfekcji pomieszczeń wróciliby do pracy. Dzięki temu 
zachowana zostanie ciągłość pracy urzędu. 
Trzeba przyznać, że mieszkańcy gminy zachowują się w sposób odpowiedzialny. Od 
czasu ogłoszenia obostrzeń nie przychodzą do urzędu tylko po to, żeby przyjść. 
Większość ważnych spraw załatwiają telefonicznie. Nie było do tej pory żadnych 
uwag ani zarzutów, że czyjaś sprawa została załatwiona nie tak jak trzeba. Dziękuję za 
to mieszkańcom, że są odpowiedzialni za urząd i rozumieją, że na przykład czas 
wydawania paczek żywnościowych został wydłużony. Każdy tę paczkę otrzyma, ale 
zrobiliśmy to po to,  aby i mieszkańcy, i pracownicy GOPS czuli się bezpiecznie. Nie 
chciałbym też, abyście moją wypowiedź zrozumieli na opak i myśleli, że zagrożenie 
minęło. Bo ubywa osób na kwarantannie a osoba, która zachorowała – wyzdrowiała. 
Nikt nie wie, ile to jeszcze potrwa. Mam do was prośbę. I taką samą prośbę skieruję do 
sołtysów na najbliższym spotkaniu. Nie szukajcie sensacyjnych wiadomości na temat 
wirusa ani nie słuchajcie tych, którzy twierdzą, że jest to czyjś wymysł. Choroba jest 
faktem. Dla młodszego pokolenia jest to zapewne coś nowego i nieoczywistego, co 
powinno skłonić do refleksji. Dowiedzieli się, że w życiu nie tylko liczy się dobry 
komputer, dostęp do Internetu i przycisk enter. Bo są jeszcze inne ważne rzeczy, 
których my doświadczyliśmy, nasi rodzice i dziadkowie. I nie sposób tutaj nie 
wspomnieć o pandemii grypy hiszpanki, która w latach dwudziestych ubiegłego wieku 
zdziesiątkowała ludność Europy, Azji, Afryki i Ameryki Północnej. 
Teraz też cały świat się zatrzymał. Komputery są potrzebne, aby mieć dostęp do 
informacji. Ale i tak wszyscy siedzimy w domach i tak naprawdę nikt nie wie, kiedy to 
się skończy i jak nasze życie będzie wyglądać po pandemii. 
- Przewodniczący obrad – szczególną uwagę trzeba zwracać na to, że wiele osób 
przechodzi chorobę bezobjawowo. Taka osoba oraz ludzie z jej otoczenia nawet nie 
zdają sobie sprawy z tego, że mogą być źródłem zakażenia.  
- Wójt gminy – naszym mieszkańcom staramy się przekazać jak najwięcej informacji 
na temat tej choroby. Wiedza na temat bezobjawowego przechodzenia koronawirusa 
jest im potrzebna między innymi do tego, aby wiedzieli jak się zabezpieczyć. Nie 
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chciałbym natomiast aby nadmiar informacji zamieszczanych na naszej stronie 
internetowej doprowadził do przesytu. Bo wtedy najtrudniej jest zwrócić uwagę na to, 
co jest dla nas najważniejsze. Dlatego apeluję do wszystkich, abyśmy się czuli 
odpowiedzialni za naszych mieszkańców w każdej sferze naszego życia. Przez nich 
zostaliśmy wybrani, co już nas zobowiązuje do przekazywania rzetelnych  informacji 
na temat pandemii. Bo to, co obejrzą w telewizji czy w Internecie nie zawsze jest 
zgodne z rzeczywistością. 
- Radny Krzysztof Samburski – szanujemy naszych mieszkańców za to, że w czasie 
pandemii zachowują się odpowiedzialnie. Niepokoi mnie natomiast informacja, że 
współpraca między panem wójtem i powiatem źle się układa. 
- Wójt gminy – zwracałem się pisemnie do wojewody i ministerstwa o wykładnię 
przepisów. W odpowiedzi, którą otrzymałem z ministerstwa, zawarta była pozytywna 
opinia dotycząca działań pracowników. Natomiast interpretacja tych samych 
przepisów na szczeblu powiatowym jest zupełnie inna, czego zupełnie nie rozumiem. 
Gdyby konkretne przepisy regulowały, że tego i tamtego nie wolno, nikt by tego nie 
kwestionował. Jeżeli natomiast szuka się własnej interpretacji tylko po to, aby nie 
udzielić pomocy, to nie jest w porządku. 
Jest ciężko. Nie ukrywam. Dlatego dziękuję pracownikom za ich pracę i 
zaangażowanie. Uważam, że w tym tak trudnym dla wszystkich czasie, wszyscy razem 
i każdy z osobna powinni zrobić absolutnie wszystko, aby pomóc sobie nawzajem. 
Nieporozumieniem jest wykorzystywanie swojego stanowiska do działań, które 
nikomu nie służą. 
 
Do punktu 4-go. 
 
             Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Gnojno na 2020 rok. 
             Wpisując się w powyższy temat Przewodniczący Komisji Planowania Budżetu 
i Finansów poinformował, że na posiedzeniu w dniu wczorajszym komisja pozytywnie 
zaopiniowała ww. projekt uchwały. Nie wniosła również żadnych uwag do WPF 
Gminy Gnojno na lata 2020-2039 (kserokopia protokołu nr 13/20 z 11 maja 2020 r. – 
w załączeniu). 
Wobec braku pytań i uwag, przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
Wynik głosowania jawnego jest następujący: „za” – 15, „przeciw” – 0, „wstrzymujące 

się”  – 0 (protokół głosowania imiennego – w załączeniu). 
Uchwała Nr XII/119/20 wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik do protokołu. 

 

Do punktu 5-go. 
 
             Podęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie 
Finansowej Gminy Gnojno na lata 2020-2039. 
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Pytania i odpowiedzi dotyczące powyższego zagadnienia: 
- Radny Krzysztof Samburski – proszę o wyjaśnienie zmian dokonanych w WPF. 
- Skarbnik gminy – w wykazie przedsięwzięć dokonano zmiany polegającej na 
przesunięciu wykonania zadania pn. „Rozwój infrastruktury edukacyjnej wraz z 
doposażeniem w Gminie Gnojno” z roku 2021 na rok 2020. Dodane również zostało 
przedsięwzięcie pn. „Przebudowa dróg gminnych w ramach Funduszu Dróg 
Samorządowych”. W roku 2020 zostanie wykonana dokumentacja, natomiast 
realizacja zadania nastąpi w roku 2021.  
Deficyt budżetu uległ zmianie i wynosi 1.042.166,01 zł. Zostanie pokryty z 
przychodów pochodzących z pożyczki udzielonej przez Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska w kwocie 595.448,54 zł oraz z wolnych środków z lat ubiegłych 
w kwocie 446.717,47 zł. 
- Radny Marian Okraj – z udzielonej informacji wynika, że zostały wprowadzone 
nowe inwestycje do realizacji. A co z realizacją tych, które zostały zaplanowane na 
bieżący rok? 
- Wójt gminy – realizacja niektórych zadań była rozłożona na dwa lata. Ale z uwagi na 
to, że niektóre z nich można wykonać jeszcze w tym roku, podjęliśmy decyzję o 
dokonaniu zmian w WPF. Dla przypomnienia dodam, że boiska w Balicach, 
Raczycach i Jarząbkach miały być remontowane przez dwa lata. Ale ponieważ stać 
nas na to, aby wykonać to zadanie kompleksowo, zrobimy remont wszystkich trzech 
boisk jeszcze w tym roku. 
- Radny Wincenty Krawczyk – przypominam o budowie oświetlenia ulicznego. 
- Wójt gminy – czas, w którym przyszło nam funkcjonować, nie pozwala na swobodne 
uzgadnianie niektórych ważnych rzeczy. Instytucje działają na pół gwizdka, dlatego 
realizacja pewnych zadań uległa przesunięciu. Na tę chwilę robione jest to, co jest 
możliwe, a nie to, co się chce. 
- Radny Marian Okraj – czy będą w tym roku realizowane zadania z funduszu 
sołeckiego? 
- Wójt gminy – zadania ze środków funduszu sołeckiego są i będą realizowane. Przez 
ostatnie dwa miesiące sklepy i firmy nie działały tak, jak powinny, dlatego nie można 
było niczego zamówić. Działał jedynie biznes związany z ochroną zdrowia 
nakierowany na sprzedaż maseczek, płynów dezynfekujących, rękawiczek 
ochronnych. 
- Radny Marian Okraj – pytam w imieniu mieszkańców, którzy są zainteresowani tym 
tematem. 
- Wójt gminy – trwa dostawa kruszywa na drogi gminne. W najbliższym czasie 
zamówimy m.in. wyposażenie placów zabaw. Aby chronić pracowników komunalki i 
operatora koparki przed zakażeniem, zleciłem im wykonywanie tylko prac 
koniecznych. 
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- Radny Krzysztof Samburski – pytam w imieniu mieszkańców, czy budynek po 
zlikwidowanej szkole w Kosterze, który stoi i niszczeje, będzie remontowany. Czasy 
mamy nieciekawe i taki obiekt mógłby się w przyszłości przydać. Czy ma pan jakieś 
plany z tym związane? Jest to mienie komunalne, które nie jest własnością wsi, tylko 
gminy. 
- Wójt gminy – rozmawiałem na ten temat z sołtysem. Projektant, z którym 
współpracujemy, przyjedzie na miejsce i obejrzy pomieszczenia, o których była mowa 
na zebraniu wiejskim, pod kątem ich wykorzystania. Nie ukrywam, że myślałem o 
wykorzystaniu tego budynku dla osób objętych kwarantanną. Ale z drugiej strony 
chciałem uniknąć zarzutów ze strony mieszkańców. Może być jeszcze tak, że kolejna 
fala pandemii przyjdzie jesienią. I wtedy wojewoda w ramach wykonywanych zadań 
wynikających ze sfery zarządzania kryzysowego może wykorzystać każdy obiekt 
będący w naszym posiadaniu. 
Chcąc uzmysłowić jaką ilość dokumentów tworzymy w związku z zarządzaniem 
kryzysowym, jednemu z posłów wysłałem zdjęcie z prośbą, aby nie traktował tego w 
formie żartu. Dodałem również tekst, że lepiej te papiery przeznaczyć na makulaturę a 
pieniądze ze sprzedaży wykorzystać na budowę studni w Sudanie, bo to naprawdę 
szczytny cel. Natomiast to, że jesteśmy przewodniczącymi zespołów kryzysowych jest 
czystą fikcją, bo i tak  nic nie możemy zrobić, aby pomóc naszym mieszkańcom. 
Mówię o tym po to, abyście wiedzieli co się tutaj działo w ostatnim czasie. Z jednej 
strony było nieźle, a z drugiej – naprawdę ciężko. 
- Radny Marian Okraj – przecież pieniądze uzyskane ze sprzedaży makulatury szły na 
szlachetny cel. 
- Wójt gminy – właśnie dlatego o tym mówiłem, żeby zabrali z gmin te dokumenty, bo 
dla niektórych instytucji jest to jedna wielka fikcja. 
- Radny Krzysztof Samburski – nawiązując do tego, o czym mówiłem, jeszcze raz 
podkreślam, że jest to obiekt godny zainteresowania, stanowiący dobro wspólne. 
Dlatego warto o nim pomyśleć. 
- Wójt gminy – w związku z zaistniałą sytuacją nie wiemy jeszcze, jakie będą potrzeby 
w państwie, województwie czy w gminie. Niemniej jednak zrobimy wszystko, aby ten 
obiekt wykorzystać we właściwy sposób.  
Wobec braku dalszych pytań, przewodniczący poddał ww. projekt uchwały pod 
głosowanie. 
Wynik głosowania jawnego jest następujący: „za” – 15, „przeciw” – 0, „wstrzymujące 

się”  – 0 (protokół głosowania imiennego – w załączeniu). 
Uchwała Nr XII/120/20 - w załączeniu. 

 

 

 

 



9 

 

Do punktu 6-go. 
 
             Podjęcie uchwały w spawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu 
bankowego z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. 
Ponieważ nikt nie miał pytań i nie wniósł żadnych uwag – przewodniczący zarządził 
głosowanie. 
Wynik głosowania jawnego jest następujący: „za” – 15, „przeciw” – 0, „wstrzymujące 
się” – 0 (protokół głosowania imiennego – w załączeniu). 
Uchwała Nr XII/121/20 wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik do protokołu. 

 

Do punktu 7-go. 
 
            Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości dla 
przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z 
ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. 
            Wójt wyjaśnił, że podjęcie uchwały pozwoli na zwolnienie z podatku od 
nieruchomości za część roku 2020 grunty, budynki i budowle związane z 
prowadzeniem działalności gospodarczej wskazanym grupom przedsiębiorców, 
których płynność finansowa uległa pogorszeniu. We wniosku przedsiębiorca musi 
wykazać, że prowadząc działalność poniósł straty w porównaniu z analogicznym 
okresem roku ubiegłego. Aby nie stracić podwójnie, czyli na umorzeniu podatku i 
subwencji, gminy zwróciły się do rządu o udzielenie wsparcia. Mimo że rolnicy 
stanowią największą grupę, ich zwolnienia nie dotyczą. Jedynie ci,  co przebywali na 
kwarantannie mogą się ubiegać o rekompensatę. Kontynuując zwrócił się z prośbą do 
radnych, aby przekazali rolnikom, że ewentualne prośby o umorzenia podatków będą 
rozpatrywane na dotychczasowych zasadach. 
Zważywszy na brak pytań i uwag do ww. projektu uchwały, przewodniczący zarządził 
głosowanie. 
Wynik głosowania jawnego jest następujący: „za” – 15, „przeciw” – 0, „wstrzymujące 
się” – 0 (protokół głosowania imiennego – w załączeniu). 
Uchwała Nr XII/122/20 wraz z uzasadnieniem – w załączeniu. 

Po głosowaniu radny Krzysztof Samburski podkreślił, że rolnicy prowadzący 
pozarolniczą działalność będą mieli umorzone składki ZUS, ale odczują to w 
późniejszym czasie. Dlatego aby wyjść naprzeciw ich potrzebom, należałoby się 
wspólnie zastanowić jak im pomóc. 
Wójt odnosząc się do powyższego zagadnienia stwierdził, że pracownicy cały czas 
wsłuchują się w potrzeby rolników. 
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Do punktu 8-go. 
 
             Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gnojno w 
2020 roku”. 
Wobec braku pytań, uwag i spostrzeżeń, przewodniczący poddał ww. projekt uchwały 
pod głosowanie. 
Wynik głosowania jawnego jest następujący: „za” – 15, „przeciw” – 0, „wstrzymujące 

się”  – 0 (protokół głosowania imiennego – w załączeniu). 
Uchwała Nr XII/123/20 wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik do protokołu. 

 

Do punktu 9-go. 
 
             Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków 
komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Gnojno, udostępnionych dla 
operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów. 
Radny Krzysztof Samburski zapytał, czy na terenie gminy przybywa przystanków. 
Wójt udzielił odpowiedzi twierdzącej i dodał, że podjęcie uchwały jest umocowane 
przepisami prawa.  
Kontynuując temat przystanków radny zwrócił się z prośbą o zakup i ustawienie 
większego kosza na śmieci przy przystanku zlokalizowanym między miejscowościami 
Kostera i Borzykowa. 
W związku z brakiem dalszych pytań, przewodniczący zarządził głosowanie nad ww. 
projektem uchwały. 
Wynik głosowania jawnego jest następujący: „za” – 15, „przeciw” – 0, „wstrzymujące 
się” – 0 (protokół głosowania imiennego – w załączeniu). 
Uchwała Nr XII/124/20 wraz z uzasadnieniem – w załączeniu. 

 

Do punktu 10-go. 

 

             Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej 
Rady Gminy Gnojno na 2020 rok. 
Z uwagi na brak pytań przewodniczący obrad poddał pod głosowanie wymieniony 
projekt uchwały. 
Wynik głosowania jawnego jest następujący: „za” – 15, „przeciw” – 0, „wstrzymujące 

się”  – 0 (protokół głosowania imiennego – w załączeniu). 
Uchwała Nr XII/125/20 wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik do protokołu. 

 
Do punktu 11-go. 
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              Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa, 
Gospodarki Żywnościowej, Handlu i Usług oraz Ochrony Środowiska Rady Gminy 
Gnojno na 2020 rok. 
Ze względu na brak pytań, uwag i spostrzeżeń, przewodniczący poddał pod 
głosowanie przedmiotowy projekt uchwały. 
Wynik głosowania jawnego jest następujący: „za” – 15, „przeciw” – 0, „wstrzymujące 
się” – 0 (protokół głosowania imiennego – w załączeniu). 
Uchwała Nr XII/126/20 wraz z uzasadnieniem – w załączeniu. 

 

Do punktu 12-go. 

 

             Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Zdrowia, 
Socjalnej, Oświaty i Kultury Rady Gminy Gnojno na 2020 rok. 
Ponieważ nikt nie miał pytań i nie wniósł żadnych uwag – przewodniczący zarządził 
głosowanie. 
Wynik głosowania jawnego jest następujący: „za” – 15, „przeciw” – 0, „wstrzymujące 
się” – 0 (protokół głosowania imiennego – w załączeniu). 
Uchwała Nr XII/127/20 wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik do protokołu. 

 

Do punktu 13-go. 
 
             Zapytania i wolne wnioski. 
W tym punkcie porządku obrad głos zabrali: 
- Radny Krzysztof Samburski – proszę wziąć pod rozwagę, i tutaj zwracam się do 
pana wójta i rady, zakup wozu asenizacyjnego. Nie stać nas na budowę kanalizacji w 
takich miejscowościach, jak Zofiówka,  Kostera czy Bugaj. Biorąc pod uwagę fakt, że 
mamy Zakład Gospodarki Komunalnej, wodociąg i oczyszczalnię ścieków, zakup 
takiego wozu jest ze wszech miar wskazany. Nie chodzi o to, aby zarabiać, tylko 
świadczyć usługi po kosztach. Aby je zminimalizować, wywóz nieczystości z szamb 
mógłby się odbywać w wyznaczone dni. Według mnie takie rozwiązanie pozwoli 
rozwiązać problem nieczystości i zaoszczędzić mieszkańcom sporo pieniędzy.  
Proszę pana wójta o pochylenie się nad tym problemem i dokonanie analizy kosztów. 
Zakup wozu wpłynie na pewno na poprawę jakości środowiska naturalnego i porządku 
na terenie gminy. 
- Wójt gminy – podczas analizy należałoby wziąć pod uwagę przede wszystkim koszty 
ponoszone przez gminę. Gdyby przykładowo dopłacać mieszkańcowi 10 zł do 
jednorazowego wywozu, te koszty byłyby niższe. Ale gdyby dopłacać 50x50 – wtedy 
obciążenie dla gminy byłoby bardzo duże.  
- Radny Krzysztof Samburski – gdyby koszt wywozu nieczystości w moim przypadku 
wyniósł 150, zamiast 300 złotych które płacę obecnie, pozostałą kwotę mógłbym 
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odprowadzać do gminy płacąc wyższe podatki. Korzyść byłaby obopólna. Warto się 
nad tym zastanowić, popytać mieszkańców i policzyć, ile metrów sześciennych jest 
wywożone w skali roku. Kwestia logistyki jest sprawą, którą można rozwiązać 
później. 
- Wójt gminy – do wywozu nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych 
gmina musiałaby dopłacać setki tysięcy złotych. Nie wiem, co by wtedy powiedzieli 
mieszkańcy, bo mielibyśmy automatycznie mniej pieniędzy na budowę m.in. nowych 
dróg. Temat zakupu był już przedmiotem naszej analizy. Odstąpiliśmy od niego tylko 
dlatego, że te koszty były kolosalne. Analiza wykazała, że o ile wysokość dopłat dla 
jednego mieszkańca wynosząca 5 czy 10 zł była dla nich praktycznie nieodczuwalna, 
o tyle dla gminy były to kwoty wynoszące kilkadziesiąt tysięcy złotych. 
Dopłata do 1m3 nieczystości ciekłych musiałaby być taka sama, jak do poboru wody z 
wodociągu. 
Wtedy, kiedy dokonywałem rozeznania tego tematu dowiedziałem się, że instytucje 
nadzorujące inaczej traktują gminy a inaczej – podmioty prawne.  
Zakup wozu i świadczenie usług wiąże się z uzyskaniem koncesji, jak to ma miejsce w 
przypadku sprzedaży paliwa czy alkoholu. Osobie prywatnej prowadzącej taką 
działalność jest o wiele łatwiej niż gminie. Burmistrzowie z którymi rozmawiałem 
odradzali mi tego typu inwestycję. 
Podnoszenie podatków też nie jest dobrym rozwiązaniem i nie wszystkich zadowoli. 
- Radny Krzysztof Samburski  - mnie chodzi o szczegółowe rozeznanie tematu, 
rozmowy z mieszkańcami i dogłębną analizę kosztów. Jeśli jest taka możliwość, aby 
ulżyć mieszkańcom finansowo – to dlaczego z niej nie skorzystać? 
- Wójt gminy – jest taka możliwość, ale wybierajmy to, co jest korzystne dla 
wszystkich. Gdyby gmina zdecydowała się na dopłaty do wywozu z szamb, wówczas 
mieszkańcy Gnojna i Glinki za korzystanie z kanalizacji powinni płacić 50% kwoty, 
którą płacą obecnie.  
- Radny Krzysztof Samburski – nie zgodzę się z panem. Kanalizacja to jest 
dobrodziejstwo, o którym mieszkańcy małych miejscowości mogą tylko pomarzyć. 
Mając działkę i dom do którego jest podłączona kanalizacja, podwyższa się jego 
wartość. Poza tym poprawia się komfort życia. Mówiąc o dopłatach miałem na myśli  
te miejscowości, które nie doczekają się kanalizacji. 
- Wójt gminy -  mieszkańcy doczekają się kanalizacji, tylko jest to kwestią czasu. 
Mnie chodziło o to, że jeśli pomożemy tym, co mają szamba, musimy też pomóc tym, 
co są podłączeni do kanalizacji. Jak na przykład mieszkańcy Gnojna czy Glinki. 
Krótko mówiąc jedno działanie pociąga za sobą drugie, co nieodłącznie wiąże się z 
większymi wydatkami. 
- Radny Krzysztof Samburski – panie wójcie do tego tematu możemy też podejść 
inaczej. Mieszkańcy, którzy nie będą nigdy mieć kanalizacji, partycypowali w 
kosztach budowy a nieczystości i tak muszą wywozić na swój koszt. 
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- Wójt gminy – mieszkańcy Gnojna i Glinki płacą za korzystanie z kanalizacji. Za 
przyłącze też zapłacili. Była to kwota porównywalna do budowy szamba. 
- Radny Krzysztof Samburski –uważam, że powinniśmy pomóc tym, którzy nie mają 
innych możliwości. 
- Wójt gminy – zrobię rozeznanie co do ceny, ale korzyść dla mieszkańców byłaby 
wymierna wówczas, gdybyśmy na ten cel wydawali kilkaset tysięcy złotych. 
- Radny Krzysztof Samburski – panie wójcie – czy jest pan w stanie dokonać rzetelnej 
analizy kosztów? Czyli ile będzie kosztował wóz, ile ścieków będzie do wywiezienia, 
czy można skorzystać z dofinansowania.  
- Wójt gminy – jaki będzie koszt zakupu wozu asenizacyjnego, mogę powiedzieć już 
dzisiaj. Natomiast dokonanie analizy pozostałych kosztów trochę potrwa. Jedno jest 
pewne. Większość samorządów odchodzi od tego typu rozwiązań, co dobitnie 
świadczy o tym, że nie będzie to z korzyścią dla naszej gminy. Cudów nie ma. Nie 
zrobimy na tym interesie biznesu. 
- Radny Krzysztof Samburski – równie dobrze można by było powiedzieć, że nie jest 
nam potrzebny samochód osobowy, bo musimy do niego dopłacać. Ponosimy pewne 
koszty w zakresie kanalizacji. Dlatego może to, co zaproponowałem da się ze sobą 
połączyć. 
- Wójt gminy – mieszkańcy, u których zamontowano oczyszczalnie przydomowe, 
skorzystali w takim samym zakresie z dofinansowania, jak mieszkańcy, którzy 
podłączyli swoje gospodarstwa do kanalizacji. Te dwa rozwiązania różnią się jedynie  
sposobem pozbywania się nieczystości.  
Pamiętacie zapewne rozmowę na temat środków z funduszu sołeckiego. Niektórzy 
mieszkańcy mieli obawy, że chcemy im to zabrać. Przecież to nie są moje pieniądze, 
tylko pieniądze wyodrębnione z budżetu gminy. Gdyby rada decydowała, kwotę w 
wysokości ponad 200 tysięcy złotych można by było przeznaczyć na 20% wkład 
własny w realizację inwestycji, której wartość wynosiłaby 1 milion złotych. A tak 
wydajemy te pieniądze na drobne rzeczy, które i tak byśmy zrobili. Ale to i tak nie 
przemawia do ludzi, bo tylko wtedy, kiedy mogą decydować o przeznaczeniu środków 
własnego funduszu sołeckiego, czują naprawdę, że coś znaczą. 
Tak samo byłoby z zakupem wozu asenizacyjnego. Pomoc dla mieszkańców byłaby 
nieporównywalna z kolosalnymi kosztami, które gmina musiałaby ponieść. Niektóre 
gminy kupowały wozy tylko po to, aby zwiększyć punktację aplikując o środki na 
budowę oczyszczalni przydomowych.  
- Radny Krzysztof Samburski – pamiętam czasy, kiedy wynajmowaliśmy koparkę a 
później pan sam podjął decyzję o jej zakupie. Podobnie rzecz się ma z samorządami 
powiatowymi, które odchodzą od wynajmu zakupując na przykład wykaszarki do 
oczyszczania rowów. Zaproponowałem zakup wozu, oczekując dogłębnej analizy 
kosztów. Dopóki nie będziemy dysponować konkretnymi cyframi, nie będziemy 
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wiedzieć, ile tak naprawdę to będzie kosztować. Moje rozumowanie jest takie, że 
nawet gdyby mieszkaniec zapłacił 100 zł za usługę, to i tak te pieniądze zostają u nas. 
- Wójt gminy – zrobimy analizę żeby wiedzieć, z jakimi kosztami przyjdzie nam się 
zmierzyć. 
- Przewodniczący obrad – na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat wyrobiłem sobie 
własną opinię na temat gospodarki ściekowej na terenie gminy Gnojno. Koncepcje 
były różne. Jedna z nich zakładała budowę oczyszczalni ścieków w Raczycach, do 
której tranzytem miały być doprowadzane nieczystości z poszczególnych 
miejscowości. Ponieważ tranzyt ścieków okazał się zbyt drogim rozwiązaniem, 
odstąpiono od tej koncepcji. Zgodnie z kolejną koncepcją planowano wybudować 
kilka mniejszych oczyszczalni ścieków, które by obsługiwały po kilka miejscowości. 
Przeprowadzone badania geotechniczne gruntu pokazały, gdzie i co można na danym 
terenie zrobić. Na przykład na terenie Balic, ze względu na zwartą zabudowę, nie 
można wybudować oczyszczalni przydomowych, tylko kanalizację sieciową. Z opinii 
fachowców wynika również, że w miejscowościach Bugaj i Kostera nie powinny być 
montowane oczyszczalnie przydomowe.  
Z uwagi na powyższe uwarunkowania należałoby rozważyć budowę jednej dużej 
oczyszczalni przydomowej, do której ścieki będą odprowadzane od mieszkańców 4 
miejscowości.  
Może z mojej strony będzie to nazbyt optymistyczne podejście, ale ja nie widzę innego 
rozwiązania dla tamtego terenu, jak budowę kanalizacji sieciowej. 
- Radny Krzysztof Samburski – w takich sytuacjach nasuwa się proste pytanie – ile to 
będzie kosztować i czy nas na to stać. Obserwuję sąsiednie gminy, o wiele bogatsze od 
naszej, i widzę że nie ma na ich terenie oczyszczalni ani kanalizacji. Wniosek nasuwa 
się jeden. Widocznie takie inwestycje są zbyt drogie. 
- Przewodniczący obrad – budowa jednej dużej oczyszczalni obsługującej 4 
miejscowości jest możliwa. Ja nie mówię, że zrealizujemy tę inwestycję teraz. Ale 
trzeba zrobić wszystko, aby pozyskać na ten cel dofinansowanie. Pomysł budowy 
przydomowych oczyszczalni ścieków w Kosterze i Bugaju nie był do końca 
przemyślany. Należało się raczej skupić na tym, co realne, długoplanowo skuteczne i 
efektywne. 
- Radny Krzysztof Samburski – w pierwszej kolejności należałoby zrobić analizę 
kosztów. O ile budowa sieci kanalizacyjnej w takich miejscowościach jak Gnojno czy 
Glinka ma sens (zwarta zabudowa), o tyle w miejscowościach rozwleczonych 
obszarowo – już nie. Pewnie że dobrze by było, aby wybudować sieciówkę. Ale czy 
stać nas na to, biorąc pod uwagę sytuację finansową gminy? 
- Przewodniczący obrad – ponieważ nie mamy w budżecie takich środków, aby 
wybudować kanalizację, musimy się starać o dofinansowanie na ten cel.  
- Radny Krzysztof Samburski – dlatego panie wójcie szukajmy też innych rozwiązań i 
róbmy to, na co nas stać. 
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- Radny Marian Okraj – zgłaszałem ten problem przed ogłoszeniem pandemii. W 
związku z tym mam pytanie do pana wójta. Czy zostanie przeniesiona lampa ze słupa 
oświetleniowego znajdującego się obok zbiornika p.poż. do centrum wsi? Proszę 
również o wymianę dwóch zepsutych żarówek. 
- Radna Renata Korcipa – czy mieszkańcy mogą liczyć na pomoc merytoryczną w 
wypełnianiu wniosków? 
- Wójt gminy – pracownicy pomagają w wypełnianiu wniosków, tylko w związku z 
wprowadzonymi obostrzeniami i zachowaniem daleko idącej ostrożności proszę 
przekazać rolnikom, aby nanieśli na mapach wszystkie uprawy i podali numer 
telefonu. 
- Radny Wincenty Krawczyk – zgadzam się z wypowiedziami moich przedmówców 
czyli z panem przewodniczącym i radnym Krzysztofem Samburskim, ale dzisiaj 
chciałbym przede wszystkim w imieniu mieszkańców całej gminy podziękować panu 
wójtowi za paczki, maseczki i komputery. Dzięki pana staraniom kondycja zdrowotna 
mieszkańców jest dobra. 
- Radny Krzysztof Samburski – w sprawozdaniu za ubiegły rok widnieje kwota 17.000 
zł stanowiąca zaległości w podatku od środków transportowych. Kwota w takiej 
wysokości powtarza się każdego roku. W związku z tym mam pytanie. Dlaczego tak 
się dzieje? 
- Wójt gminy – przypuszczam, że ktoś nie wyrejestrował swojej działalności i ta kwota 
przechodzi z roku na rok.  
Nawiązując jeszcze do tematu kanalizacji powiem tak. O wysokości środków na 
potrzeby, które sygnalizujemy, począwszy o najniższego szczebla a na najwyższym 
kończąc, nie decydują europosłowie tylko Komisja Europejska. Dlatego czasem jest 
tak, że nie dostajemy wsparcia na to, co jest nam najbardziej potrzebne. Dla mnie to 
jest dziwne, bo to nie jest polityka, tylko politykierstwo i powiązania między osobami 
z poszczególnych państw. 
- Przewodniczący obrad – życie polega na ciągłej zmianie i czasem lubi zaskakiwać. 
Jeżeli nawet teraz nie ma możliwości pozyskania dofinansowania na budowę 
kanalizacji, być może że w najbliższym czasie taka szansa się pojawi. Dlatego musimy 
być na taką ewentualność przygotowani i w tym kierunku działać. 
- Radny Krzysztof Samburski – dołączam się do podziękowań radnego Wincentego 
Krawczyka i mam nadzieję na pomyślne rozwiązanie wszystkich spraw. 
- Wójt gminy – robimy wszystko dla mieszkańców, ale niektóre rzeczy nie zależą od 
nas ani naszego rządu i parlamentu. Najlepszym tego przykładem jest wstrzymanie 
dofinansowania na rewitalizację miejscowości Gnojno. Na tej inwestycji  
skorzystałyby dzieci, dorośli, zmieniłby się również wizerunek wsi i otoczenia. 
- Radny Wincenty Krawczyk – aby nasze podziękowania nabrały wymiernego 
charakteru, musimy panu wójtowi na koniec kadencji kupić prezent. 
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- Radna Beata Boś – w imieniu Pani Anny Kalbarczyk-Wywiał bardzo dziękuję panu 
wójtowi za pomoc udzieloną stadninie koni w Maciejowicach. 
- Przewodniczący obrad – podczas funkcjonowania urzędu w tak trudnym czasie, na 
wójcie i pracownikach ciąży bardzo duża odpowiedzialność. Dlatego tym bardziej 
należą się im się za wszystko ogromne podziękowania. Wspólnie musimy zrobić 
wszystko, aby skutki pandemii były dla nas i mieszkańców jak najmniej dotkliwe. 
 – Radny Krzysztof Samburski – podziękowania należą się również wszystkim 
pracownikom Domów Pomocy Społecznej, którym przychodzi się mierzyć każdego 
dnia z nie lada wyzwaniami. 
- Wójt gminy – proszę przekazać mieszkańcom podziękowania za to, że się 
zachowywali i zachowują w sposób odpowiedzialny. 
 
Do punktu 14-go. 
 

             W związku z wyczerpaniem wszystkich punktów porządku obrad XII sesji, 
Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Wcisło dokonał jej zamknięcia. 
Na tym protokół zakończono i podpisano.- 
 
           Protokolant:                                                             Przewodniczący obrad: 
     Barbara Czarnecka                                                             Stanisław Wcisło 
 
 
 
Niniejszy protokół stanowi zwięzłą, skróconą wersję przebiegu posiedzenia XII sesji 
Rady Gminy Gnojno, która odbyła się w dniu 12 maja 2020 roku. Dokładny jej 
przebieg zawiera nagranie, udostępnione na stronie Biuletynu Informacji Publicznej 
Gminy Gnojno. 


