
PROTOKÓŁ NR VI/11

           z sesji Rady Gminy Gnojno, odbytej w dniu 19 marca 2011 roku w sali 
konferencyjnej Urzędu Gminy w Gnojnie.
Sesja trwała od godz. 9.40 do godz. 14.00.

W sesji  udział  wzięło  14  radnych (radny Stanisław Wcisło był  nieobecny),  sołtysi 
(listy  obecności  -  w  załączeniu),  Wójt  Gminy  Gnojno,  Pani  Jolanta  Stachowicz, 
Skarbnik Gminy, Pani Ilona Piwowarska, Sekretarz Gminy, Pan Piotr  Bębas, radca 
prawny, Pan Mariusz Grunt oraz pracownicy GZOS.
Otwarcia  sesji,  powitania  uczestników (sołtysi  z  miejscowości:  Zagrody,  Glinka  i 
Gnojno zostali wymienieni z imienia i nazwiska) oraz stwierdzenia kworum dokonał 
Przewodniczący Rady Gminy, Pan Piotr Terlecki. 
Następnie  Przewodniczący  Rady  odczytał  proponowany  porządek  obrad,  który 
przedstawia się następująco:

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

Gminy Gnojno na lata 2011 – 2018.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Gnojno na 2011 rok.
6. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  przekształcenia  Szkoły  Podstawowej  w 

Jarząbkach w punkt filialny Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej 
w Gnojnie.

7. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  przekształcenia  Szkoły  Podstawowej  w 
Balicach w punkt filialny Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w 
Gnojnie.

8. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  przekształcenia  Szkoły  Podstawowej  w 
Kosterze w punkt filialny Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w 
Gnojnie.

9. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zatwierdzenia  statutu  Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gnojnie.

10. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  rozpatrzenia  skargi  Pana  Tomasza 
Nogackiego na działalność Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gnojnie.

11. Zapytania i wolne wnioski.
12. Zakończenie sesji.

Na  wniosek  przewodniczącego  obrad  wprowadzono  jednogłośnie  (głosowało  14 
radnych) do porządku, po punkcie  9,  punkt  10 w brzmieniu:  „podjęcie uchwały w 
sprawie zatwierdzenia regulaminu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gnojnie”.

Poddany pod głosowanie przez Przewodniczącego Rady Gminy wymieniony wyżej 
porządek obrad został przyjęty jednogłośnie  („za” głosowało 14 radnych).
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Do punktu 2-go.

               Z treścią protokołu Nr IV/11 z sesji odbytej w dniu 11 lutego 2011 roku 
zapoznała zebranych Barbara Czarnecka, podinsp. ds. obsługi Rady.
Uwagi do protokołu wnieśli:
-  radny  Władysław Strózik  oznajmił,  że  w protokole  brak  jest  pełnej  wypowiedzi 
radnego Gustawa Trelińskiego (przy omawianiu punktu 4, strona 4 - dot. przesunięcia 
środków na ogrzewanie budynku OSP w Balicach), który miał stwierdzić m.in., żeby 
nie wydawać pieniędzy na byle co.
Poniżej  pełna  wypowiedź  radnego  Gustawa  Trelińskiego  (przeredagowana),  który 
wyraził na jej zamieszczenie zgodę:
-  „ponieważ w budżecie  na  2011 rok nie  ma zabezpieczonych środków na służbę 
zdrowia,  zaoszczędzonych  pieniędzy  z  zad.  nr  3  proponuję  nie  przesuwać 
gdziekolwiek,  aby  je  tylko  wykorzystać,  ale  przeznaczyć  na  remonty  Ośrodków 
Zdrowia,  a  przede  wszystkim na  remont  Ośrodka  Zdrowia  w Raczycach,  któremu 
grozi  zamknięcie,  jeżeli  w  najbliższym  czasie  nie  zostaną  wykonane  zalecenia 
pokontrolne Sanepidu”.
- radna Maria Woźniak wnioskowała o zamieszczanie w treści protokołu „porządku 
obrad”.
Wniosek Pani radnej spotkał się z aprobatą Sekretarza Gminy, Pana Piotra Bębasa, 
który oznajmił, że porządek, stanowiący załącznik do protokołu nie dla wszystkich jest 
dostępny.

Wyniki głosowania nad przyjęciem protokołu Nr IV/11:

- „za”                                    -  13,
- „przeciw”                           -   0,
- „wstrzymujących się”       -   1.

              Następnie pani podinspektor  odczytała protokół Nr V/11 z sesji Rady Gminy 
odbytej w dniu 18 lutego 2011 roku.
Do  treści  protokołu  uwagę  wniósł  Pan  Zdzisław  Wawszczyk,  sołtys  wsi  Wola 
Bokrzycka i stwierdził, że nie chodziło mu o tablicę informacyjną, ale o tabliczkę z 
napisem:  „sołtys”  (  z  wiedzy  pana  sołtysa  wynika,  że  brakuje  takich  tablic  w 
większości sołectw).

Wyniki głosowania nad przyjęciem protokołu Nr V/11:

- „za”                                   -  14,
- „przeciw”                          -   0,
- „wstrzymujących się”      -   0.

Do punktu 3-go.

               Przedstawiając ustne sprawozdanie z działalności w okresie między sesjami, 
Wójt Gminy, Pani Jolanta Stachowicz przekazała poniższe informacje:
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-  z   rozmowy  przeprowadzonej  z  podwykonawcą  inwestycji  celu  publicznego, 
polegającej  na  budowie  stacji  bazowej  telefonii  komórkowej  „PLUS  GSM”  w 
miejscowości Gnojno wynika, że firma realizująca wymienione zadanie nie wystąpi o 
pozwolenie  na  budowę,  a  tym  samym,  z  uwagi  na  zbyt  duże  koszty,  nie  będzie 
realizować inwestycji, o której mowa wyżej.
Istnieje natomiast duże prawdopodobieństwo podłączenia operatora do już istniejącej 
wieży. Niemniej jednak wystąpimy z oficjalnym pismem do osoby odpowiedzialnej z 
zapytaniem, czy firma macierzysta przewiduje realizację inwestycji na terenie gminy 
Gnojno;

- przymierzamy się do opracowania nowego projektu  na budowę boiska do gry w 
piłkę  nożną  przy  Szkole  Podstawowej  w  Gnojnie,  zgodnie  z  którym,  w  ramach 
otrzymanego  dofinansowania,  zostanie  doprojektowane  i  wykonane  oświetlenie 
uliczne oraz parking dla 60 samochodów.
Projekt  zakłada  wybudowanie  wielowymiarowego boiska  z  bieżnią,  ogrodzeniem i 
trybunami dla kibiców.
Aktualnie  trwają  prace  przygotowawcze  zmierzające  do  uzyskania  pozwolenia  na 
budowę;

-   pismo,  które  wystosowałam  do  Marszałka  Województwa  Świętokrzyskiego  w 
sprawie budowy ciągów pieszych zostało skierowane do Dyrektora Świętokrzyskiego 
Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach, Pana Wojciecha Płazy. 
W najbliższy  wtorek  odbędzie  się  rozmowa  na  przedmiotowy  temat.  O  wynikach 
rozmowy poinformuję Państwa na następnej sesji;

-   w pierwszym posiedzeniu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej  uczestniczył Pan Andrzej  Stępień, któremu Urząd Gminy zlecił 
wykonanie koncepcji i projektu remontu Ośrodka Zdrowia w Raczycach.
Natomiast podczas drugiego posiedzenia, które odbyło się w dniu 17 marca 2011 roku, 
został  uchwalony  statut  SP  ZOZ  oraz  regulamin  RS  SP  ZOZ.  W  sprawie 
wymienionych dokumentów będziecie Państwo procedować w trakcie dzisiejszej sesji, 
ponieważ  zatwierdzenie  zarówno  statutu,  jak  i  regulaminu  należy  do  kompetencji 
Rady Gminy;

-  zakończyła  się  inwentaryzacja  sieci  wodociągowej  na  terenie  gminy.  Z wyliczeń 
wynika,  że  pozostało  do  zwodociągowania  7,5  km.  Koszt  zaprojektowania  1  km 
wodociągu kształtuje się na poziomie około 5 000 zł, natomiast 1 przyłącza - 200 zł. 
Przybliżony  koszt opracowania projektu wyniesie około 50 000 zł;

- wystąpiłam z pismem do Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu o 
dofinansowanie w roku 2011 inwestycji drogowych (pismo z 23.02.2011 r.);

-  w związku z tym, że nawierzchnia dróg po zimie uległa znacznemu pogorszeniu 
-apeluję do Przewodniczącego Komisji  Rolnictwa o zwołanie w możliwie szybkim 
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czasie posiedzenia, w celu dokonania przeglądu wszystkich dróg, znajdujących się na 
terenie gminy.
 Z uwagi na ograniczone środki w tegorocznym budżecie na ten cel – proszę również o 
opracowanie harmonogramu remontu.
Poza  tym  na  następnej  sesji  Rady  będziemy  wnioskować  o  podjęcie  uchwały  w 
sprawie ustawienia znaków ograniczających tonaż do dopuszczalnego (art. 20 ustawy 
o drogach publicznych);

-  jesteśmy  na  etapie  ogłoszenia  przetargu  na  wykonanie  oświetlenia  ulicznego  w 
ramach funduszu sołeckiego w miejscowościach: Gnojno, Skadla, Raczyce - Brzeście, 
Wólka - Bosowska, Gorzakiew, Maciejowice, Wola-Bokrzycka.
Termin realizacji zadania - 2 m-ce od dnia podpisania umowy, co ma nastąpić w dniu 
01.04.2011 r.;

-  w  dniu  15.03.2011  r.  spisany  został  protokół  odbioru  prac  remontowych, 
polegających na wykonaniu dodatkowego wejścia do szatani w gimnazjum w Gnojnie. 
Wartość kosztorysowa zadania wyniosła 45.000 zł;

-  rozpoczęto  realizację  wniosków  złożonych  przez  sołectwa:  Wólka  Bosowska, 
Januszowice, Zagrody, Rzeszutki i Falki;

- w dniu 03 kwietnia 2011 r. odbędą się wybory do Świętokrzyskiej Izby Rolniczej w 
Kielcach. Na terenie gminy Gnojno została powołana 5-osobowa Okręgowa Komisja 
Wyborcza,  w  skład  której  weszli  pracownicy  Urzędu  Gminy,  posiadający 
gospodarstwa  rolne.  Za  przygotowanie  kompletu  dokumentów członkowie  Komisji 
otrzymali dietę w wysokości 50 zł.
Z  gminy  Gnojno  kandydują:  Pani  Lucyna  Klamczyńska  z  Falek  i  Pan  Krzysztof 
Samburski z Kostery.
Głosowanie,  w którym udział  wezmą wyłącznie  osoby,  będące płatnikami podatku 
rolnego odbędzie się w wyżej wymienionym dniu w godz. od 8.00 do 18.00;

-  w  związku  z  tym,  że  zwrócono  mi  nie  podpisane  wnioski,  które  wysłałam  do 
sołtysów  z  wykazem  rolników,  mających  działki  w  sąsiedztwie  rowów 
szczegółowych,  kwalifikujących  się  do  kompleksowego  odmulenia  przy  80  % 
dofinansowaniu unijnym, proszę  ponownie panie i  panów sołtysów o przekonanie 
rolników o słuszności realizacji tego projektu.
Ustawa dopuszcza realizację przy uzyskaniu 70% poparcia. 

Do punktu 4-go.

             Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gnojno 
na lata 2011-2018 odczytała oraz wyjaśnień udzieliła Pani Ilona Piwowarska, Skarbnik 
Gminy.
Do projektu uchwały nikt nie wniósł uwag, w związku z czym odbyło się głosowanie 
jawne, w wyniku którego:
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-„za”                                            - 14,
- „przeciw”                                 -    0,
- „wstrzymujących się”            -  0.
Uchwała Nr VI/33/11 wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik do protokołu.

Do punktu 5-go.

             Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Gnojno na 2011 rok 
przedstawiła Pani Skarbnik, uzasadniając konieczność wprowadzenia zmian zgodnie z 
załącznikami.
            Radny Władysław Strózik podziękował Pani Wójt za pomoc w pozyskaniu 
środków w kwocie 5 000 zł na wykonanie centralnego ogrzewania w budynku OSP w 
Balicach oraz prosił o pomoc w uzyskaniu brakującej kwoty w wysokości 20 000 zł.
Pani  Wójt  oznajmiła,  że gmina nie jest  właścicielem nieruchomości,  na której  jest 
usytuowana strażnica, w związku z czym nie może złożyć wniosku o dofinansowanie 
przedmiotowego zadania.
Ponieważ  nikt  nie  wniósł  uwag do  przedstawionego  projektu  uchwały,  odbyło  się 
głosowanie jawne, w wyniku którego:

- „za” głosowało                14 radnych,
- „przeciw”                      -   0,
- „wstrzymujących się”  -   0.   
Uchwała Nr VI/34/11 wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik do protokołu.

Przewodniczący Rady Gminy ogłosił 15-minutową przerwę w obradach. 

Do punktu 6-go.

             Uzasadnienie  do projektu uchwały  w sprawie  przekształcenia  Szkoły 
Podstawowej  w  Jarząbkach  w  punkt  filialny  Szkoły  Podstawowej  im.  Marii 
Konopnickiej w Gnojnie oraz projekt uchwały odczytał Sekretarz Gminy, Pan Piotr 
Bębas.

Wyniki głosowania:

- „za”                                       - 11,
- „przeciw”                              -  0,
- „wstrzymujących się”          -  0.

Radni: Pan Dominik Wójcik, Pan Tomasz Pasternak i Pan Jerzy Gierczak nie 
uczestniczyli w głosowaniu (w momencie głosowania byli nieobecni na sali obrad).

Uchwała Nr VI/35/11 wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik do protokołu.
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Do punktu 7-go. 

             W związku z faktem, że w treści uchwały w sprawie przekształcenia Szkoły 
Podstawowej w Balicach zmieniła się tylko nazwa szkoły, zgodnie z decyzją  radnych 
projektu uchwały nie czytano.  

Wyniki głosowania:

- „za”                                              - 11,
- „przeciw”                                    -   0,
- „wstrzymujących się”                -   0.

Radni: Pan Dominik Wójcik, Pan Tomasz Pasternak i Pan Jerzy Gierczak nie 
brali udziału w głosowaniu z powodu, o którym mowa wyżej.   

Uchwała  Nr VI/36/11 wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik do protokołu.   

Do punktu 8-go.

            Analogicznie,  jak w punkcie  7.  bez  uprzedniego czytania  odbyło  się 
głosowanie  jawne  nad  projektem  uchwały  w  sprawie  przekształcenia  Szkoły 
Podstawowej  w  Kosterze  w  punkt  filialny  Szkoły  Podstawowej  im.  Marii 
Konopnickiej w Gnojnie.

Wyniki głosowania:

- „za”                                     - 11,
- „przeciw”                           -   0,
- „wstrzymujących się”       -   0.

Radni: Pan Dominik Wójcik, Pan Tomasz Pasternak i Pan Jerzy Gierczak byli 
nieobecni na sali obrad i nie uczestniczyli w głosowaniu.

Uchwała Nr VI/37/11 wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik do protokołu. 

          Po podjęciu uchwał w sprawie przekształcenia szkół głos zabrała radna, Pani 
Maria Woźniak i stwierdziła m.in., że Rada ma pewien etap za sobą, ale ten temat 
powróci najpóźniej jesienią bieżącego roku i trzeba będzie się z nim zmierzyć.
Sugerowała organizowanie zebrań z mieszkańcami, jak to miało miejsce 12 lat temu, 
tłumaczenie i wyjaśnianie pewnych kwestii aż do skutku.
Jako przykład braku dobrej woli do prowadzenia dialogu podała miejscowość Balice, 
gdzie podczas odbywającego się zebrania w m-cu styczniu br. na temat reorganizacji 
placówek  oświatowych  miał  miejsce  nieprzyjemny  incydent  z  plakatem  w  tle,  z 
narysowanymi na nim drapieżnikami.
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         Pani Wójt odnosząc się do ostatniego stwierdzenia pani radnej oznajmiła, że 
przyjdzie odpowiedni czas na wyjaśnienia dotyczące tej niewątpliwie nieprzyjemnej 
dla niej  sytuacji.  Prosiła  aby obecnie skupić się  przede wszystkim na tym, co jest 
najważniejsze dla gminy.
        Kontynuując rozpoczęty wątek pani radna zwróciła się z pytaniem, czy Szkoła 
Podstawowa w Kosterze dysponuje pozwoleniem wodno-prawnym na odprowadzanie 
ścieków oraz czy posiada szambo.
        Pan Henryk Kasza, sołtys wsi udzielił odpowiedzi twierdzącej i dodał, że pani 
radna „się czepia”.
Zarówno pytanie,  jak i  odpowiedź (z  komentarzem) wywołała  zamieszanie  na  sali 
obrad (padały słowa, będące wynikiem emocji).
        Następnie Pani Maria Dworak, główna księgowa GZOS poinformowała panią 
radną,  że  poczynione  oszczędności  z  tytułu   reorganizacji  placówek  oświatowych 
wyniosą 12.000 zł m-cznie, a w skali roku - 120.000 zł. 
        Po informacji pani księgowej radny Krzysztof Musiał zabrał głos w kwestii 
formalnej  i  stwierdził,  że nie  wyobraża sobie aby któryś z sołtysów obrażał  panią 
radną i przeszkadzał w czasie wypowiedzi.
Ponadto sugerował aby zdyscyplinować sołtysa i wyprosić za drzwi.
         Natomiast Przewodniczący Rady Gminy zwrócił się z apelem do sołtysów (a 
szczególnie do sołtysa z Kostery) o kulturalne zachowanie i  zabieranie głosu tylko 
wówczas, kiedy jest ku temu czas.

Do punktu 9-go.

         Sekretarz Gminy tytułem wprowadzenia stwierdził, że zamiast nowelizacji został 
opracowany nowy statut, uchwalony przez Radę Społeczną SP ZOZ w dniu 17 marca 
2011 roku. 
Następnie poinformował o najważniejszych zmianach,  po czym przedstawił  projekt 
uchwały w sprawie zatwierdzenia statutu SP ZOZ wraz z uzasadnieniem.
Nikt  nie  wniósł  uwag  do  przedłożonych  materiałów,  w  związku  z  czym 
przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Wyniki głosowania jawnego:

- „za”                                      - 14,
- „przeciw”                             -   0,
- „wstrzymujących się”         -   0.

 Uchwała Nr VI/38/11 wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik do protokołu.

Do punktu 10-go.

           Analogicznie,  jak  w  punkcie  9.  Sekretarz  Gminy,  Pan  Piotr  Bębas 
poinformował, że w wyniku podjęcia uchwały zatwierdzającej nowy statut SP ZOZ, 
poprzedni regulamin Rady Społecznej SP ZOZ stracił moc prawną.
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W  związku  z  powyższym  zasadnym  jest  uchwalenie  i  zatwierdzenie  nowego 
regulaminu.
Kontynuując  Pan  Sekretarz  odczytał  projekt  uchwały  w  sprawie  zatwierdzenia 
regulaminu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 
w Gnojnie.
           Radny Tomasz Pasternak skonstatował,  że mimo zapisu w poprzednim 
regulaminie o przysługującej członkom Rady Społecznej rekompensacie w wysokości 
50  złotych  za  udział  w  posiedzeniu,  członkowie  Rady  poprzedniej  kadencji  takiej 
rekompensaty nie otrzymywali.
Radna,  Pani  Maria  Woźniak  oznajmiła,  że  pani  mecenas  Zofia  Majczak  (radca 
prawny,  pracujący  wówczas  w Urzędzie  Gminy)  uznała  ten  zapis  za  niezgodny  z 
prawem.
W  wyniku  przeprowadzonego  głosowania  jawnego  „za”  podjęciem  uchwały 
głosowało 14 radnych, „przeciw” – 0, „wstrzymało się” od głosu – 0 (uchwała Nr 
VI/39/11wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik do protokołu).

Do punktu 11-go.

             Przewodniczący Rady Gminy, Pan Piotr Terlecki odczytał treść skargi Pana 
Tomasza Nogackiego zam. w Kielcach na ekipę wykonującą w dniu 27.01.2011 r. 
naprawę wodociągu w miejscowości Glinka (pismo- w załączeniu).
Następnie  Pan  Przewodniczący  zapoznał  zebranych  z  treścią  oświadczenia  Pana 
Andrzeja Guzery, sołtysa wsi Glinka (oświadczenie stanowi załącznik do protokołu), 
po czym odczytał notatkę służbową ze spotkania, które miało miejsce w dniu 01 lutego 
2011 r. (notatka – w załączeniu).
           Natomiast Sekretarz Gminy poinformował, że zgodnie z art. 231 kpa skarga 
Pana Tomasza Nogackiego została przekazana do rozpatrzenia przez Radę Gminy oraz 
odczytał  oświadczenie  Pana  Andrzeja  Arendarskiego,  zam.  Glinka  23  dotyczące 
przedmiotowej sprawy (oświadczenie – w załączeniu).
Opinia radcy prawnego dot. zasadności wniesionej skargi:
-  „nie możemy z góry narzucać Wysokiej  Radzie,  czy skarga jest,  czy też nie jest 
zasadna. Naszym zadaniem było przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego, co 
zostało  uczynione,  oraz  przedstawienie  materiałów,  które  pomogą  w  podjęciu 
ostatecznej decyzji”.
          Radna Maria Woźniak zwróciła się z pytaniem, czy w myśl art. 237 § 1 oraz art. 
244 § 2 kpa strona została poinformowana o sposobie załatwienia skargi.
Pan  Mariusz  Grunt,  radca  prawny  oznajmił,  że  strona  została  poinformowana  na 
piśmie o terminie rozpatrzenia skargi.
Kontynuując  rozpoczęty  wątek  Sekretarz  Gminy,  Pan  Piotr  Bębas  odczytał  pismo 
skierowane  do  Pana  Tomasza  Nogackiego  w  przedmiotowej  sprawie  (kserokopia 
pisma – w załączeniu).
Radny  Jerzy  Klamczyński  stwierdził,  że  aby  zapobiec  w  przyszłości  kolejnym 
skargom,  należy podczas  usuwania  awarii  zwracać szczególną uwagę na miejsce  i 
stan techniczny wszystkich budynków, które znajdują się w pobliżu.
Radny Tomasz Pasternak zapytał, jaka byłaby odpowiedzialność gminy lub ZGK w 
przypadku, gdyby usunięcie awarii faktycznie spowodowało  popękanie ścian?
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Radca  prawny  odpowiadając  na  pytanie  pana  radnego  stwierdził,  że  wówczas 
mielibyśmy do czynienia ze stanem tzw. wyższej  konieczności  czyli  dla ratowania 
jednego  dobra,  poświęcamy  inne  dobro.  I  takie  działanie  wyłącza  gminę  od 
odpowiedzialności cywilnej za zaistniałą sytuację.
Pan mecenas  zasugerował,  że  w kontekście  zgłoszonej  uwagi  przez  pana  radnego, 
przed  przystąpieniem  do  usunięcia  awarii  można  zrobić  zdjęcia  aparatem 
fotograficznym. Wówczas skarżony dysponuje bezspornym dowodem w sprawie.
Radny Jerzy Kwiecień dodał jeszcze, że mury domu Pana Tomasza Nogackiego są 
spięte pod tynkiem ankrami.
Reasumując – radni podjęli jednoznaczną decyzję, że skarga jest bezzasadna.
           Projekt uchwały w przedmiotowej sprawie odczytał Sekretarz Gminy, Pan Piotr 
Bębas.
Następnie odbyło się głosowanie jawne, w wyniku którego „za” podjęciem uchwały 
głosowało 14 radnych, „przeciw” – 0, „wstrzymało się” – 0.
Uchwała Nr VI/140/11 wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik do protokołu.

Do punktu 12-go.

 Zapytania i wolne wnioski.

             Realizując kolejny punkt porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy 
poinformował  zebranych,  że uchwała w sprawie podatku od nieruchomości została 
podjęta w dniu 10 listopada 2010 roku przez radnych poprzedniej kadencji.
Pani  Wójt  zwróciła  się  w  związku  z  tym  do  radnych  i  sołtysów  z  prośbą  o 
informowanie mieszkańców o tym fakcie.
-  Pan Marian Okraj,  sołtys  wsi  Pożogi  odnosząc się  do kwestii  odmulenia  rowów 
przekazał, że mieszkańcy jego sołectwa podjęli negatywną decyzję tłumacząc, że rowy 
znajdują  się  na  terenach  wyłączonych  z  produkcji  rolnej,  a  w  ich  pobliżu  rosną 
samosiejki. W ocenie pana sołtysa dalsze przekonywanie ludzi nie ma sensu.
-  Pani  Maria  Jabłońska,  sołtys  wsi  Wólka  Bosowska  zadeklarowała,  że  będzie 
przekonywać mieszkańców sołectwa do zmiany decyzji (jak w przypadku sołectwa 
Pożogi  mieszkańcy  Wólki  Bosowskiej  podeszli  do  tematu  odmulenia  rowów 
sceptycznie).
Prosiła  ponadto o informowanie sołtysów o wszystkich podjętych decyzjach (rzecz 
dotyczy m.in. podatku od nieruchomości).
Pani  sołtys  odniosła  się  również  do stwierdzenia o  wyrzucaniu sołtysów za drzwi, 
którym osobiście poczuła się urażona. Argumentowała, że zarówno funkcja radnego, 
jak i sołtysa jest funkcją społeczną i tożsamą, bo tak jednego, jak i drugiego wybierają 
mieszkańcy gminy i sołectwa.
Wnioskowała ponadto o dowóz drobnego kamienia i wyrównanie dołów.
-  Radny  Jerzy  Klamczyński  wnioskował  o  zobligowanie  mieszkańców  gminy  do 
usunięcia drzew, rosnących w pobliżu rowów i nakłanianie ich do wyrażenia zgody na 
kompleksową realizację projektu.
-  Pan  Mieczysław  Szymański,  sołtys  Gnojna  oznajmił,  że  niezadowolenie  części 
mieszkańców wsi wynika stąd, że 40% nie płaci w ogóle podatku od nieruchomości.
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- Kontynuując ten temat, pan radca stwierdził, że na mocy stosownych upoważnień 
pracownicy  Urzędu  Gminy  będą  prowadzić  kontrole  w  zakresie  podatku  od 
nieruchomości.
-  Pan  Henryk  Kasza,  sołtys  wsi  Kostera  stwierdził,  że  znaczna  część  środków na 
remont  Szkoły  Podstawowej  w Kosterze,  w tym na  budowę szamba,  pozyskano z 
gminy Chmielnik.
-  Pani  Helena  Frankiewicz  zwróciła  się  z  pytaniem,  czy  może  informować 
mieszkańców Raczyc o zniesieniu w nowym roku podatku od nieruchomości.
- Przewodniczący Rady Gminy zadeklarował, że jeżeli będzie istniała taka możliwość 
zostanie przygotowany stosowny projekt uchwały wprowadzający ulgi i zwolnienia w 
podatku od nieruchomości.
- Radny Jerzy Gierczak prosił o wyjaśnienie, dlaczego o 100% wzrósł podatek z 1m2 

od gruntów pozostałych.
- Przewodniczący Rady Gminy udzielił odpowiedzi panu radnemu i oznajmił, że od 8 
lat stawka podatku nie była zmieniana, w związku z czym wzrósł z 0,10 zł do 0.20 zł.
-  Sołtys  z  Woli  Zofiowskiej  monitował  o  remont  drogi  asfaltowej  przez  wieś,  ze 
względu na jej katastrofalny stan.
-  W związku z powyższym Pani Wójt wnioskowała do Przewodniczącego Komisji 
Rolnictwa  o  zwołanie  wyjazdowego  posiedzenia,  w  celu  rozeznania  stanu 
technicznego dróg na terenie gminy.
- Pan Jan Kwiecień zgłosił problem wody, która zalewa łąki w miejscowości Skadla.
- Radna Maria Woźniak odniosła się do wypowiedzi sołtysa z Kostery i stwierdziła, że 
sztuką jest mówić rzeczy popularne i niepopularne. Pani radna skonstatowała, że stan 
finansów gminy wygląda m.in.  dlatego tak,  a  nie  inaczej,  ponieważ przez  lata  nie 
mówiło się społeczeństwu prawdy.
Dodała  ponadto,  iż  nie  przeczy  pomocy,  jakiej  udzielił  Burmistrz  Chmielnika 
partycypując  w kosztach remontu szkoły w Kosterze,  ale  w opinii  pani radnej  nie 
zrobił tego charytatywnie, gdyż tamtejszy  samorząd otrzymywał na każde dziecko 
7.000 zł subwencji.
Pani radna wnioskowała o sukcesywne i systematyczne sprzątanie chodnika od szkoły 
do poczty, terenu wokół Urzędu Gminy oraz całej gminy.
Zapytała,  czy  kwestia  utrzymywania  czystości  na  terenie  gminy  przez  Zakład 
Gospodarki  Komunalnej  jest  usankcjonowana  odpowiednim  zapisem  w  statucie, 
regulaminie  bądź  w innym dokumencie.  Bowiem brak  takiego zapisu  skutkuje,  w 
opinii pani radnej, brakiem możliwości ukarania osób odpowiedzialnych za sprzątanie 
oraz osób nadzorujących. 
Pani radna prosiła Panią Wójt o zdecydowane działanie w tej kwestii.
- Pani Wójt kontynuując wątek sprzątania przekazała informację, że od 01.04.2011 
roku w ramach prac społecznie użytecznych zostanie zatrudnione 12 osób, z czego 
część zajmie się porządkowaniem terenu gminy.
- Radny Tomasz Pasternak postulował, aby nie czekać na zatrudnienie osób na tzw. 
sezon,  ale  zlecić  zbieranie  śmieci  od  zaraz  osobom  aktualnie  zatrudnionym  w 
Urzędzie.
-  Odnosząc  się  do  wniosku  pana  radnego,  Pani  Wójt  oświadczyła,  że  obecnie  w 
ramach prac interwencyjnych zatrudniona jest na czas określony jedna osoba, mająca 
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bardzo  trudną  sytuację  bytowo-mieszkaniową.  W  odpowiednim  czasie  nastąpi 
rozwiązanie rzeczonej umowy.
- Sekretarz Gminy podsumowując dyskusję na temat śmieci na terenie miejscowości 
Gnojno oznajmił, że wniosek nasuwa się sam – mieszkańcy Gnojna brudzą i nie dbają 
o porządek, bo nie słychać aby z podobnymi problemami borykali się  sołtysi lub radni 
z innych miejscowości.
- Sołtys z Pożóg prosił o przyjazd Komisji Rolnictwa i zbadanie stanu drogi Gnojno – 
Pożogi.
- Radny Jerzy Klamczyński wnioskował o wyciągnięcie konsekwencji w stosunku do 
osób wywożących śmieci do lasu.
- Przewodniczący Rady Gminy oświadczył, że takie osoby należy z imienia i nazwiska 
zgłaszać w Urzędzie Gminy.
- Pani Renata Kostur, sołtys wsi Zofiówka prosiła o dostarczenie kruszywa w miejsce, 
gdzie zawraca autobus szkolny.
- Pani Marianna Wójcik, sołtys wsi Ruda pytała, czy w bieżącym roku pracownicy 
Urzędu  Gminy  będą  pomagać  rolnikom  w  wypełnianiu   wniosków  o  dopłaty 
bezpośrednie.
- Przewodniczący obrad na pytanie pani sołtys udzielił odpowiedzi twierdzącej.
- Pani Agnieszka Rogala, sołtys wsi Januszowice wnioskowała o odmulenie przepustu.
- Pani Wójt odnosząc się do zgłoszonego wniosku oznajmiła, że wykonanie zadania 
zleci pracownikom ZGK.
-  Pani  Anna Duda,  sołtys  wsi  Balice  zwróciła  się  z  prośbą o dowóz kruszywa na 
remont drogi obok sklepu, kościoła, lasu i cmentarza.
-  W związku ze  zgłoszonymi wnioskami w zakresie  remontu dróg gminnych oraz 
dowozu  kamienia  pani  Wójt  oświadczyła,  że  w  budżecie  gminy  na  2011  rok 
zaplanowano na ten cel kwotę 30 000 zł.  Wobec tego w drodze przetargu zostanie 
wyłoniona firma, uprawniona do dowozu dwóch rodzajów kruszywa do miejscowości 
wytypowanych przez Komisję Rolnictwa. 
- Radny Dominik Wójcik zapytał czy na trasie od poczty do szkoły są zamontowane 
kosze na śmieci, bo z jego wiedzy wynika, że takich koszy nie ma.
- Przewodniczący Rady Gminy przyznał rację panu radnemu i wysunął propozycję aby 
zlecić ZGK wykonanie koszy.
- Radny Władysław Strózik zgłosił  potrzebę wyremontowania mostu na pograniczu 
Bugaja i Balic obok posesji pani Wach oraz odcinka drogi obok lasu.
- Z uwagi na zgłoszone wnioski dotyczące remontów dróg, mostów i przepustów – 
Przewodniczący Rady Gminy zaapelował do Przewodniczącego Komisji Rolnictwa o 
przekazanie informacji sołtysom na temat terminu posiedzenia oraz zapis w protokole 
realnych potrzeb.
- Pan Zdzisław Wawszczyk, sołtys z Woli Bokrzyckiej wnioskował o remont mostu.
- Pani Beata Boś, sołtys wsi Maciejowice zwróciła się z pytaniem, kiedy i o której 
godzinie odbędzie się kolejne szkolenie z zakresu ochrony roślin.
-  Na  pytanie  pani  sołtys  odpowiedzi  udzielił  Wiceprzewodniczący  Rady  Gminy  i 
oświadczył, że szkolenie odbędzie się od godz. 10.00 w dniach 24 – 25.03.2011 roku; 
koszt szkolenia wynosi 50 zł.
- Pan Henryk Doros wnioskował w imieniu mieszkańców Falek o zakup worków na 
śmieci.
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-  Przewodniczący  Rady  Gminy  poinformował,  że  istnieje  wprawdzie  możliwość 
zakupu worków przez  ZGK,  ale  Pani  Wójt  oznajmiła,  że  każdy  może  i  powinien 
zaopatrzyć się w worki we własnym zakresie.
- Kończąc Przewodniczący Rady Gminy powiedział, że nie zamierza nikogo wyrzucać 
za drzwi, ale oczekuje od uczestników sesji kulturalnej dyskusji.
- Pani Maria Jabłońska zripostowała, że Pan Przewodniczący nie musi się czuć winny, 
ponieważ jej słowa były skierowane do innego adresata.
-  Po tym stwierdzeniu radny Krzysztof Musiał  oznajmił,  że pani sołtys skierowała 
swoją wypowiedź do niego.
Dodał, że nie chce polemizować na temat, który mandat jest ważniejszy: sołtysa, czy 
radnego,  bo jego słowa odnosiły  się  do sołtysa z  Kostery,  który według niego,  w 
niewłaściwy sposób zachował się wobec kobiety.

Do punktu 13-go.

                W związku z wyczerpaniem porządku obrad – Przewodniczący Rady 
Gminy, Pan Piotr Terlecki dokonał zamknięcia VI sesji.

Na tym protokół zakończono i podpisano.-

Protokolant:                                                                            Przewodniczący obrad:
B.Czarnecka                                                                                  Piotr Terlecki
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