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Protokół Nr V/15 

 

            z sesji Rady Gminy Gnojno, odbytej w dniu 30 kwietnia 2015 roku w sali 

konferencyjnej Urzędu Gminy w Gnojnie. 

W obradach sesji, zgodnie z załączoną listą obecności, uczestniczyło 14 radnych 

(nieobecny: radny Krzysztof Samburski) oraz: 

- Pan Stanisław Klimczak - wicestarosta buski (w części obrad), 

- Pan Zbigniew Janik - wójt gminy, 

- Pan Piotr Bębas  -  sekretarz gminy, 

- Pani Maria Małasińska - skarbnik gminy, 

- Pani Dorota Boroń  - kierownik GOPS (w części obrad), 

- Pani Renata Janik  - główny księgowy GOPS (w części obrad). 

            Otwarcia V sesji dokonał przewodniczący Rady Gminy – Stanisław Wcisło. 

Powitał wszystkich uczestników obrad, stwierdził kworum wystarczające do 

podejmowania prawomocnych uchwał, a następnie odczytał proponowany niżej 

porządek obrad: 

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 udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu 

Buskiego. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Gminy Gnojno na lata 2015 – 2017. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Gnojno na 2015 rok. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania 

Rodziny na lata 2015-2017. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Gnojnie. 

9. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2014 rok. 

10. Odpowiedzi na interpelacje radnych i wolne wnioski. 

11. Zakończenie sesji. 

Po odczytaniu porządku obrad przewodniczący rady zaproponował wprowadzenie, po 

punkcie 9, punktu 10 w brzmieniu: „Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia Gminy 

Gnojno z Lokalnej Grupy Działania „Białe Ługi”. 

Za wprowadzeniem do porządku obrad ww. punktu  głosowało 14 radnych. W dalszej 

kolejności odbyło się głosowanie jawne w sprawie przyjęcia rozszerzonego porządku 

obrad. Za jego przyjęciem głosowało 14 radnych. 
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Do punktu 2-go. 

 

          Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 

           W sprawie przyjęcia protokołu nr IV/15 z sesji odbytej w dniu 26 marca 2015 

roku odbyły się dwa głosowania. 

Za przyjęciem protokołu bez czytania i za przyjęciem protokołu z poprzedniej sesji  

głosowało 14 radnych.  

 

Do punktu 3-go. 

 

          Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami. 

           Sprawozdanie za okres od 27.03.2015 r. do 30.04.2015r., które stanowi 

załącznik do protokołu, przedstawił wójt gminy – Zbigniew Janik. 

          Po przedłożeniu sprawozdania przewodniczący rady zapytał o wartość projektu 

wynikającą z kosztorysu inwestorskiego na realizację zadań z zakresu przebudowy 

dróg wymienionych w punkcie 4. 

           Wójt gminy w odpowiedzi stwierdził, że kosztorys opiewał na kwotę około 

900.000 zł. 

Temat doprecyzowała pani wiceprzewodnicząca i oznajmiła, że różnica pomiędzy 

środkami zabezpieczonymi w budżecie na ww. cel a najniższą ceną zaoferowaną przez 

wykonawcę zadań wynosi ponad 240.000 złotych. 

           W dalszej części obrad głos zabrał wicestarosta buski – pan Stanisław Klimczak 

i poinformował o najważniejszych przedsięwzięciach, które będą realizowane na 

terenie gminy Gnojno przez samorząd powiatu buskiego. Następnie, nawiązując do 

kolejnego punktu porządku obrad, przedstawił aktualną sytuację finansową Szpitala 

Rejonowego w Busku-Zdroju w kontekście planów modernizacyjnych. Potem 

odpowiadał na pytania zadawane przez uczestników sesji. 

Przewodniczący rady korzystając z obecności pana wicestarosty zgłosił powstanie 

niebezpiecznego uskoku, grożącego wypadkiem, na ostrym zakręcie po lewej stronie 

drogi powiatowej Balice – Gnojno.    

 

Do punktu 4-go. 

 

           Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu 

Buskiego. 

           Przewodniczący poinformował, że w § 1 ww. uchwały (zgodnie z życzeniem 

beneficjenta) zmieniono nazwę zadania na: „Wykonanie projektu, przebudowa oraz 

dostawa sprzętu na Oddział Pediatryczny Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku-

Zdroju”.           
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          Kontynuując ten punkt porządku obrad pani skarbnik odczytała projekt uchwały 

w przedmiotowej sprawie. 

W związku z brakiem pytań – przewodniczący obrad poddał projekt pod głosowanie. 

Wyniki głosowania jawnego przedstawiają się następująco: „za” – 14, „przeciw” – 0, 

„wstrzymujących się” – 0. 

Uchwała Nr V/29/15 wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik do protokołu. 

 

Do punktu 5-go. 

 

           Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej Gminy Gnojno na lata 2015-2035. 

           Projekt uchwały wraz z objaśnieniami przedłożyła pani Maria Małasińska -  

skarbnik gminy. 

Ponieważ nie było pytań – przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod 

głosowanie. 

Wyniki głosowania jawnego przedstawiają się następująco: „za” – 14, „przeciw” – 0, 

„wstrzymujących się” – 0. 

Uchwała Nr V/30/15 wraz z uzasadnieniem – w załączeniu. 

 

Do punktu 6-go. 

 

          Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Gnojno na 2015 rok. 

           Protokół z posiedzenia Komisji Planowania, Budżetu i Finansów Rady Gminy 

Gnojno, odbytego w dniu 28 kwietnia 2015 roku, podczas którego dokonano analizy 

projektów uchwał omawianych w dniu dzisiejszym, odczytała przewodnicząca – radna 

Maria Woźniak (kserokopia dokumentu – w załączeniu). 

           Analogicznie do poprzednich punktów projekt uchwały w sprawie, o której 

mowa wyżej, odczytała pani skarbnik. 

Z uwagi na brak uwag i pytań do przedłożonych materiałów – przewodniczący poddał 

odczytany projekt uchwały pod głosowanie. 

Wyniki głosowania jawnego przedstawiają się następująco: „za” – 14, „przeciw” – 0, 

„wstrzymujących się” – 0.  

Uchwała Nr V/31/15 wraz z uzasadnieniem – w załączeniu. 

Po głosowaniu przewodniczący ogłosił 20-minutową przerwę w obradach. 

 

Do punktu 7-go. 

 

           Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania 

Rodziny na lata 2015-2017. 
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          Projekt uchwały w przedmiotowej kwestii wraz z uzasadnieniem odczytała pani 

Dorota Boroń – kierownik GOPS w Gnojnie. 

Ponieważ nie było pytań – przewodniczący poddał przedstawiony projekt uchwały pod 

głosowanie. 

Wyniki głosowania jawnego przedstawiają się następująco: „za” – 14, „przeciw” – 0, 

„wstrzymujących się” – 0. 

Uchwała Nr V/32/15 wraz z uzasadnieniem – w załączeniu. 

 

Do punktu 8-go. 

 

          Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Gnojnie. 

          Z treścią protokołu z posiedzenia Komisji Zdrowia, Socjalnej, Oświaty i Kultury 

Rady Gminy Gnojno, w trakcie którego omówiono m.in. ww. dokument, zapoznał 

uczestników sesji  jej przewodniczący - radny Artur Patrzałek (kserokopia protokołu – 

w załączeniu). 

         Po odczytaniu protokołu przewodniczący obrad poddał pod głosowanie 

poprawkę zgłoszoną przez komisję, która zaproponowała zmienić brzmienie § 12.1 w 

punkcie 4 i zapis „specjalista pracy z rodziną” zastąpić zapisem: „pracownik do spraw 

świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego”. Poprawka została przyjęta przez 

radnych jednogłośnie (za głosowało 14 radnych). 

Następnie radni zadawali pytania, na które odpowiedzi udzielała pani kierownik. 

Przewodniczący rady zasugerował aby projekty, które będą realizowane przez GOPS 

w latach następnych, nie stanowiły dodatkowego obciążenia dla budżetu gminy. 

Z powodu braku dalszych pytań przewodniczący obrad zarządził głosowanie nad 

projektem przedmiotowej uchwały. 

Wyniki głosowania jawnego przedstawiają się następująco: „za” – 14, „przeciw” – 0, 

„wstrzymujących się” – 0.  

Uchwała Nr V/33/15 wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik do protokołu. 

        Po głosowaniu na sesję przybyła nowo powołana Komendant Komisariatu Policji 

w Stopnicy – aspirant Kamila Zbertek – Guczał. Na wstępie powiedziała kilka słów o 

sobie a potem stwierdziła, że priorytetową dla niej sprawą będzie podejmowanie 

skutecznych działań, zmierzających do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców gminy 

Gnojno. 

 

Do punktu 9-go. 

 

          Ocena zasobów pomocy społecznej za 2014 rok. 
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           Powyższe zagadnienie omówiła pani Dorota Boroń – Kierownik GOPS 

(dokument dostępny w wersji papierowej w pokoju nr 20). Następnie odpowiadała na 

pytania radnych. 

Do ww. dokumentu radni nie wnieśli żadnych uwag. 

 

Do punktu 10-go. 

 

           Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia Gminy Gnojno z Lokalnej Grupy 

Działania „Białe Ługi”. 

          Projekt uchwały w przedmiotowej sprawie wraz z uzasadnieniem przytoczył 

sekretarz gminy. 

Zagadnienie doprecyzował przewodniczący obrad. Poinformował, że w związku z 

przygotowaniami do nowego okresu programowania 2014-2020 i możliwością 

skorzystania ze wsparcia PROW w ramach osi LEADER - Rada Gminy podjęła 

uchwałę o przystąpieniu Gminy Gnojno do Lokalnej Grupy Działania, funkcjonującej 

pod nazwą Stowarzyszenie G5, do którego należały gminy: Pacanów, Stopnica, Nowy 

Korczyn, Solec Zdrój, Wiślica. W ostatnim czasie do Stowarzyszenia przystąpiły 3 

kolejne gminy powiatu buskiego, czyli Busko Zdrój, Gnojno i Tuczępy, w związku z 

czym tymczasowo nazwę zmieniono na Stowarzyszenie G8. Ostatecznie podczas 

Walnego Zebrania Członków utworzono z połączenia Stowarzyszenia Słoneczny Lider 

i Stowarzyszenia G5 nowe Stowarzyszenie pod nazwą „Królewskie Ponidzie”. 

Kontynuując pan przewodniczący stwierdził, że ponieważ gmina może należeć tylko 

do jednej Lokalnej Grupy Działania - wystąpienie z LGD „Białe Ługi” jest zasadne. 

Następnie wniósł o uściślenie w projekcie uchwały § 1 i zapis „wyraża wolę” zastąpić 

zapisem „występuje”. 

W związku z brakiem dalszych uwag – przedłożony poddał pod głosowanie. 

Wyniki głosowania jawnego przedstawiają się następująco: „za” 14, „przeciw” – 0, 

„wstrzymujących się” – 0. 

Uchwała Nr V/34/15 wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik do protokołu. 

 

Do punktu 11-go. 

 

           Odpowiedzi na interpelacje radnych i wolne wnioski. 

           Radni zgłosili następujące wnioski i zapytania: 

- Radny Wincenty Krawczyk zasygnalizował problem dużego spadku ciśnienia wody 

we wsi Zofiówka. 

- Wójt gminy odnosząc się do powyższego zagadnienia stwierdził, że najbardziej 

prawdopodobną przyczyną istniejącego stanu rzeczy jest wadliwie wykonany remont 

sieci wodociągowej na wysokości Woli Bokrzyckiej. Kontynuując swoją wypowiedź 
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dodał, że prawdopodobnie zostanie zlecone wykonanie nowego projektu, który będzie 

uwzględniał położenie terenu, oraz zostanie podniesiony poziom wody w zbiornikach. 

- Radny Jerzy Kwiecień w nawiązaniu do wyłożenia do publicznego wglądu projektu 

„Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

Gnojno” zapytał pana wójta, co sądzi o lokalizacji elektrowni wiatrowych na terenie 

naszej gminy. 

- Wójt odpowiedział, że nie zna tego tematu na tyle, aby się w tej chwili do niego 

odnieść. 

- W tym samym temacie głos zabrał przewodniczący rady. Stwierdził, że ludzi i ich 

opinie trzeba szanować, ale jednocześnie nie pomijać tak ważnych dla mieszkańców i 

rozwoju gminy, kwestii finansowych. Kontynuując mówił, opierając się na 

informacjach uzyskanych podczas spotkania, które miało miejsce 9 grudnia 2011 roku 

w Pałacu w Kurozwękach, o wymiernych korzyściach płynących po zrealizowaniu 

inwestycji . I tak do budżetu gminy wpływałaby corocznie kwota od 1 mln do 1,2 tys. 

zł. Każdy właściciel działki, na której stanąłby taki wiatrak, otrzymywałby w skali 

miesiąca kwotę 3 tys. zł. Oprócz tego odpowiednio mniejszą rekompensatę 

otrzymywaliby właściciele działek sąsiednich a do wspólnej kasy miejscowości 

położonych w bliskim sąsiedztwie „wiatraków” wpływałaby kwota (na cele 

ogólnowiejskie) – 20 tys. zł w skali roku. Reasumując, gdyby wszystkie deklaracje 

inwestora zostały spełnione, realizacja takiego przedsięwzięcia byłaby korzystna a 

działania prowadzone w kierunku pozyskania środków dla gminy i mieszkańców – 

zasadne. 

- Radny Jerzy Kwiecień argumentował, że inwestycja poróżniła mieszkańców wsi 

Glinka, którzy zamiast korzyści widzą w jej realizacji same niedogodności. Sam też 

opowiedział się przeciwko  budowie wiatraków. 

- Wójt gminy zabierając głos w tej samej kwestii poinformował, że z rozmowy jaką w 

ostatnim czasie przeprowadził z wójtem Szydłowa wynika, że gminy otrzymały od 

inwestora środki (jako formę rekompensaty) na zmianę studium lub inny cel (na 

przykład budowę drogi). Dodał jeszcze, że w przypadku naszej gminy odstąpienie od 

zmiany studium nie jest możliwe, ponieważ przez panią Stachowicz została podpisana 

umowa z wykonawcą. 

- Radny Marian Okraj zaakcentował, że należy uszanować wolę mieszkańców, bo z 

tego co wie, wiatraki są szkodliwe dla zdrowia ludzi i zwierząt, oraz środowiska. A 

mieszkańcy zamiast zyskać stracą, ponieważ spadnie wartość gruntów i domów 

położonych w promieniu 2 km od wiatraków. Kończąc dodał, że aby podjąć mądrą 

decyzję – należy dużo o tym dyskutować. 

- Radna Maria Woźniak oznajmiła, że podczas tej dyskusji mowa jest o dwóch 

różnych sprawach, ponieważ gmina i tak musi zapłacić za opracowanie dokumentu, 

natomiast sprawą zgoła odmienną jest procedura związana ze zmianą studium. 
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- Wójt gminy dopowiedział, że najważniejsze jest to, czego chcą mieszkańcy tego 

terenu. Natomiast zupełnie odrębną sprawą jest to, że należy dociec, jakie były 

ustalenia pomiędzy poprzednikami a firmą w kwestii zapłaty za opracowanie studium. 

- Radna Beata Boś ponowiła prośbę o wymianę przepalonej żarówki na okrągłym 

słupie ulicznym w Maciejowicach. 

- Pan wójt zadeklarował szybkie załatwienie sprawy. 

- Radna Maria Woźniak bazując na docierających do niej informacjach z terenu 

zakomunikowała, że plakaty wyborcze na tablicach informacyjnych w poszczególnych 

sołectwach wieszało 3 pracowników byłej „komunalki”.  Zapytała w związku z tym, 

czy nas stać na takie marnotrawstwo czasu i pieniędzy oraz poprosiła, aby w 

przyszłości unikać tego typu sytuacji, wprowadzając ścisły nadzór nad pracownikami 

podczas wykonywania tych i innych prac w terenie. Ponadto zwróciła się do pana 

wójta z prośbą o podjęcie działań mających na celu zagospodarowanie działki, będącej 

własnością gminy, położonej obok posesji pana Koźbiała w Gnojnie (za budynkiem 

bloku nr 142). 

- Wójt zapewnił, że sprawę działki rozezna, sprawdzi czas pracy koparki podczas 

kopania rowów oraz wyjaśni kwestię wieszania plakatów i wyciągnie konsekwencje 

wobec winnych. 

- Radny Artur Patrzałek zaproponował, aby ustalić harmonogram prac wykonywanych 

przy użyciu koparko – ładowarki. 

- Wójt odnosząc się do powyższej kwestii stwierdził, że ustalenie harmonogramu 

byłoby bezcelowe i wprowadzało tylko niepotrzebny chaos, ponieważ wielu sytuacji 

nie da się z góry przewidzieć. Dlatego zaproponował, aby każdy radny, jeżeli ma taką 

potrzebę, ustalał  terminy prac z operatorem koparki. 

- Przewodniczący rady podpowiedział, żeby zamiast harmonogramu czasowego 

opracować harmonogram kolejkowy. 

- Radny Jerzy Kwiecień, nawiązując do wypowiedzi radnej Marii Woźniak, stanął w 

obronie pracowników i skonstatował, że podczas każdej sesji w punkcie „zapytania i 

wolne wnioski” zaczyna się prawdziwy koncert życzeń. Dlatego nie dość że 

pracownicy fizyczni muszą się na wszystkim znać, to jeszcze, żeby sprostać tym 

wszystkim oczekiwaniom, muszą nieźle „zasuwać”. 

- Radna Maria Woźniak zripostowała, że trzeba unikać takich sytuacji, aby się nie 

szerzyły wśród mieszkańców gminy negatywne opinie na temat pracy urzędu.  

- Radny Marian Okraj zgłosił, że przy drodze Gnojno – Pożogi leżą worki 

(niewiadomego pochodzenia) ze śmieciami, i prosił o ich zabranie. 

- Radny Gustaw Treliński, wracając do ustaleń podjętych przez Komisję Rolnictwa na 

posiedzeniu w dniu 14 stycznia 2015 r. oraz mając na uwadze poprawę 

bezpieczeństwa użytkowników placu zabaw znajdującego się obok Domu Rolnika w 

Skadli prosił, aby sprawę podwyższenia ogrodzenia potraktować priorytetowo. 
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- W nawiązaniu do ww. wniosku - przewodniczący obrad zwrócił się do 

przewodniczących komisji  z prośbą o odczytywanie na każdej sesji, przed wolnymi 

wnioskami, protokołów z posiedzeń, które odbyły się w okresie między sesjami. 

- Protokoły nr 4/15 i nr 5/15 z wyjazdowych posiedzeń Komisji Rolnictwa, 

Gospodarki Żywnościowej, Handlu i Usług oraz Ochrony Środowiska Rady Gminy 

Gnojno przeczytała radna Beata Boś – przewodnicząca komisji (protokoły – w 

załączeniu).  

- Radna Maria Woźniak postulowała, aby na następną sesję rady zaprosić pana 

Tadeusza Grochowinę i dokonać analizy spraw związanych z dostarczaniem wody do 

odbiorców, dotyczących m.in. strat wody, wymiany wodomierzy, naruszania plomb i 

realizacji inwestycji w msc. Gorzakiew w kontekście niedoborów wody w msc. Ruda i 

Zofiówka.  

- Z uwagi na powyższe przewodniczący wniósł o podjęcie stosownych działań, 

zmierzających do ograniczenia strat wody, oraz egzekwowanie od pracowników 

gminy pobierających należności za wodę sprawdzania rzetelności jej poboru (przez 

mieszkańców) wynikającej z regulaminu dostarczania wody.  

- Radny Gustaw Treliński, zabierając głos w tym samym temacie, zwrócił się z prośbą 

o zakup i wymianę pozostałych wodomierzy (do tej pory wymieniono ok. 500 szt.). 

- Wójt ze swej strony zadeklarował, że na najbliższej sesji przedstawi dane dotyczące 

ubytków wody powstałych w 2014 roku. Dodał jeszcze, że gdy pełnił funkcję wójta 

pan Terlecki czynił mu zarzuty z powodu zbyt dużych ubytków wody. A teraz się 

okazuje, że będąc u władzy przez ostatnie 4 lata w sprawie ubytków nie zrobił nic. 

- Radny Tomasz Pasternak zwrócił się z prośbą o poprawienie dojazdu do 

oczyszczalni ścieków poprzez obcięcie gałęzi, poprawę wiaduktu obok starej plebanii i 

remont drogi przy samej oczyszczalni. Prosił również o wymianę przepalonej lampy 

na okrągłym słupie nr 17 w Gnojnie. 

- Wójt odnosząc się do pierwszego wniosku złożył obietnicę, że droga dojazdowa do 

oczyszczalni ścieków zostanie poprawiona, bo rzeczywiście jest zaniedbana od lat. 

Zabierając głos w drugim temacie stwierdził, że system sprowadzania zwyżki (ze 

względu na koszty musiało być spalone minimum 5 żarówek) przejął po swojej 

poprzedniczce i oświadczył, że zamierza go zmienić. 

 

Do punktu 12-go. 

 

          W związku z omówieniem wszystkich punktów porządku obrad – 

przewodniczący zakończył V sesję . 

Na tym protokół zakończono i podpisano.- 

       Protokolant:                                                                    Przewodniczący obrad: 

 Barbara Czarnecka                                                                    Stanisław Wcisło 


