

Protokół Nr VII/2007
z sesji Rady Gminy Gniewoszów, która  odbyła się  w dniu 19.04.2007 r.


Czas trwania sesji od godz. 1305 do godz.1520.

Na 15 osobowy ustawowy skład Rady Gminy w sesji udział wzięło – 15 radnych.

Radni obecni:
1. Banaś Maria Halina – Przewodnicząca Rady Gminy
2. Bąk Roman
3. Gawinek Tadeusz
4. Gugała Andrzej
5. Jakubowska Jolanta
6. Kaczkowski Wiesław
7. Kamionka Łukasz
8. Karsznia Krzysztof
9. Kubicka Danuta
10.Pułka Tadeusz
11.Pytrus Roman
12.Sadura Henryk 
13. Szafranek Krystyna
14. Szczepaniak Mariusz
15. Tyburcy Jan

Spoza składu Rady Gminy w obradach udział wzięli:  
-	sołtysi zgodnie z listą obecności,
-	pracownicy Urzędu Gminy zgodnie z listą obecności
-	Dyrektor Przedsiębiorstwa   REVAC z Lublina – Mirosław Wnuk ,
-	Kierownik SPZOZ w Gniewoszowie  - Katarzyna Tymińska
-	Kierownik Biblioteki Publicznej Gminy Gniewoszów – Ilona Lentas                                                              

Ad. 1. Otwarcie obrad.
	Obrady otworzyła i im przewodniczyła Pani Maria Halina Banaś – Przewodnicząca Rady Gminy , powitała przybyłych radnych, a w ich imieniu i w imieniu  własnym : Wójta Gminy,  Dyrektora Przedsiębiorstwa   REVAC z Lublina, sołtysów, Kierownika SPZOZ w Gniewoszowie  pracowników Urzędu Gminy  .
Po czym zaproponowała    wprowadzenie  zmian  do  porządku  obrad  polegających  na:
-	wprowadzeniu  po  pkt 2 nowego punktu w brzmieniu „Omówienie koncepcji programowo – przestrzennej podciśnieniowej  kanalizacji sanitarnej ISEKI dla gminy Gniewoszów”;
-	wprowadzeniu   nowych punktów 7 i 8 w brzmieniu „Podjęcie  uchwały  w  sprawie  przyjęcia rocznego  sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Gniewoszów za 2006r.”  oraz    „Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2007r.”
Następnie odczytała zmieniony  porządek obrad:
1.   Otwarcie  obrad.
2.   Przyjęcie  protokółu  z  obrad  poprzedniej  sesji  Rady  Gminy.
3.   Omówienie koncepcji programowo – przestrzennej podciśnieniowej  kanalizacji  
      sanitarnej ISEKI dla gminy Gniewoszów.
4.   Sprawozdanie   z   działalności   Wójta  Gminy   za   okres  między  sesjami Rady                                                                                
      Gminy. 
5.   Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy  absolutorium, w tym:
-     rozpatrzenie sprawozdania  Wójta Gminy  z wykonania budżetu gminy za 2006r.;
-	zapoznanie z wnioskiem Komisji Rewizyjnej  w sprawie  udzielenia absolutorium  Wójtowi
Gminy w Gniewoszowie;
-	przedstawienie opinii RIO dotyczących  sprawozdania  Wójta Gminy  oraz  wniosku  Komisji
Rewizyjnej;
-	głosowanie nad wnioskiem  Komisji Rewizyjnej   w sprawie udzielenia   absolutorium  dla
Wójta Gminy.
6.   Podjęcie  uchwały  w  sprawie  przyjęcia rocznego  sprawozdania finansowego   Samodzielnego
      Publicznego  Zakładu Opieki Zdrowotnej  w Gniewoszowie za  2006r.     
7.    Podjęcie  uchwały  w  sprawie  przyjęcia rocznego  sprawozdania finansowego Biblioteki    
      Publicznej Gminy Gniewoszów za 2006r.
8.   Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2007r.
9.   Zapytania i wnioski.
10. Zamknięcie obrad. 
Do zmienionego porządku obrad nie zgłoszono uwag. Za przyjęciem  porządku obrad głosowało – 15 radnych – wszyscy radni obecni na sali obrad.

Ad. 2.   Przyjęcie protokółu z obrad poprzedniej sesji Rady Gminy.
	Przewodnicząca Rady Gminy – Pani Maria Halina  Banaś stwierdziła, że na sali obrad został wyłożony protokół Nr VI/2007 z obrad poprzedniej sesji, z którego treścią mieli możliwość zapoznania się radni. Do treści protokółu nie wniesiono uwag, wobec czego Przewodnicząca Rady Gminy poddał fakt przyjęcia protokółu pod głosowanie-za przyjęciem protokółu głosowali wszyscy obecni radni - 15 osób.

 Ad. 3.    Omówienie koncepcji programowo – przestrzennej podciśnieniowej  kanalizacji  
              sanitarnej ISEKI dla gminy Gniewoszów.
 	  Przewodnicząca Rady Gminy udzieliła głosu Dyrektorowi  Przedsiębiorstwa   REVAC z Lublina – Mirosławowi Wnukowi, który poinformował, że firma zajmuje się kanalizacją sanitarną w nowym komputerowym systemie podciśnieniowym wchodzącym na  polski rynek szczególnie  w miastach i wsiach gdzie są trudne warunki budowy. Następnie   chcąc przybliżyć zasady działania systemu poinformował, że jest to stacja ciśnieniowo - tłoczna i ścieki są zasysane  ze studzienek do  zbiorczych studzienek obsługujących  3 - 10  domów. Zaznaczył, że zaletą tego systemu jest to, iż nie musi być naturalnych spadków terenu, sieć budowana będzie  poza gospodarstwami, dzięki czemu  gmina uniknie opłat za przejście w pasie  drogowym. Referujący poinformował, że wg opracowanej koncepcji  oczyszczalnia będzie zlokalizowana centralnie w m- ści Oleksów , a budowa sieci kanalizacyjnej w pierwszej  kolejności obejmie największe miejscowości i najbardziej zaludnione tj. Gniewoszów, Borek, Oleksów, Wysokie Koło. Koszt  budowy oczyszczalni ścieków wyniesie – ok. 2.000.000 zł. , koszt budowy sieci kanalizacyjnej dla m-ści Oleksów i Gniewoszów wyniesie ok. 4.500.000 zł. Nadmienił również, iż koszt przyłączenia sieci kanalizacyjnej   do mieszkania wyniesie ok. 2.000 zł. Zaproponował Radzie Gminy zorganizowanie wyjazdu do gminy  Sieciechów, w której funkcjonuje    oczyszczalnia wybudowana w omawianym systemie. Na zakończenie poinformował, że chcąc  skorzystać ze środków  w  2008r.   do końca  bieżącego roku należy  opracować dokumentację i  złożyć wniosek. 
Do przedstawionej informacji nie  zgłoszono pytań w związku z czym Przewodnicząca Rady Gminy podziękowała Referującemu.

Ad. 4.   Sprawozdanie   z   działalności   Wójta  Gminy   za   okres  między  sesjami Rady    
             Gminy.
     Przewodnicząca Rady Gminy udzieliła głosu  Wójtowi  Gminy, który   poinformował, że  w okresie  między  sesjami podjął następujące działania:
-	w dniu 18 kwietnia uczestniczył  w posiedzeniu rady technicznej przy Zarządzie  Dróg Wojewódzkich w Warszawie, w czasie którego zatwierdzono  dokumentację na  modernizację drogi nr 738 , poinformował także, iż w bieżącym roku przeznaczono na w/w cel 2.000.000 zł.   i  w m-cu wrześniu  rozpoczną się  prace na odcinku  od cmentarza do ronda w Gniewoszowie;
-	w  dn. 18 kwietnia br. dostarczono  wniosek na budowę  dróg dojazdowych w miejscowościach: Sławczyn i Sarnów, a w najbliższym czasie  zostaną podjęte kroki w kierunku ogłoszenia przetargu  na modernizację w/w dróg; ponadto pozostały do złożenia dwa  wnioski tj. wniosek na boisko  szkolne i  wniosek na dowodociągowanie gminy;
-	przygotowywana jest  dokumentacja na modernizację budynku Urzędu Gminy , natomiast działka z przeznaczeniem na parking zostanie  przekazana przez Wspólnotę Gruntową Wsi Gniewoszów w drodze umowy użyczenia na okres 10 lat.
Na zakończenie Wójt Gminy nadmienił, że zarejestrował  się nowy klub sportowy dla młodzieży, dodał  że  istnienie klubu  sportowego  będzie  pociągało za sobą  wydatki, które będzie trzeba  uwzględnić przy planowaniu  budżetu   gminy na  kolejny rok. Natomiast w  br.    budżetu gminy na rozpoczęcie  działalności otrzymali 1.500 zł.  
	W związku z tym, że do przedstawionej informacji  nie zgłoszono pytań Przewodnicząca Rady Gminy  podziękowała Wójtowi Gminy.

Ad. 5.  Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy  absolutorium.
      Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, że  każdy z radnych otrzymał materiał 
sprawozdawczy , który był także omawiany  na posiedzeniach komisji stałych Rady Gminy i poprosiła Panią Skarbnik o udzielenie odpowiedzi na ewentualne pytania  oraz o  dyskusję nad sprawozdaniem – nikt z radnych  nie zabrał głosu wobec czego Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła pracownika ds. obsługi rady  o odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej  w sprawie udzielenia absolutorium  
  Następnie poprosiła Panią Skarbnik Gminy  o   odczytanie opinii  Regionalnej Izby Obrachunkowej  w Warszawie – Zespół w Radomiu  o przedłożonym przez Wójta Gminy  Gniewoszów sprawozdaniu  z wykonania budżetu  za 2006r. oraz pracownika ds. obsługi rady gminy o odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej  w Warszawie Zespół w Radomiu na temat  wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium  Wójtowi Gminy.
Do przedstawionego materiału sprawozdawczego uwag nie wniesiono, wobec czego Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła głosowanie  nad wnioskiem Komisji Rewizyjnej  o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy.
Na ustawowy 15-toosobowy skład Rady Gminy w Gniewoszowie w głosowaniu jawnym nad wnioskiem Komisji Rewizyjnej  udział wzięło  15 radnych – wszyscy radni obecni na sali obrad głosowali  za przyjęciem wniosku Komisji Rewizyjnej, tj. za udzieleniem absolutorium Wójtowi Gminy.
Uchwała Nr VII/37/07
    Wójt Gminy podziękował Radzie Gminy za poparcie wniosku o udzielenie absolutorium .

 Ad. 6.   Podjęcie  uchwały  w  sprawie  przyjęcia rocznego  sprawozdania finansowego   
            Samodzielnego Publicznego  Zakładu Opieki Zdrowotnej  w Gniewoszowie za  2006r.    
   Kierownik SPZOZ – Pani Katarzyna Tymińska   omówiła sprawozdanie finansowe SPZOZ za 2006r.
Radni   wnieśli  następujące  pytania:
1/ Radna – Pani Krystyna Szafranek  zapytała - „czy będzie zatrudniony  drugi lekarz?”
    Kierownik SPZOZ odpowiedziała, że zatrudnienie  drugiego lekarza jest zarówno w interesie jej jak i pacjentów. Poinformowała, że robi wszystko, aby zatrudnić drugiego lekarza, wykonała wiele telefonów, zostało przesłane ogłoszenie do  gazety o zasięgu ogólnopolskim, w którym także zamieszczono informację o tym, że  zapewnia się  lekarzowi mieszkanie (gazeta ukarze się w m-cu maju). Podsumowała, że  jest problem bo lekarzy po prostu brakuje.
    Wójt Gminy  zapewnił, że w przypadku, gdy  znajdzie się lekarz i  będzie chciał zamieszka na miejscu  na pewno mieszkanie  zostanie odremontowane.
    Przewodnicząca Rady  Gminy  dodała, że  zarówno Rada Gminy jak i  Rada Społeczna  nie wyrażały zgody na  wynajęcia   mieszkań  znajdujących się przy Ośrodku Zdrowia komu innemu.  Dodała, że społeczeństwo gminy liczyło na inne  rozwiązanie, ponieważ lekarz mieszkający na miejscu ma inne możliwości udzielenia pomocy, a jeżeli wyrazi na to  zgodę to nawet przez całą dobę.    
2/ Radna - Pani Krystyna Szafranek  zapytała w imieniu pacjentów - „czy istnieje możliwość,     wyznaczenia  godzinnych dyżurów pielęgniarek w soboty, niedziele i święta , dodała że mieszkańcy są  skłonni zapłacić   za wykonanie iniekcji.”
   Kierownik SPZOZ odpowiedziała, że zna ten problem i będzie  się  nad nim zastanawiać, ponieważ obecnie  SPZOZ ma podpisaną umowę z   NFZ na opiekę świąteczną, sobotnią i niedzielną. Dodała, że jeżeli będzie miała środki, aby zapłacić pielęgniarce  i jeżeli któraś z pielęgniarek się zgodzi  to nie widzi problemu , z tym  że iniekcji na sobotę i niedzielę jest niewiele.
3/ Wójt Gminy  zabierając głos  zapytał - „czy  Kierownik SPZOZ ma środki finansowe na dodatkowe zatrudnienie pielęgniarki, czy   będzie można   podzielić  obowiązki  między zatrudnionymi już pielęgniarkami, zapytał również o środki  finansowe,  którymi SPZOZ będzie dysponował w bieżącym roku?”
     Kierownik SPZOZ odpowiedziała, że jest  zatrudnione 3 pielęgniarki i więcej personelu nie może zatrudnić. Odnośnie budżetu poinformowała, że w ubiegłym  roku były zaoszczędzone środki finansowe, zaś  w bieżącym roku będzie trochę gorzej, ale będą czynione starania, aby zmieścić się  w środkach otrzymanych z NFZ.
4/ Radny  - Pan Krzysztof Karsznia  powiedział, że  „chodziły pogłoski, iż miał być zatrudniony lekarz Pan E. P.” i  dlatego zapytał –„ czy  były  prowadzone rozmowy?”
    Kierownik SPZPOZ odpowiedziała, że była przeprowadzona rozmowa z tym, że nie doszli  do porozumienia , wg  Pani Kierownik   nie z jej winy.      
   W związku z tym, że  więcej  uwag nie zgłoszono Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła o odczytanie  projektu  stosownej uchwały, a następnie poddała fakt przyjęcia uchwały pod głosowanie. Za  przyjęciem uchwały głosowało 15 osób – wszyscy  radni obecni na sali obrad.
Uchwała Nr VII/38 /07
     Radny - Pan Tadeusz Gawinek  zaproponował, aby zatrudnić lekarza Pana E.  P.   do czasu znalezienia kogoś innego, ponieważ są bardzo duże kolejki w Ośrodku Zdrowia. 

 Ad. 7.    Podjęcie  uchwały  w  sprawie  przyjęcia rocznego  sprawozdania finansowego       
              Biblioteki Publicznej Gminy Gniewoszów za 2006r.
  Przewodnicząca Rady Gminy udzieliła głosu Pani Skarbnik, która przypomniała, że   do sprawozdania z wykonania budżetu za 2006r. było  dołączone sprawozdanie z realizacji planu finansowego  Biblioteki Publicznej Gminy Gniewoszów sporządzone za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2006r.  Po wprowadzeniu zmian  plan przychodów zamknął się kwotą 41.392, 79 zł. i został  zrealizowany 100% . Natomiast koszty planowane były w kwocie 41.392,00 zł., zostały  zrealizowane w kwocie 40.870,96 zł. tj. 98,7 planu. Skarbnik Gminy omówiła również poszczególne pozycje przychodów i kosztów.
Następnie Kierownik  Biblioteki Publicznej Gminy Gniewoszów – Pani Ilona Lentas przedstawiła informację z  zakresu działalności Biblioteki w  2006r. informując jak przedstawia się stan czytelnictwa  na terenie gminy. Stosowna informacja stanowi  załącznik do niniejszego protokółu. 
Do przedstawionego materiału uwag nie wniesiono w związku z czym Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła pracownika ds. obsługi rady gminy o odczytanie stosownego projektu uchwały, a następnie  poddała fakt przyjęcia uchwały pod głosowanie. Za przyjęciem uchwały głosowali wszyscy Radni obecni na sali obrad – 15 osób.
Uchwała Nr VII/ 39/07

Ad. 8.   Podjęcie  uchwały  w  sprawie  wprowadzenia  zmian  do budżetu gminy na 2007r.
     Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła o zabranie głosu i omówienie stosownego projektu uchwały Panią Marię Woźniak - Skarbnika Gminy.
    Skarbnik  Gminy poinformowała, że projekt uchwał dotyczy jednoczesnego zwiększenia  dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 56.076 zł. tj.: dotacja  na dofinansowania programu „nauczanie języka angielskiego w kl. I szkoły podstawowej w kwocie – 9.030 zł. oraz  dotacja  na pomoc materialną dla uczniów na stypendia szkolne w kwocie -  47.046 zł. 
    Do przedstawionego projektu  uchwały nie  zgłoszono pytań w związku z czym  Przewodnicząca Rady Gminy poddała fakt przyjęcia uchwały pod głosowanie . Za przyjęciem uchwały głosowali wszyscy Rad ni obecni na sali obrad  – 15 osób.
Uchwała Nr  VII/40/07

Ad. 9.   Zapytania i wnioski.
 Przewodnicząca Rady Gminy udzieliła głosu  Wójtowi Gminy, który  zapytał Radę  Gminy o stanowisko w sprawie ewentualnej zamiany   nieruchomości stanowiącej własność gminy położonej w  Wysokim Kole na nieruchomość stanowiącą własność  Spółdzielni Ogrodniczej w Kozienicach   położoną również  w  miejscowości Wysokie Koło. Dodał, że  podtrzymuje swoje stanowisko tj.  nie  zgadza się  na w/w zamianę.  Wójt Gminy również nadmienił, że  Spółdzielnia ogrodnicza  nie odpowiedziała, kto w przypadku ewentualnej zamiany  zapłaci za wycenę działek , a w ostatnim piśmie   poinformowała, że przekazuje sprawę  kancelarii adwokackiej. 
Radca Prawny - Pani  Krystyna Płoszaj  wyjaśniła, że  zamiana jest możliwa z tym, że obydwie  nieruchomości musza zostać wycenione przez rzeczoznawcę  i  ewentualnie  jeżeli  nieruchomość  gminna stanowi  wyższą wartość   Spółdzielnia musi dopłacić różnicę . Natomiast  druga możliwość zakłada przeznaczenie nieruchomości  gminnej  do sprzedaży  w drodze przetargu nieograniczonego,  po uprzednim  wykonaniu  pomiarów geodezyjnych, wydzieleniu części  działki, na której  znajduje  się strażnica OSP , po dokonaniu wyceny działki i  budynków Spółdzielni Ogrodniczej,  za które gmina musi  zapłacić.  

Radny – Pan Tadeusz Gawinek  przypomniał, że  na początku Spółdzielnia Ogrodnicza była skłonna  dać darowiznę na szkołę w kwocie 3.000 zł.   
Wójt Gminy  powiedział, że gdyby było wiadomo, że Spółdzielnia będzie  nadal prowadziła swoją działalność   to wówczas gmina  mogłaby rozważyć możliwość przekazania działki nieodpłatnie, ale Spółdzielnia chce nabyć działkę  w celu dalszej  sprzedaży .
Radca Prawny  wyjaśniła, że przy zamianie działek musi być wykonana wycena obydwu działek i różnica  musi być dopłacona, a darowiznę Spółdzielnia Ogrodnicza może dać  swoją drogą. 

Rada Gminy  poparła stanowisko  Wójta Gminy oraz  wniosek o upoważnienie wójta  do prowadzenia  negocjacji w tej sprawie.

Ponadto  poruszono  następujące tematy: 
1/ Radna - Pani  Krystyna Szafranek nawiązując do  wystąpienia Pan Starosty  z poprzedniej sesji, który mówił   o  łatwości uzyskiwania funduszy unijnych na zbiorniki wodne, poprosiła w związku z powyższym o przychylność Wójta Gminy w sprawie zbiornika wodnego w Wysokim Kole . Wyjaśniła, że teren należy do  Wspólnoty  Gruntowej wsi Wysokie Koło, lecz wspólnota  jest  skłonna przekazać  grunt   gminie. Dodała, że jeżeli zbiornik wodny nie zostanie wykonany to powstania  rezerwat przyrody, ponieważ  już podchodzą lisy, wkrótce podejdą bobry wytną i zrobią żeremie.
      Sołtys Sołectwa Wysokie Koło poinformował, że członkowie wspólnoty  są  przeciwni przekazaniu nieruchomości na rzecz gminy i  dlatego w pierwszej kolejności należy  zorganizować zebranie wiejskie, aby  mieszkańcy  mogli się wypowiedzieć w tej sprawie.
      Wójt Gminy wyjaśnił, że  gmina może się tym zająć dopiero po  uzyskaniu tytułu  własności, a żeby uzyskać tytuł własności  należy  uzyskać poparcie mieszkańców Wysokiego Koła i dlatego w tym celu należy przeprowadzić zebranie wiejskie. 
2/ Radna - Pani Krystyna Szafranek wnioskowała, aby pracownicy zatrudnieni w ramach prac interwencyjnych  oczyścili cmentarz wojskowy w Wysokim Kole. 
      Wójt Gminy odpowiedział, że  są zatrudnieni pracownicy  z tym, że gmina boryka się z pojazdami, ale  zostanie  oczyszczony  teren wzdłuż drogi biegnącej od  Bąkowca do Opatkowic. 
3/ Sołtysi  wnioskowali o ustawienie tablic informacyjnych w miejscowościach : Oleksów, Gniewoszów, Boguszówka PGR. 
      Wójt Gminy odnośnie zakupu plastikowego słupa informacyjnego poinformował, że koszt zakupu jednego słupa wyniesie  1. 400 zł. + koszty przywozu. 
4/  Radny – Pan Roman Bąk zapytał  o zakres remontów dróg gminnych, tzn. jakie ilości tłucznia są  przeznaczone na remonty dróg w poszczególnych wsiach?
      Wójt Gminy odpowiedział, że na drogi w Zwoli  jest przeznaczone 5 -  zestawów tłucznia, ponadto   tłuczeń zostanie przeznaczony na drogi  w miejscowościach: Sarnów,  Marianów,  Mieścisko – 2  zestawy , Borek ( w kierunku Laska) – 2 zestawy.  Poprosił, aby  mieszkańcy  sami  zorganizowali  się i rozprowadzili tłuczeń po drodze, ponieważ koszt pracy równiarki jest bardzo duży. 
5/ Sołtys wsi Marianów -  Pani Małgorzata Wójcicka wnioskowała o wycięcie krzaków przy zakręcie w Marianowie. 
6/ Sołtys wsi Borek – Pan Stanisław Kozieł wnioskował o  dostawienie pojemników na śmiecie  na Nowym Polu , ponieważ  mieszkańcy nie chcą płacić za odbiór nieczystości stałych. 
     Wójt Gminy  odpowiedział, że nie ma możliwości dojechania tam  samochód odbierający  śmiecie, ale temat  zostanie wyjaśniony.
      Na zakończenie także Przewodnicząca Rady Gminy  zaapelowała, aby prace takie jak: wycięcie krzaków, obcięcie  gałęzi,  rozgarnięcie  kamienia  nawiezionego na drogi,  mieszkańcy  wykonywali  we własnym zakresie, ponieważ  budżet  gminy  jest skromny i na takich  pracach   można zaoszczędzić. 
       Wójt Gminy  przypomniał, że  na każdym  zebraniu wiejskim był Kierownik Posterunku Policji i  informował o obowiązku  wiązania psów, w związku z czym będą  prowadzone  kontrole przez Policję,   ponieważ coraz więcej  jest  bezpańskich psów i doszło ostatnio do sytuacji, że  został wywieziony pies do schroniska, a rachunek do zapłacenia  w wysokości 500 zł. został przysłany do Urząd Gminy.   

Ad. 10. Zamknięcie obrad.
         W związku z tym, że porządek obrad  został wyczerpany Przewodnicząca Rady Gminy dokonał  zamknięcia obrad siódmej  sesji Rady Gminy w Gniewoszowie.
Na tym protokół zakończono.
Protokołowała : Monika Gogacz                                                            Przewodnicząca Rady Gminy
- insp. ds. obsługi rady gminy                                                                 Maria Halina Banaś




