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Protokół Nr XXVII/17 

           z sesji Rady Gminy Gnojno, odbytej w dniu 29 grudnia 2017 roku w sali 
konferencyjnej Urzędu Gminy. 
Obrady trwały od godz. 9.35 do godz. 11.20 i wzięło w nich udział 14 radnych 
(nieobecny: radny Krzysztof Samburski), sołtysi oraz: 
- Pan Zbigniew Janik - wójt gminy, 
- Pan Piotr Bębas  - sekretarz gminy, 
- Pani Maria Małasińska - skarbnik gminy,  
- Pani Jolanta Domańska - delegat ŚIR. 
          Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Wcisło, otwierając XXVII sesję, 
powitał wszystkich jej uczestników, stwierdził kworum wystarczające do 
podejmowania prawomocnych uchwał a następnie odczytał niżej proponowany 
porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum. 
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Gnojno na 2017 rok. 
4. Podęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej Gminy Gnojno na lata 2017 – 2035. 
5.  Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 
na 2017 rok. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej 
Rady Gminy Gnojno na 2018 rok. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Gnojnie. 

8. Odpowiedzi na interpelacje radnych i wolne wnioski. 
9. Zakończenie sesji. 

         W związku z brakiem uwag i propozycji zmian przewodniczący poddał porządek 
obrad pod głosowanie. Za jego przyjęciem głosowało 14 radnych. 
Następnie uczestnicy sesji minutą ciszy uczcili pamięć zmarłego Stanisława Sztuka, 
mieszkańca Buska - Zdroju, właściciela firmy budowlanej, która była wykonawcą 
wielu inwestycji na terenie gminy Gnojno. 
 
Do punktu 2-go. 
 
            Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 
            W sprawie przyjęcia protokołu z sesji, odbytej w dniu 28.11.2017 roku, odbyły 
się dwa głosowania. „Za” przyjęciem protokołu bez czytania głosowało 14 radnych i 
tylu samo głosowało za przyjęciem protokołu z XXVI sesji w wersji opublikowanej na 
stronach podmiotowych Biuletynu Informacji Publicznej. 
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Do punktu 3-go. 
 
           Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Gnojno na 2017 rok. 
            Z treścią protokołu nr 39/17 z posiedzenia Komisji Planowania, Budżetu i 
Finansów, związanego tematycznie z omawianym zagadnieniem, zapoznała zebranych 
radna Maria Woźniak – przewodnicząca komisji (kserokopia protokołu – w 
załączeniu). 
            Projekt uchwały w przedmiotowej sprawie przedłożyła skarbnik gminy Maria 
Małasińska. 
Ponieważ nikt z radnych nie zgłosił uwag, przewodniczący przystąpił do głosowania, 
którego wynik przedstawia się następująco: „za” przyjęciem projektu uchwały 

głosowało 14 radnych, nikt nie był „przeciw” ani nie „wstrzymał się” od głosu. 

Uchwała Nr XXVII/203/17 wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik do protokołu. 

 

Do punktu 4-go. 
 
           Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie 
Finansowej Gminy Gnojno na lata 2017-2035. 
          Projekt uchwały w sprawie o której mowa wyżej, odczytała pani skarbnik. 
Wobec braku uwag i pytań przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem 
projektu uchwały. 
Wynik głosowania jawnego jest następujący: „za” – 14, „przeciw” – 0, „wstrzymało 

się” – 0. 

Uchwała Nr XXVII/204/17 – w załączeniu.         

Przed podjęciem kolejnej uchwały głos zabrał wójt gminy Zbigniew Janik. Stwierdził, 
że wraz z panią skarbnik spóźnił się na obrady sesji, ponieważ podpisywał umowę z 
Urzędem Marszałkowskim na dofinansowanie projektu dotyczącego 
termomodernizacji. Kontynuując wyjaśnił, że układając porządek obrad dzisiejszej 
sesji zaproponował panu przewodniczącemu pominięcie „sprawozdania z działalności 
między sesjami”. Powodem takiego stanu rzeczy był fakt, że od ostatniej sesji minęło 
niewiele czasu. 
Wójt nawiązując do protokołu przedstawionego przez radną Marię Woźniak wyjaśnił, 
iż wymieniona kwota 120.000 zł została przeznaczona na wynagrodzenia i składki 
ZUS dla wszystkich pracowników, którzy podjęli zatrudnienie na podstawie skierowań 
z urzędu pracy. Są to pracownicy wykonujący tzw. prace interwencyjne, stażyści i 
wszyscy pozostali, pracujący w ramach różnych form zatrudnienia. Osoby te zostały 
zatrudnione nie tylko w urzędzie gminy, ale również w szkołach w: Raczycach i 
Gnojnie. Wydatki na ten cel są wykazywane w rozdziale dotyczącym wynagrodzeń na 
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administrację, ponieważ urząd jako wnioskodawca ubiegający się o dofinansowanie,  
otrzymuje wyższą refundację na organizację tego rodzaju prac.  
 
Do punktu 5-go. 
 
            Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 
2017 rok. 
            Przedmiotowy projekt uchwały wraz z uzasadnieniem przedstawiła pani 
Barbara Czarnecka – przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych. 
Ze względu na fakt, że nikt z obecnych nie zgłosił uwag do przedłożonego projektu 
uchwały – przystąpiono do głosowania. 
Wynik głosowania jawnego: „za” – 14, „przeciw” – 0, „wstrzymało się” – 0. 

Uchwała Nr XXVII/205/17 wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik do protokołu. 

 

Do punktu 6-go. 
 
           Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej 
Rady Gminy Gnojno na 2018 rok. 
          Analogicznie do punktu poprzedniego ww. projekt uchwały wraz z 
uzasadnieniem  przytoczyła Barbara Czarnecka – podinspektor ds. obsługi rady. 
Kontynuując odczytała plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2018 rok, stanowiący 
załącznik do uchwały. 
Radny Marian Okraj – przewodniczący komisji – wniósł o dokonanie zmiany w planie 
pracy Komisji Rewizyjnej na 2018 rok, polegającej na przesunięciu punktu 9 w 
miejsce punktu 6, natomiast punktu 6 – w miejsce punktu 9. 
„Za” proponowaną zmianą głosowało 14 radnych, nikt nie był „przeciw” i nikt nie 
„wstrzymał się” od głosu. 
W następnej kolejności odbyło się głosowanie jawne nad przyjęciem całościowego 
projektu uchwały wraz z przegłosowaną zmianą. 
Wynik głosowania przedstawia się następująco: „za” – 14, „przeciw” – 0, 

„wstrzymało się” – 0. 

Uchwała Nr XXVII/206/17 wraz z uzasadnieniem – w załączeniu. 
Kontynuując obrady pan przewodniczący poinformował, że zgodnie z zaleceniem 
wojewody świętokrzyskiego wszystkie stałe komisje rady są zobowiązane do 
opracowania planów pracy na bieżący rok. Przedłożone dokumenty zostaną 
zatwierdzone przez radę gminy, w formie uchwał, na najbliższej sesji.  
          W dalszej kolejności głos zabrała Pani Jolanta Domańska – delegat 
Świętokrzyskiej Izby Rolniczej. Nadmieniła m.in., że rolnik, który uzyskał płatności 
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bezpośrednie w rozumieniu przepisów o płatnościach w ramach systemu wsparcia 
bezpośredniego, jest obowiązany zawrzeć umowę ubezpieczenia obowiązkowego 
upraw od ryzyka wystąpienia szkód spowodowanych przez powódź, suszę, grad, 
ujemne skutki przezimowania lub przymrozki wiosenne. W dalszej części ustawa 
stanowi, że obowiązek ubezpieczenia uważa się za spełniony, jeżeli od lipca roku 
następującego po roku, za który rolnik uzyskał płatności bezpośrednie, w okresie 12 
miesięcy ochroną ubezpieczeniową objęte jest co najmniej 50% powierzchni upraw od 
co najmniej jednego z wyżej wymienionych ryzyk. Brak zawarcia ww. ubezpieczenia 
może skutkować nałożeniem na rolników kar w wysokości 2 euro od każdego hektara 
upraw. Uprawy można ubezpieczyć w następujących firmach: PZU, TUW, Concordia 
Ubezpieczenia, PTUW. 
Ponieważ większość uczestników sesji była żywo zainteresowana wysokością składek, 
które są zależne od rodzaju upraw, pani delegat zasugerowała, aby na następną sesję 
rady zaprosić przedstawiciela Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych. W drugiej 
kolejności poinformowała, że wnioski o dopłaty bezpośrednie od 2018 roku będzie 
można składać tylko przez Internet. Jednak są pewne odstępstwa od tej reguły. Otóż w 
projekcie ustawy przewidziano także możliwość złożenia tylko oświadczenia zamiast 
całego wniosku o dopłaty bezpośrednie. Z tej opcji będą mogli skorzystać rolnicy z 
gospodarstw, w których nie nastąpiły żadne zmiany, które mogłyby wpłynąć na treść 
wniosku. Takie oświadczenie trzeba będzie złożyć do biura powiatowego ARiMR od 
15 lutego do 14 marca na formularzu opracowanym przez Agencję. 
           Uzupełniając wypowiedź swojej przedmówczyni pan wójt stwierdził, że ten 
temat był poruszany podczas szkoleń, z których jedno odbyło się w dniu 29 listopada 
br. w sali konferencyjnej tut. urzędu gminy, natomiast drugie – w dniu 1 grudnia 2017 
r. w sali konferencyjnej Cechu Rzemiosł Różnych w Busku-Zdroju. Dodał przy tym, 
że zarówno na jednym, jak i drugim spotkaniu, była bardzo niska frekwencja. 
Uspokajając uczestników sesji nadmienił, że nadal możliwe będzie złożenie wniosku 
w formie papierowej, jednak rozwiązanie to będzie dostępne tylko dla tych rolników, 
którzy nie są w stanie złożyć wniosku w wersji elektronicznej. 
Przewodniczący ogłosił 20-minutową przerwę w obradach. 

Do punktu 7-go. 

            Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Gnojnie. 
            Sekretarz gminy tytułem wstępu wyjaśnił, że Dzienny Dom „Senior+” będzie 
ośrodkiem wsparcia w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej, działającym w 
strukturze Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnojnie. Mając na uwadze 
dostosowanie obecnego statutu do stanu faktycznego, oraz zapewnienie jego 
przejrzystości i czytelności, zrezygnowano z wprowadzania kolejnych zmian na rzecz 
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opracowania i uchwalenia jego całości. Następnie przytoczył zapisy, które uległy 
zmianie. 
W związku z brakiem uwag przewodniczący zarządził głosowanie, którego wynik 
przedstawia się następująco: „za” – 14, „przeciw” – 0, „wstrzymało się” – 0. 

Uchwała Nr XXVII/207/17 wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik do protokołu. 

          Wpisując się w powyższą tematykę przewodniczący oświadczył, że 
wyremontowany budynek byłej szkoły w Janowicach Poduszowskich robi 
niesamowite wrażenie. I to zarówno z zewnątrz, jak i wewnątrz, o czym miał okazję 
się przekonać w dniu wczorajszym. Dlatego też podziękował wszystkim, którzy 
przyczynili się do sfinalizowania tej, jakże ważnej dla lokalnej społeczności, 
inwestycji. W pierwszej kolejności pan przewodniczący podziękował  panu wójtowi 
za ogromne zaangażowanie, a następnie: wykonawcy, inspektorowi nadzoru, radnej 
Jadwidze Gubale, sołtysowi wsi Janowice Poduszowskie Krzysztofowi Żydkowi oraz 
wszystkim tym, którzy mieli w tym swój, nawet najmniejszy, udział.       
W tym temacie głos zabrali: 
- Radny Marian Okraj – potwierdzam słowa mojego przedmówcy. Ja również byłem 
pod ogromnym wrażeniem, kiedy zobaczyłem taki piękny, odnowiony budynek. 
Będąc tam 2 lata temu z Komisją Rewizyjną myślałem, że budynek nadaje się tylko do 
rozbiórki. To, co zobaczyłem wczoraj, przeszło moje najśmielsze oczekiwania. 
Dlatego wielki szacunek i podziękowania należą się przede wszystkim panu wójtowi 
oraz wszystkim tym, którzy się o to postarali. Jestem przekonany, że ten obiekt będzie 
służył wielu pokoleniom. 
- Pani Maria Jabłońska – sołtys wsi Wólka Bosowska – wskazane byłoby, aby  
zorganizować zwiedzanie odnowionego budynku. 
- Radna Jadwiga Gubała – nic nie stoi na przeszkodzie, aby każdy we własnym 
zakresie pojechał i obejrzał obiekt. Proszę również poinformować mieszkańców, że w 
dniu dzisiejszym Dzienny Dom „Senior+” rozpoczął swoją działalność. Pobyt w 
placówce jest bezpłatny. Osoby w nim przebywające przez 10 godzin dziennie, lub 
krócej, będą miały zapewnione dwa posiłki: lekkie śniadanie i obiad. Projekt zakłada 
zrekrutowanie 15 osób, ale nie ma żadnych przeciwwskazań, aby w Domu przebywało 
20 osób. Póki co osoby samotne mogą mieć problem z dowozem, ale być może, że w 
ciągu roku uda się pozyskać fundusze na zakup środka transportu. 
Zakwalifikowani kandydaci będą przebywać w Domu codziennie. Będzie w nim 
można zrobić pranie, uprasować ubrania oraz wziąć prysznic. Będzie to duże 
udogodnienie dla starszych osób. Zapraszamy wszystkich do skorzystania z bogatej 
oferty Domu. Nasza placówka to zupełna nowość w naszej okolicy, dlatego niektórzy 
może jeszcze sceptycznie do  niej podchodzą. Mam nadzieję, że to się wkrótce zmieni 
a Dom będzie dobrze służył naszym seniorom. 
- Przewodniczący obrad – aby nikt się nie czuł skrępowany, po zakończeniu następnej 
sesji pojedziemy autokarem i wspólnie obejrzymy budynek. 
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- Radna Jadwiga Gubała – jeśli ktoś ma dzisiaj ochotę na zwiedzanie – to zapraszam. 
 
Do punktu 8-go. 
 
            Odpowiedzi na interpelacje radnych i wolne wnioski. 
             Jako pierwszy głos zabrał wójt gminy. Stwierdził m.in.: „Już za chwilę 
będziemy sobie składać życzenia, które nas nastroją pozytywnie i pozwolą patrzeć w 
przyszłość z nadzieją. Najpierw jednak nawiążę do rozmowy, jaką przed chwilą 
przeprowadziłem z panią radną Marią Woźniak. Otóż pani radna wyraziła 
zadowolenie z faktu, iż podpisaliśmy umowę na dofinansowanie projektu dot. 
termomodernizacji. Stwierdziła, że ludzie by nam nie wybaczyli zaprzepaszczenia 
takiej szansy. I właśnie to stwierdzenie było dla mnie inspiracją do zabrania głosu w 
tym temacie. Chcę podkreślić z całą mocą, że jeśli termomodernizacji nie uda się 
przeprowadzić, to nie będzie nasza wina. To jest pasztet, który pozostawiła poprzednia 
władza i radni, głosujący za takimi a nie innymi uchwałami w ubiegłej kadencji rady. 
Na tę chwilę sytuacja jest o tyle skomplikowana, że mieszkańcy, którzy wykupili 
mieszkania w poprzedniej kadencji, nie wyrażają zgody na partycypowanie w 
kosztach remontu, w proponowanej wysokości. Natomiast aby uzyskać odpowiedni 
efekt, termomodernizacja musi być przeprowadzona w sposób kompleksowy, czyli od 
fundamentów aż po dach. Jeśli tego nie zrobimy, jako pacjenci ośrodków zdrowia 
będziemy nadal patrzeć na te ruiny. Albo będziemy musieli docieplić budynki z 
własnych środków. Takie są realia na dzień dzisiejszy. I to  nie jest ani moja wina, ani 
radnych tej kadencji, tylko poprzedników. Nie wiem dlaczego ktoś się tak spieszył ze 
sprzedażą mieszkań. Przecież nie było to wówczas aż tak konieczne, bo gmina nie 
znajdowała się na granicy bankructwa. Teraz niewiele udało nam się sprzedać a 
robimy jeszcze więcej niż wcześniej. Tak to jest. Ktoś coś zostawi, a tracimy na tym 
wszyscy. Długo rozmawiałem na ten temat z mieszkańcami. W trakcie rozmowy 
wysuwali argument, że w momencie sprzedaży mieszkań nie zastosowano żadnej ulgi. 
A są to praktyki stosowane w skali całego kraju w przypadkach, gdy część budynku 
należy do właścicieli prywatnych, natomiast w części znajduje się ośrodek zdrowia lub 
inna instytucja. Prawdopodobnie sprzedaż lokali komunalnych na rzecz 
dotychczasowych najemców odbyła się bez zastosowania bonifikaty dlatego, że ktoś 
chciał sprzedać mieszkanie przed upływem 5 lat i na tej transakcji zarobić. Gdyby 
zastosowano ulgę – taki biznes, zgodnie z ustawą, zwyczajnie by się nie opłacił.  
Ja nawet tych mieszkańców rozumiem. Dosyć że za wykup mieszkań, bez bonifikaty, 
zapłacili bardzo dużo, to jeszcze teraz muszą wyłożyć kolejne kilkadziesiąt tysięcy 
złotych. Dlatego teraz mają pretensje do gminy. Chociaż nie do mnie, bo mnie wtedy 
nie było. 
Jedyna nadzieja na obniżenie kosztów inwestycji jest w tym, że do przetargu przystąpi 
miejscowy przedsiębiorca i zaoferuje niższą cenę od kosztorysu inwestorskiego, jak to 
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miało miejsce w przypadku Domu Seniora. Wykonawcą projektu nie muszą być 
przecież firmy nie wiadomo skąd, jak to powszechnie praktykowano w ubiegłej 
kadencji. A teraz mamy pasztet na boisku w Gnojnie, w świetlicy w Raczycach, i w 
innych miejscach. 
Może uda się pozyskać pomoc dla mieszkańców tych obiektów z WFOŚiGW w 
Kielcach. Pomoc będzie miała charakter pożyczki niskooprocentowanej, umarzalnej w 
przyszłości. Nie jest to dużo, bo około 15%, ale jednak.  
Mówiłem już o tym wielokrotnie. Ale naprawdę zarówno w poprzednim, jak i w tym 
roku, tracimy bardzo wiele czasu na prostowanie i wyjaśnianie spraw z poprzedniej 
kadencji. Z jednej strony nasze działania idą w kierunku pozyskiwania pomocy z 
zewnątrz, z drugiej natomiast – musimy kombinować, jak wyjść z tej patowej sytuacji. 
Czasem po prostu ręce opadają. Jeżeli spojrzymy na podejmowane decyzje z 
perspektywy czasu, to nasuwa się tylko jedna myśl: albo to był debilizm, albo 
zamierzone działanie. Albo chodziło o to, żeby komuś było lepiej.  
Może wystarczy na dzisiaj negatywnych przykładów. Chciałem tylko wyartykułować, 
że przez takie działania możemy zaprzepaścić bardzo ważny projekt i stracić 
dofinansowanie. A potem będziemy zmuszeni przeprowadzić termomodernizację za 
własne pieniądze. Bo tak czy inaczej, docieplenie budynków jest konieczne, czego 
najlepszym przykładem jest sytuacja w pomieszczeniach, w których wykonywane są 
zabiegi rehabilitacyjne. Mimo wymienionych okien i grzejników, nadal jest w nich 
zimno.  
W dalszej kolejności głos w tym temacie zabrali: 
- Pan Henryk Kasza – a jak sytuacja wygląda w Balicach? 
- Wójt gminy – w Balicach sytuacja jest klarowna, ponieważ właścicielem budynku 
jest gmina. 
- Radna Maria Woźniak – o ile budynek w Gnojnie wygląda w miarę solidnie, o tyle w 
Balicach remont jest konieczny. 
- Wójt gminy – budynek w Gnojnie wygląda dobrze tylko z zewnątrz. 
- Radna Maria Woźniak – nie zrobimy termomodernizacji za własne środki, bo nas  na 
to nie stać. 
- Przewodniczący obrad – uważam, że ten temat został  dzisiaj w pełni wyczerpany. 
Teraz czas na przyjemniejsze rzeczy, wszak zbliża się sylwester. 
- Wójt gminy – nie zamierzałem dzisiaj tego tematu poruszać, ale bodźcem to tego 
stała się podpisana umowa. Na najbliższej sesji będzie wiadomo więcej na temat 
kierunków działania. Na razie wiem jedno. Nie możemy ogłosić przetargu, bez zgody 
mieszkańców. 
- Radny Artur Patrzałek – dziękuję panu wójtowi za podejmowanie skutecznych 
działań na rzecz rozwoju gminy, na przestrzeni całego mijającego roku. Na 
nadchodzący rok życzę wielu sukcesów i samych trafnych decyzji. 
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- Wójt gminy – bardzo dziękuję za życzenia. Jak już wielokrotnie podkreślałem na tej 
sali, wszystkie sukcesy są naszym wspólnym dziełem. Sam niczego bym nie dokonał. 
Podobnie jak każdy z was. Dlatego podziękowania należą się wszystkim. 
- Radny Wincenty Krawczyk – nadszedł czas składania życzeń. W imieniu swoim, 
radnych i sołtysów bardzo dziękuję panu wójtowi za wszystkie inwestycje drogowe, 
wykonane w bieżącym roku. Dziękuję także za remont Domu Rolnika w Skadli, 
wyremontowanie byłej szkoły w Janowicach Poduszowskich i salę gimnastyczną przy 
Szkole Podstawowej w Raczycach. Biorąc pod uwagę zadłużenie gminy, jest to 
naprawdę duże osiągnięcie. Życzę dużo zdrowia i wytrwałości w pokonywaniu 
kolejnych wyzwań. 
Wszystkim uczestnikom sesji życzę przede wszystkim zdrowia oraz pieniędzy, bez 
których nie da się praktycznie żyć.  
- Przewodniczący obrad – na Nowy Rok 2018 życzę Wam i Waszym rodzinom dużo 
radości, zdrowia, spokoju, szczęścia. Oby nadchodzący rok nie był gorszy od 2017, a 
może nawet lepszy. Niech nam się udzieli spokój i zadowolenie. Wszystkiego 
najlepszego! 
- Wójt gminy – ja również przyłączam się do tych życzeń i dziękuję wszystkim za 
owocną współpracę na przestrzeni całego mijającego roku oraz pomoc w realizacji 
ważnych przedsięwzięć. W tym miejscu chciałbym w sposób szczególny podziękować  
radnemu i sołtysowi z Falek, sołtysom z Gnojna i Janowic Poduszowskich oraz pani 
radnej Jadwidze Gubale. Proszę również o przekazanie życzeń i podziękowań dla 
waszych rodzin. Na przyszły rok życzę dużo zdrowia, pieniędzy, spokoju i 
wzajemnego zrozumienia. Obyśmy się spotkali w takim samym gronie za rok. 
- Radny Marian Okraj – życzę wszystkim Szczęśliwego Nowego Roku, zdrowia oraz 
satysfakcji i zadowolenia z pracy społecznej. Niech przejawem szacunku i uznania dla 
was będzie ponowna wygrana w jesiennych wyborach samorządowych. 
 
Do punktu 9-go. 

 
            W związku z wyczerpaniem wszystkich punktów porządku obrad XXVII sesji 
Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Wcisło dokonał jej zamknięcia. 
 
Na tym protokół zakończono i podpisano.- 
 
           Protokolant:                                                             Przewodniczący obrad: 
     Barbara Czarnecka                                                             Stanisław Wcisło 
 
 
 


