
PROTOKÓŁ NR V/11

        z  sesji  Rady Gminy Gnojno,  odbytej  w dniu 18 lutego 2011 roku w sali 
konferencyjnej Urzędu Gminy w Gnojnie.
Sesja trwała od godz. 9.10 do godz. 12.20.
W sesji  wzięło  udział  13  radnych,  sołtysi  (listy  obecności  -  w  załączeniu),  Wójt 
Gminy, Pani Jolanta Stachowicz oraz pracownicy Urzędu.
Otwarcia sesji oraz stwierdzenia kworum dokonał Przewodniczący Rady Gminy, Pan 
Piotr Terlecki.
Ponadto oznajmił, że protokół Nr IV/11 będzie odczytany na następnej sesji Rady.
Na wniosek przewodniczącego obrad oraz radnej, Pani Marii Woźniak wprowadzono 
jednogłośnie do porządku obrad, stanowiącego załącznik do protokołu, po punkcie 7 
punkt 8 w brzmieniu: „podjęcie uchwały w sprawie wyodrębnienia w budżecie gminy 
na 2012 rok środków stanowiących fundusz sołecki”
„Za” porządkiem obrad, po uwzględnieniu zmian o których mowa wyżej, głosowało 
13 radnych.
       Przed przystąpieniem do omawiania poszczególnych punktów porządku obrad 
podinsp. ds. pozyskiwania funduszy unijnych, pan Sebastian Kiciński poinformował 
zebranych, że:
-  w dniu 23.02.2011 r.  w godz. od 12.00 do 14.00 w Urzędzie Gminy w Gnojnie 
odbędą się bezpłatne konsultacje na temat możliwości pozyskania dotacji z Funduszy 
Europejskich (zaproszenie-w załączeniu);
- w związku z naborem wniosków na małe projekty zostanie zorganizowane spotkanie 
informacyjne dla sołtysów;
- wychodząc naprzeciw potrzebom odbędzie się spotkanie z przedstawicielami PIP, 
PUP i ZUS dla osób prowadzących działalność gospodarczą, i  nie tylko, w trakcie 
którego poruszane będą m.in. sprawy dotyczące aktywizacji zawodowej społeczności 
lokalnej.
Urząd  Gminy powiadomi  zainteresowanych o  terminach spotkań,  o  których mowa 
wyżej. 

Do punktu 2-go.

          Projekt uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w 
Jarząbkach w punkt filialny Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Gnojnie 
wraz z uzasadnieniem odczytał Sekretarz Gminy, Pan Piotr Bębas.
Z  treścią  protokołu  Nr  2/11  z  posiedzenia  Komisji  Zdrowia,  Socjalnej,  Oświaty  i 
Kultury Rady Gminy Gnojno, związanego  z omawianą tematyką, odbytego w dniu 16 
lutego  2011  roku  zapoznał  zebranych  Przewodniczący  Komisji,  radny  Krzysztof 
Musiał (protokół - w załączeniu).

Wyniki głosowania jawnego nad projektem uchwały:

- „za”                                   - 13,
- „przeciw”                          -   0,
- „wstrzymujących się”      -   0. 
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Uchwała Nr V/27/11 wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik do protokołu.

Do punktu 3-go.

            Projekt uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w 
Balicach w punkt filialny Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Gnojnie oraz 
wybrane zagadnienia z uzasadnienia (różnice),odczytał Sekretarz Gminy.

Wyniki głosowania jawnego:

- „za”                                -  12,
- „przeciw”                       -   0,
- „wstrzymujących się”   -   1.

Uchwała Nr V/28/11 wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik do protokołu.

Do punktu 4-go.

             Analogicznie do punktu 2-go i 3-go projekt uchwały w sprawie zamiaru 
przekształcenia Szkoły Podstawowej w Kosterze w punkt filialny Szkoły Podstawowej 
im. Marii Konopnickiej w Gnojnie omówił Sekretarz Gminy. Odczytał także wybrane 
akapity z uzasadnienia, dotyczące Szkoły Podstawowej w Kosterze.

Wyniki głosowania jawnego:

- „za”                                         - 13,
- „przeciw”                               -   0,
- „wstrzymujących się”           -   0.

Uchwała Nr V/29/11 wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik do protokołu.
 
Dyskusja:

- radna Maria Woźniak – nie wszyscy może wiedzą, ale podjęte przez nas uchwały w 
sprawie  zamiaru  przekształcenia  szkół  są  to  tzw.  uchwały  intencyjne,  które  mamy 
obowiązek podjąć do dnia 28 lutego 2011 r. Po uprawomocnieniu uchwał będziemy 
mieć  dwa  miesiące  czasu  na  podjęcie  uchwał  ostatecznych,  kończących  pewną 
procedurę.
Ponieważ otrzymuję wiele sygnałów od mieszkańców - chciałam poruszyć problem 
dowozu uczniów do szkół. Otóż opracować dobry harmonogram dowozu, dysponując 
jednocześnie szczupłym taborem, jest niezwykle trudno.
Z mojej  wiedzy wynika,  że  zwiększyła  się  liczba kilometrów do przejechania,  nie 
przybyło  natomiast  środków  transportu,  w  związku  z  czym  przesunięto  godziny 
odjazdu autobusów na wcześniejsze.
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W  rezultacie  dzieci  muszą  wstawać  wcześnie  rano,  a  czas  do  rozpoczęcia  zajęć 
lekcyjnych oraz do odjazdu autobusów spędzać w świetlicach szkolnych.  Świetlice 
generują  pewne,  wcale  niemałe  koszty,  dlatego  należy  kupić  bądź  wynająć  trzeci 
autobus.
Istnieje  szansa,  aczkolwiek  niewielka,  że  otrzymamy  „darmowy”  autobus  z 
Ministerstwa,  ale  może  też  być  tak,  że  będziemy  zmuszeni  wynająć  autobus  od 
prywatnej firmy. Wówczas musimy znać faktyczny koszt dowozu  1 km, który należy 
wyliczyć uwzględniając wszystkie składniki (remonty, paliwo, itp.).

-  Wójt  Gminy – mając  na  uwadze wyższe koszty,  związane z  wynajęciem środka 
transportu z zewnątrz, skłaniamy się ku temu aby zakupić nowy, własny, autobus.

-  radny  Stanisław  Wcisło  –  sprawę  dowozu  dzieci  zgłaszałem  kilka  razy  na 
wcześniejszych sesjach Rady.
Wnioskuję o ustalenie takiego planu zajęć na nowy rok szkolny, aby dzieci do Szkoły 
Podstawowej w Balicach odjeżdżały godzinę później.

- radny Krzysztof Musiał – proponuję dokonać kompleksowej analizy dowozu dzieci 
do wszystkich szkół, aby w przyszłości uniknąć sytuacji, że autobus wjeżdża do danej 
miejscowości po dwoje lub troje dzieci podczas gdy do przystanku jest 200 czy 300 
metrów. Zmiany wprowadzić od nowego roku szkolnego.

- radny Stanisław Wcisło – dzieci z Palonek idą pieszo do przystanku (krzyżówka) 2 
km.

-  radny  Jerzy  Gierczak  -  proponuję  zdyscyplinować  kierowców  i  zobowiązać  do 
punktualności,  zastanowić się  nad zakupem busa,  a  nie  autobusu (oszczędniej)  lub 
porozumieć się z PKS w Staszowie i Busku-Zdroju, i umożliwić dzieciom dojazd do 
szkół autobusem kursowym.

Przewodniczący Rady Gminy ogłosił 10-minutową przerwę w obradach.

Do punktu 5-go.

             Zgodnie ze statutem SP ZOZ w Gnojnie, kadencja dotychczasowej Rady 
Społecznej  upłynęła  wraz  z  upływem  kadencji  Rady  Gminy,  a  zatem  zachodzi 
konieczność powołania nowej Rady.
Rada  Społeczna  liczy  pięć  osób,  jej  przewodniczącym  jest  Wójt  Gminy,  a 
przedstawicielem Wojewody Świętokrzyskiego – pani Jadwiga Bezak.
Pozostałych kandydatów, zgodnie z sugestią Sekretarza Gminy, zgłosili:
- radny Piotr Terlecki – radnego Tomasza Pasternaka (kandydat wyraził zgodę),
- radny Stanisław Wesołowski – radnego Kazimierza Banasika (kandydat wyraził 
zgodę),
-  radny  Krzysztof  Musiał  –  radnego  Gustawa  Trelińskiego  (kandydat  wyraził 
zgodę).
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Opinia radcy prawnego dotycząca kandydatury radnego Kazimierza Banasika, który 
pełni funkcję Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy.
Pan mecenas stwierdził m.in., że:
-  „nie  ma  żadnych  przeciwwskazań  prawnych  w tym zakresie  aby  pan  radny  był 
członkiem Rady Społecznej.
Rada Społeczna nadzoruje działania, związane przede wszystkim z opieką zdrowotną 
oraz informuje organ prowadzący (w tym przypadku Wójta Gminy) o stanie finansów 
Zakładu; ponadto opiniuje zakup usług inwestycyjnych” (szczegóły dotyczące zakresu 
kompetencji RS znajdują się w Statucie SP ZOZ).
Po wystąpieniu pana mecenasa głos zabrał radny Stanisław Wcisło i stwierdził, że pan 
przewodniczący  notorycznie  nie  zauważa  zgłaszających  się  osób  i  oznajmił,  że 
wypadałoby aby każdy obwód (mówiąc o obwodzie miał na myśli istniejące na terenie 
gminy 3 ośrodki zdrowia)  był reprezentowany w Radzie Społecznej  przez jednego 
radnego.
Po tym stwierdzeniu radny Jerzy Gierczak zgłosił  kandydaturę  radnego Stanisława 
Wcisło do RS SP ZOZ (radny wyraził zgodę).

Wyniki głosowania nad poszczególnymi kandydaturami:

- „za” kandydaturą Tomasza Pasternaka głosowało 13 radnych,
- „za” kandydaturą Kazimierza Banasika głosowało 11 radnych, 2 – „wstrzymało 
się” od głosu,
- „za” kandydaturą Gustawa Trelińskiego głosowało 12 radnych, 1 „wstrzymał 
się” od głosu.
Mimo sugestii radnej, pani Marii Woźniak, że głosowanie nad kandydaturą radnego 
Stanisława  Wcisło  nie  ma  sensu  (3-ch  kandydatów  otrzymało  wymaganą  liczbę 
głosów)  pan  mecenas  wyraził  opinię,  że  nie  widzi  podstaw  prawnych,  aby  nie 
głosować nad czwartą kandydaturą.
Wobec  powyższego  odbyło  się  głosowanie  jawne,  w  wyniku  którego  „za” 
kandydaturą radnego Stanisława Wcisło głosowało 3 radnych, 10 „wstrzymało 
się” od głosu.
Datę pierwszego posiedzenia Rady Społecznej ustalono na dzień 7 marca 2011 roku o 
godz. 9.00.
        Projekt  uchwały  w  sprawie  powołania  Rady  Społecznej  Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gnojnie wraz z uzasadnieniem odczytał 
Sekretarz Gminy, pan Piotr Bębas. 

Wyniki głosowania jawnego:

- „za”                                         - 12,
- „przeciw”                                -   0,
- „wstrzymujących się”            -   1.

Uchwała Nr V/30/11 wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik do protokołu.
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Do punktu 6-go.

            Projekt  uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy i  deklaracji 
podatkowych odczytała pani Kamila Krawczyk, podinsp. ds. podatków i opłat.
Stwierdziła,  że  uchwalenie  nowych wzorów dokumentów,  o których mowa wyżej, 
wynika z konieczności ich dostosowania do obowiązujących przepisów prawa.
             Na pytanie radnego Stanisława Wesołowskiego, czy obligatoryjnie każdy 
będzie  musiał  składać deklarację  podatkową i  do kiedy,  odpowiedzi  udzieliła  pani 
podinspektor i oznajmiła, że osoby fizyczne składają informacje w sprawie podatku, 
natomiast osoby prawne składają deklaracje i jest to obowiązek ustawowy.
Zmiana wzorów nie obliguje do powtórnego składania informacji i deklaracji, tylko do 
uzupełnienia  danych  (dot.  tych  podatników,  którzy  do  tej  pory  nie  złożyli 
wymaganych dokumentów i są wzywani przez Urząd).
Opinia radcy prawnego: 
-„deklarację w sprawie której procedujemy, należy złożyć w przypadku, jeżeli zaszły 
istotne okoliczności, na przykład dotyczące przekwalifikowania gruntów itp.”

Wyniki głosowania jawnego:

- „za”                                         - 13,
- „przeciw”                                -   0,
- „wstrzymujących się”            -   0.

Uchwała Nr V/31/11 wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik do protokołu.

Do punktu 7-go.

          Sekretarz Gminy, tytułem wstępu, poinformował zebranych,  że ustawa o 
funduszu  sołeckim  zobowiązuje  radę  gminy  do  podjęcia  do  dnia  31  marca  roku 
poprzedzającego rok budżetowy uchwały, w której  wyraża albo nie wyraża zgody na 
wyodrębnienie funduszu sołeckiego.
Następnie odczytał projekt uchwały w przedmiotowej sprawie.

Dyskusja:  

-  radca  prawny  -  w  związku  z  tym,  że  przygotowana  jest  nowelizacja  ustawy  o 
funduszu  sołeckim,  która  zakłada  m.in.  uchwalanie  wieloletnich  programów 
inwestycyjnych - warto podjąć uchwałę na tak.

- radna Maria Woźniak – jaką kwotę należałoby wyodrębnić w budżecie na ten cel na 
przyszły rok, gdyby wszyscy sołtysi złożyli wnioski w terminie?

- Sekretarz Gminy – w tej chwili jest to niemożliwe do wyliczenia; wyliczeń można 
dokonać dopiero po ogłoszeniu pewnych wskaźników przez ministra właściwego do 
spraw finansów publicznych.
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- radny Stanisław Wcisło – czy z wyodrębnionej kwoty na dany rok otrzymujemy 30% 
zwrot środków?

- Sekretarz Gminy – art.5 ustawy o funduszu sołeckim stanowi, że wydatki wykonane 
w ramach funduszu podlegają zwrotowi w wysokości 30 % wykonanych wydatków – 
dla gmin, w których Kb, jest mniejsze od średniego Kbk w skali kraju. I my mieścimy 
się w tej grupie.

-  pan  Marian  Okraj  –  kwota  środków dla  danego  sołectwa  przekazana  w ramach 
funduszu sołeckiego jest za mała aby zrealizować konkretne zamierzenia; liczy się też 
wkład własny.

-  Przewodniczący  Rady  Gminy  –  ideą  funduszu  sołeckiego  jest  zaangażowanie 
mieszkańców.
Ponieważ w ubiegłym roku 7 sołectw nie złożyło wniosków, proszę pana Sekretarza o 
wyjaśnienie procedury obowiązującej w bieżącym roku.

-  Sekretarz  Gminy  –  aby  uniknąć  niefortunnych  zbiegów  okoliczności  z  lat 
poprzednich  informacje  dotyczące  procedury  składania  wniosków zostaną  wysłane 
sołtysom za zwrotnym poświadczeniem odbioru. Wnioski w dwóch egzemplarzach, na 
których  będzie  pieczątka  z  datą  wpływu,  będą  składane  w  sekretariacie  Urzędu 
Gminy. Jeden egzemplarz zostanie w Urzędzie, drugi natomiast będzie u sołtysa.
Czy państwo radni życzą sobie także otrzymywać takie informacje?

- radny Stanisław Wcisło – według mnie wystarczy jeżeli radnym zostanie przekazana 
informacja podczas obrad sesji.

- radca prawny – w uzupełnieniu wypowiedzi poprzedników dodam, że dodatkową 
okolicznością  przemawiającą  za  wyodrębnieniem funduszu  jest  fakt,  że  można  go 
łączyć z innymi funduszami.

Po dyskusji odbyło się głosowanie jawne; wyniki głosowania:

- „za”                                        - 13,
- „przeciw”                               -   0,
- „wstrzymujących się”           -   0.

Uchwała Nr V/32/11 wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik do protokołu.

Do punktu 8-go.

               Informacja o sposobie zagospodarowania nieruchomości zabudowanej po 
byłym Posterunku Policji w Gnojnie.
Pani  Wójt  zabierając  głos  w  przedmiotowej  sprawie  stwierdziła  m.in.,  że  Gmina 
Gnojno  jest  od  2005  roku  właścicielem  nieruchomości  w  miejscowości  Gnojno, 
oznaczonej Nr ewid.  721, o pow. 0,15 ha.
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W  związku  z  trudną  sytuacją  finansową  gminy  oraz  brakiem  koncepcji 
zagospodarowania, pani Wójt poddała pod rozwagę możliwość podziału i sprzedaży 
nieruchomości (szacunkowy koszt podziału około 2.000 zł).
W wyniku dyskusji radni wyrazili zgodę na dokonanie podziału nieruchomości.
Projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości będzie przedmiotem obrad kolejnej 
sesji rady.
Zbycie nieruchomości nastąpi w formie przetargu ustnego lub pisemnego. Ogłaszając 
przetarg  pisemny,  zgodnie  z  sugestią  radnych,  należy  zawrzeć  klauzulę, 
zobowiązującą  potencjalnego  nabywcę  do  świadczenia  usług  nieuciążliwych  dla 
otoczenia.

Do punktu 9-go.

           Zapytania i wolne wnioski.

           Pani Helena Frankiewicz, sołtys m. Raczyce zwróciła się z pytaniem do pana 
mecenasa, czy radny Gustaw Treliński może być członkiem RS SPZOZ, jeżeli  jest 
mężem głównej księgowej.
           Pan mecenas odpowiedział, że nie ma żadnych przeciwwskazań, ponieważ 
członkowie Rady Społecznej nie osiągają z tytułu pełnienia swoich funkcji żadnych 
korzyści materialnych.
           Przewodniczący Rady Gminy pogratulował wszystkim sołtysom, którzy zostali 
wybrani  w  minionym tygodniu  (między  11  a  18  lutego  br.)  oraz  życzył  owocnej 
współpracy.
Zadeklarował ponadto,  że wszystkie zgłoszone podczas zebrań wiejskich wnioski i 
postulaty będą sukcesywnie realizowane, w miarę posiadanych środków.
            Sołtys wsi Wola Zofiowska prosił o remont drogi asfaltowej przez wieś.
            Pani Maria Jabłońska, sołtys z Wólki Bosowskiej podniosła sprawę ustawienia 
znaku drogowego, zakazującego wjeżdżania samochodami 40-t i powyżej, przy drodze 
dojazdowej do pól, będącej jednocześnie drogą dojazdową do stawu;
- prosiła  o interwencję u Wójta Gminy Tuczępy w sprawie remontu drogi  Wólka-
Bosowska - Brzozówka (droga miała być ujęta w budżecie na 2011 rok, a nie jest);
- o zabezpieczenie pasa drogowego od strony południowej (asfalt został uszkodzony 
podczas budowy wodociągu).
             Sołtys Pożóg zapytał, kiedy będą realizowane wnioski złożone w ramach 
funduszu sołeckiego na co pani Wójt odpowiedziała, że już można przystępować do 
realizacji zadań zawartych we wnioskach, ponieważ został uchwalony budżet na 2011 
rok.
            Radny Tomasz Pasternak wnioskował o:
- poszerzenie zjazdu z drogi Gnojno – Gorzakiew do Poręby,
- dostarczenie kamienia na drogę Gorzakiew – Wymysłów,
- uzupełnienie oświetlenie ulicznego na terenie m. Gnojno (po wymianie słupów nie 
świeci się m.in. lampa obok cmentarza),
- odmulenie rowów po obydwu stronach pasa drogowego, od szkoły w stronę Kaleb, 
oraz wykonanie przepustów,
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-  wystosowanie  pisma  do  Dyrekcji  Lasów  Państwowych  o  wyremontowanie 
zniszczonych  odcinków  dróg  podczas  wywozu  drewna;  w  przeciwnym  razie  – 
ustawienie znaków ograniczających tonaż do dopuszczalnego (pismo z 23.02.2011 r.),
- systematyczne czyszczenie chodników,
- zbieranie śmieci (najbardziej newralgiczny punkt od kiosku do poczty) i ustawienie 
koszy,
- przeniesienie wiaty przystankowej za kiosk,
- ustawienie tablic informacyjnych z oznaczeniem gminy, przy drodze wojewódzkiej 
Nr 765 oraz na granicy gmin (z herbem),
- ustawienie tablicy ogłoszeniowej obok kościoła,
- remont chodnika na odcinku od ośrodka zdrowia do szkoły,
- dokończenie budowy drogi poprzecznej od działek do drogi wojewódzkiej,
- dokończenie budowy kanalizacji w m. Gnojno,
- wystosowanie prośby do PUP w Busku-Zdroju o delegowanie, przynajmniej raz w 
m-cu, pracownika z tej instytucji do obsługi bezrobotnych z terenu naszej gminy,
- pozyskanie środków z LGD „Białe Ługi” na odnowienie budynku OSP w Gnojnie 
(wymiana pokrycia dachowego, ocieplenie),
- wykonanie parkingu obok strażnicy,
- wyposażenie szkół w kolorowe pojemniki do segregacji odpadów.
        Radny Gustaw Treliński wnioskował o:
- wykonanie przepustu i odnowienie rowu w m. Raczyce (obok torów kolejowych),
- wyczyszczenie koparką rowu wzdłuż drogi prowadzącej na Brzeście.
         Radna Maria Woźniak wnioskowała i prosiła o:
- przedłożenie radnym pod koniec kwartału lub w kwietniu br. pisemnej informacji o 
poczynionych oszczędnościach, jakie zaistniały w związku z reorganizacją oświaty (co 
nie zostało wydane, a miało być ),
- wyczyszczenie do asfaltu parkingu przed budynkiem Urzędu Gminy (obok sklepu 
pana Musiała),
-  ustawienie  znaku  ograniczającego  tonaż  do  dopuszczalnego  przy  drodze 
wojewódzkiej Nr 765 (obok sklepu pana Garczyńskiego),
-  zobligowanie pracowników ZGK do usuwania śniegu z jezdni obok posesji  pana 
Bosia ( zwężenie pasa jezdni),
-  zwrócenie  się  do  służb  wojewódzkich  o  zabezpieczenie,  do  czasu  remontu, 
powstałych w asfalcie  wyrw (niebezpieczny zakręt),
- remont mostu na drodze Raczyce-Brzeście,
- ostateczne wyjaśnienie (w związku z licznymi interwencjami mieszkańców) sprawy 
budowy mostu telefonii  komórkowej  „PLUS GSM” w miejscowości  Gnojno (pani 
radna  odczytała  obwieszczenie  Wójta  Gminy  Gnojno,  stanowiące  załącznik  do 
protokołu, z dnia 5 października 2010 r. dotyczące omawianej kwestii),
-  wyznaczenie  pracownika,  który  będzie  nadzorował  pracę  osób  zatrudnionych  w 
ramach  prac interwencyjnych i społecznie użytecznych. 
Pani Wójt oznajmiła, że nadzór nad osobami zatrudnionymi w ramach prac, o których 
mowa  wyżej,  których  w  roku  bieżącym  będzie  niewiele  (PUP  nie  dysponuje 
wystarczającymi środkami na ten cel) - będzie sprawował ZGK.
Następnie  pani  Halina  Skwark,  p.o.  Kierownika  Referatu  Inwestycji  udzieliła 
wyjaśnień odnośnie poruszonej przez panią radną kwestii.
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Stwierdziła  m.in.,  że  Wójt  Gminy  Gnojno  wydał  pozytywną  opinię  w  sprawie 
inwestycji  celu  publicznego,  polegającej  na  budowie  stacji  bazowej  telefonii 
komórkowej w miejscowości Gnojno.
Nie  zostało natomiast  wydane pozwolenie  na  budowę,  ponieważ ta  sprawa leży w 
gestii Starosty Powiatu Buskiego. Gmina wyraziła tylko zgodę na lokalizację dla tej 
inwestycji.
Opinia radcy prawnego:
-„jeśli  jest  wydana  pozytywna  decyzja  odnośnie  lokalizacji  inwestycji  celu 
publicznego  i  są  spełnione  wszystkie  wymagania  prawa  budowlanego  –  nie  ma 
podstawy do tego,  aby starosta wydał  negatywną opinię  w sprawie  pozwolenia na 
budowę.
Mieszkańcy,  będący  stroną  w  sprawie,  mogą  wnosić  uwagi  co  do  lokalizacji 
inwestycji,  ale  pozytywne opinie uprawnionych organów, w tym m.in.  Regionalnej 
Dyrekcji Ochrony Środowiska, obligują starostę do określonych działań.
Tym bardziej, że obowiązuje nas specustawa, zgodnie z którą mieszkańcy mają mieć 
ułatwiony dostęp do numeru telefonu 112”.
W związku z powyższym radna Maria Woźniak sugerowała aby wskazać inwestorowi 
inną  działkę,  natomiast  radny  Krzysztof  Musiał  aby  Pani  Wójt  przeprowadziła 
rozmowę  z  inwestorem  i  zaproponowała  dogodne  dla  niego  warunki,  łącznie  z 
częściowym pokryciem już poniesionych kosztów.
Pan  radny  wnioskował  ponadto,  aby  wzorem  lat  ubiegłych  wynegocjować  od 
inwestora pewien rodzaj rekompensaty (np. partycypację w kosztach remontu budynku 
szkoły itp.). 
         Radny Dominik Wójcik podziękował radnej Marii Woźniak za troskę o jego 
okręg  wyborczy  i  oświadczył,  że  zarówno pani  Wójt,  jak  i  Przewodniczący  Rady 
(uczestniczyli w zebraniach wiejskich) znają temat remontu drogi na Podgrabie. Tym 
problemem ma się zająć ZGK.
          Radny Jerzy Gierczak odniósł się do kwestii budowy dróg, w tym m.in. drogi do 
Woli Zofiowskiej (według pana radnego złe wykonawstwo czyli za cienka warstwa 
asfaltu oraz duże obciążenie niszczą nawierzchnię).
Z uwagi na trudną sytuację finansową gminy wysunął propozycję, aby drogi na terenie 
gminy  budować  i  remontować  z  t.zw.  „rumu”  oraz  „destruktu”  (alternatywa  dla 
drogich dróg asfaltowych i zakupu równie drogiego kamienia).
Wnioskował również o montaż 2 lamp ulicznych między miejscowościami: Wólką – 
Bosowską a Rudą oraz o odmulenie rowów przydrożnych, o które wnioskował radny 
Gustaw Treliński.
          Sołtys wsi Kostera, pan Henryk Kasza zwrócił się do pani Wójt z prośbą o 
wybudowanie przystanku autobusowego we wsi oraz montaż 3 lamp ulicznych.
          Radny Jerzy Kwiecień zapytał, czy będą zatrudnieni lekarze specjaliści w 
Ośrodku  Zdrowia  w  Gnojnie  z  chwilą  objęcia  stanowiska  przez  panią  Marię 
Gadawską.
Pani Wójt odpowiedziała, że o tym będzie decydować pani Dyrektor.
          W związku z licznymi pytaniami - radny Stanisław Wesołowski odczytał nazwy 
miejscowości,  w których w roku bieżącym będą realizowane projekty dot.  budowy 
oświetlenia ulicznego; są to: Gnojno, Skadla, Raczyce, Wólka Bosowska, Gorzakiew, 
Maciejowice, Wola Bokrzycka.
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       Sołtys wsi Rzeszutki,  pani Stanisława Surmańska zwróciła się z prośbą aby 
udzielić  pomocy  dwóm  rolnikom  (panu  Tadeuszowi  Chruścińskiemu  i  pani 
Kazimierze Doros), których zalewa woda. 
        Radny Kazimierz Banasik podniósł problem nie odebranych śmieci (w m-cu 
grudniu ub. roku) z miejscowości Jarząbki (firma nie odebrała śmieci z przysiółków 
Wiktorów i Stara Wieś).
         Pani Wójt oznajmiła, że firma wystawia faktury i ma zapłacone za odebrane 
śmieci (w tonach).
         Przewodniczący Rady Gminy zaapelował do radnych i sołtysów o zgłaszanie 
podobnych przypadków odpowiednio wcześnie, natomiast pani Wójt stwierdziła, że 
każdy właściciel posesji ma obowiązek dowieźć śmieci do głównej drogi.
         Kontynuując ten punkt porządku obrad radny Stanisław Wcisło zgłosił, że w 
Balicach nie ma tablicy ogłoszeniowej, wnioskował o udrożnienie rowów wzdłuż dróg 
dojazdowych  do  pól  oraz  postulował  o  szukanie  oszczędności  wszędzie  (w  ZGK, 
zatrudnieniu etc.), a nie tylko w sferze oświaty.
          Sołtys z Woli Bokrzyckiej zgłosił, że w jego wsi również nie ma tablicy, na 
której można by było zamieszczać ogłoszenia.
Pani Wójt sugerowała aby sołtysi zakupili tablice za środki funduszu sołeckiego.
           Kończąc Przewodniczący Rady Gminy poinformował sołtysów oraz radnych, 
że w dniach 17 – 18 marca 2011 r. odbędzie się kurs dla rolników z ochrony roślin; 
opłata za kurs wynosi 50 zł.
Pani  Wójt  przekazała  informację,  że  w  dniach  10-13.03.2011  r.  odbędą  się 
Międzynarodowe  Targi  Techniki  Rolniczej  AGROTECH  w  Kielcach,  na  które 
dysponuje 2-osobowymi darmowymi zaproszeniami. 

Do punktu 10-go.

            W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy, 
pan Piotr Terlecki dokonał zamknięcia V sesji.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokolant:                                                                               Przewodniczący obrad:
B.Czarnecka                                                                                      Piotr Terlecki   
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