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Protokół  

             ze wspólnego posiedzenia stałych komisji rady, odbytego w dniu 24 listopada 
2017 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy. 
Posiedzenie trwało od godz. 9.10 do godz. 12.45. 
W posiedzeniu, zgodnie z załączonymi listami obecności, udział wzięło 13 radnych 
(nieobecny: radny Krzysztof Samburski). 
Ponadto w posiedzeniu uczestniczyła Pani Maria Małasińska – skarbnik gminy oraz w 
części obrad: Pan Stanisław Wcisło – przewodniczący rady, Pan Zbigniew Janik – 
wójt gminy, Pan Sebastian Kiciński – podinspektor do spraw przygotowania 
projektów, Pani Elżbieta Korzec – główny księgowy GZOS, Pani Maria Płatek – 
pomoc administracyjna, Pani Helena Mularczyk – podinspektor ds. podatków i opłat. 
Obradom przewodniczyła radna Maria Woźniak – przewodnicząca Komisji 
Planowania, Budżetu i Finansów. 
 

Porządek posiedzenia: 
 

1. Otwarcie posiedzenia. 
2. Analiza projektu budżetu na 2018 rok. 

 
Przebieg posiedzenia: 

 

Do punktu 1-go. 
 
             Otwarcia wspólnego posiedzenia stałych komisji rady i powitania zebranych 
dokonała radna Maria Woźniak – przewodnicząca Komisji Planowania, Budżetu i 
Finansów. 
 
Do punktu 2-go. 
 
            Analiza załącznika nr 1 – dochody budżetu gminy na 2018 rok. 
             Podczas analizowania ww. załącznika radni zadawali pytania odnośnie  
dochodów budżetowych. Wyjaśnień oraz odpowiedzi na zadawane pytania udzieliła 
pani skarbnik oraz główna księgowa Gminnego Zespołu Obsługi Szkół.  
- Radna Maria Woźniak -  dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo - § 0690 – wpływy z 
różnych opłat w kwocie 252 580,00 zł. 
- Pani skarbnik - wymieniona kwota stanowi wpłaty od mieszkańców za przyłącza 
kanalizacyjne. 
- Radna Maria Woźniak - dział 710 – Działalność usługowa - § 0830 – wpływy z usług 
– 10 000,00 zł. 
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- Pani skarbnik – są to planowane wpływy za usługi koparką, zgodnie z cennikiem. 
- Radna Maria Woźniak - dział 851 – Ochrona zdrowia - § 0690 – wpływy z różnych 
opłat -310 746,00 zł. 
- Pani skarbnik – ww. kwota stanowi zaplanowane wpłaty od mieszkańców jako 
partycypacja w kosztach projektu dot. głębokiej termomodernizacji budynków 
użyteczności publicznej. 
- Radna Maria Woźniak - kiedy będzie ogłoszony przetarg na odbiór i 
zagospodarowanie odpadów komunalnych? 
- Pani skarbnik – przetarg zostanie ogłoszony jeszcze w tym miesiącu. 
- Radny Jerzy Kwiecień – czy koła łowieckie, działające na terenie gminy, płacą 
podatki w jednakowej wysokości? 
- Skarbnik gminy – stawka czynszu dzierżawnego za obwód łowiecki jest ustalana 
odgórnie. 
- Radna Maria Woźniak - dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 
rozdział 90095 – pozostała działalność - § 2460 – 15 000,00 zł. 
- Skarbnik gminy – są to środki otrzymane na usuwanie wyrobów zawierających 
azbest. 
- Radna Maria Woźniak - dochody majątkowe - § 6297 – 61 729,00 zł. 
- Pani skarbnik – na taką kwotę opiewa podpisana umowa na opracowanie 
dokumentacji projektowej kanalizacji; kwota ta podlega zwrotowi. 
- Radna Maria Woźniak - dział 600 – Transport i łączność – rozdział 60016 – drogi 
publiczne gminne – 1 182 577,00 zł. 
- Pani skarbnik – kwota ta stanowi zwrot kosztów poniesionych przez gminę na 
budowę dróg w 2017 i 2018 roku, przy czym kwota zwrotu za rok ubiegły wynosi 
741 892,00 zł, natomiast za rok 2018 – 440 685,00 zł. 
- Radna Maria Woźniak - czy ceny za ogrzewanie mieszkań w Domu Nauczyciela w 
Gnojnie i Raczycach podlegają waloryzacji? 
- Pani główna księgowa GZOS – tak; koszty wytworzenia ciepła są rozliczane po 
zakończeniu sezonu grzewczego. 
- Radna Maria Woźniak - dział 851 – Ochrona zdrowia – 513 758,92. 
- Pani skarbnik – dofinansowanie na realizację projektu: „Głęboka termomodernizacja 
budynków użyteczności publicznej w gminie Gnojno”. 
- Radna Maria Woźniak - dział 900 – Gospodarka mieszkaniowa i ochrona środowiska 
– rozdział 90005 – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 1 639 195,10 zł. 
- Pani skarbnik – są to środki na montaż instalacji odnawialnych źródeł energii w 
ramach projektów parasolowych na terenie gminy Gnojno. 
- Radna Maria Woźniak - rozdział 90095 – pozostała działalność – 1 159 562,79 zł. 
- Pani skarbnik – środki na rewitalizację miejscowości Gnojno. 
          Analiza załącznika nr 4 – zadania inwestycyjne roczne w 2018 roku. 
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          Jako pierwsza głos zabrała radna Beata Boś, która udzieliła wyjaśnień na temat 
budowy wodociągu w miejscowości Wola Bokrzycka – Gorzakiew (zad. nr 1). 
Stwierdziła, że kwestia wypłaty odszkodowania dla Pana Bogdana Stachurskiego była 
przedmiotem posiedzenia Komisji Rolnictwa w dniu 13 listopada br. Niestety nie 
udało się wypracować porozumienia, ponieważ właściciel działki żądał od gminy 
rekompensaty w wysokości 20 tys. zł, podczas gdy wójt proponował odszkodowanie 
w kwocie 8 tys. zł. Kwota ta nie była dla zainteresowanego satysfakcjonująca. Tak 
więc zrezygnował z tak małego odszkodowania i poinformował, iż zamierza 
dochodzić swoich praw na drodze sądowej. Nie wyraził również zgody na to, by nowy 
wodociąg został wybudowany na działce, stanowiącej jego własność. 
         Następnie pan Sebastian Kiciński zabierając głos w tym samym temacie 
oznajmił, iż zgodnie z opracowanym projektem nowy wodociąg będzie biegł po 
obrzeżach działki należącej do Pana Bogdana Stachurskiego. Poinformował także, że 
dokonano zgłoszenia robót budowlanych w starostwie powiatowym. Oznacza to, że 
wszystkie formalności zostały już dopięte. Jedyną przeszkodę stanowi brak zgody 
właściciela działki na poprowadzenie nitki wodociągu. 
         Radny Marian Okraj wypowiadając się na ten sam temat nadmienił, że Komisja 
Rewizyjna zajmowała się tą sprawą w 2015 roku. Obecny wówczas na posiedzeniu 
komisji Pan Stachurski wniósł o wypłatę odszkodowania w wysokości 40 tys. zł za 
bezprawne umieszczenie urządzeń wodociągowych na jego działkach. 
         Podinspektor ds. przygotowania projektów zabierając głos po raz drugi 
doprecyzował, że Pan Stachurski otrzymał wycenę sporządzoną przez rzeczoznawcę 
opiewającą na kwotę około 8 tys. zł. Kwota ta stanowi rekompensatę za bezumowne 
korzystanie z nieruchomości oraz odszkodowanie za umieszczenie urządzeń 
wodociągowych. 
          Pani Maria Płatek poinformowała, że w celu rozwiązania tego problemu gmina 
zamierza wystąpić z pismem do Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju o czasowe 
zajęcie cudzej nieruchomości na cele budowlane. W uzasadnieniu będzie podane, że 
planowana inwestycja stanowi realizację celu publicznego. 
          Analiza załącznika nr 3 – limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia 
planowane do poniesienia w 2018 roku. 
          Radna Maria Woźniak, mając na uwadze unieważnienie przetargu na budowę 
sieci kanalizacyjnej w miejscowości Gnojno i Glinka wraz z przebudową oczyszczalni 
ścieków (zad.1) zapytała, kiedy zostanie ogłoszony kolejny przetarg. 
         Pan Sebastian Kiciński odpowiedział, że na pewno jeszcze w tym miesiącu. 
Zaznaczył przy tym, że decyzja w tej sprawie należy do kompetencji wójta. 
Kontynuując wyjaśnił, że pierwszy przetarg został unieważniony, ponieważ cena 
oferty najkorzystniejszej przekroczyła kwotę szacunkową przeznaczoną na realizację 
zadania o 1.300.000 zł (łączne nakłady finansowe na planowane przedsięwzięcie 
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wynoszą 4 166 962,00 zł). Obecnie trwają rozmowy z autorem, który opracował 
program funkcjonalno-użytkowy dla gminy, na temat obniżenia kosztów inwestycji 
poprzez zastosowanie tańszych materiałów i technologii. 
         Następnie pani radna zapytała czy będzie prowadzony nadzór archeologiczny. 
Pan podinspektor w odpowiedzi stwierdził że tak, ale nie wcześniej niż na etapie 
przygotowania dokumentacji projektowej. 
          Następne pytanie pani  radnej brzmiało: „czy w kwocie przeznaczonej na 
realizację inwestycji uwzględniono koszty zatrudnienia inspektora nadzoru”. 
Pan Sebastian Kiciński na ostatnie pytanie udzielił odpowiedzi twierdzącej. Natomiast 
w nawiązaniu do planowanej inwestycji polegającej na głębokiej termomodernizacji 
budynków użyteczności publicznej oznajmił, że jej realizacja może się rozpocząć 
dopiero wówczas, kiedy zostaną  podpisane umowy lub porozumienia z mieszkańcami 
ośrodków zdrowia. Dodał jeszcze, że projekt uwzględnia kompleksową 
termomodernizację 3 ośrodków zdrowia i należy go traktować całościowo, oraz że 
zgodnie ze złożonym wnioskiem inwestycja ma być zrealizowana do 30 września 
2018 roku.  
           Kolejne pytanie, jakie zadała radna Maria Woźniak, dotyczyło zadania nr 4 
czyli przebudowy drogi gminnej w miejscowości Gnojno. 
          Pani skarbnik w odpowiedzi poinformowała, że kwotę 15.000 zł zaplanowano 
na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Pan wójt dodał natomiast, że 
projekt zakłada budowę drogi na nowym osiedlu w Gnojnie (od posesji państwa 
Raczyńskich). 
          Podczas analizy wydatków budżetowych (zał.nr 2) radna Maria Woźniak zadała 
następujące pytania, na które odpowiedzi udzieliła pani skarbnik: 
- dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 
prawa oraz sądownictwa – kwota 938,00 zł; 
- pani skarbnik – jest to kwota przekazana przez Krajowe Biuro Wyborcze na 
prowadzenie i aktualizację stałego spisu wyborców; 
- dział 853 – Pozostała działalność - kwota 213 112,32 zł; 
- pani skarbnik – kwota przeznaczona na realizację projektu „Szczęśliwe dzieci w 
Gminie Gnojno”; 
- dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – dział 92105 – Pozostałe 
zadania w zakresie kultury – 11 800,00 zł; 
- pani skarbnik – środki z funduszu sołeckiego na organizację pikników, wycieczek; 
- § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 43 108,00 zł; 
- pani skarbnik – wydatki na realizację zadań z funduszu sołeckiego (urządzanie 
placów zabaw); 
- w którym dziale uwzględniono wydatki na prowadzenie Domu Dziennego 
„SENIOR+”; 
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- pani skarbnik – wstępnie zaplanowano kwotę 50.795,00 w rozdziale 85295 – 
Pozostała działalność.  
          W wyniku analizy projektu budżetu na 2018 rok, komisje zgłosiły następujące 
wnioski, mające wpływ na kształt budżetu: 

1) Radny Marian Okraj – Komisja Rewizyjna: 

 wykonać odcinek drogi gminnej na dz. nr ew. 386 w msc. Pożogi. 
2) Radny Jerzy Kwiecień – Komisja Rewizyjna: 

 uwzględnić przy projektowaniu przebudowy drogi gminnej położonej na 
dz. nr ew. 488/4 i 490 w msc Glinka poszerzenie wjazdu (zjazdu) 
poprzez urządzenie rowu krytego (przy drodze wojewódzkiej). 

3) Radna Beata Boś – Komisja Rolnictwa: 

 uwzględnić w przyszłorocznym budżecie przebudowę dwóch odcinków 
dróg w msc. Wólka Bosowska. 

Ponadto: 
-  radny Stanisław Wcisło - przewodniczący rady gminy –  wnioskował o podjęcie 
skutecznych działań, zmierzających do rozpoczęcia prac termomodernizacyjnych w 
Balicach wczesną wiosną 2018 roku, oraz odzyskanie dzieci z terenu gminy, które 
obecnie uczęszczają do szkół na terenie innych miast i gmin; 
- radna Jadwiga Gubała zaproponowała, aby zaprosić właścicieli mieszkań, 
znajdujących się w budynkach Ośrodków Zdrowia, na rozmowę, na temat partycypacji 
w kosztach termomodernizacji  (na końcu wnioskodawczyni wycofała ten wniosek – 
ewent. Usunąć); wnioskowała również o zwołanie wspólnego posiedzenia Komisji 
Rewizyjnej i Oświaty, w celu dokonania analizy wydatków poniesionych na oświatę, 
po wprowadzeniu reformy edukacji; 
- radni, zaniepokojeni zbyt dużą różnicą pomiędzy zużyciem wody wg wodomierza 
głównego a wystawionymi fakturami, wnioskowali o podjęcie radykalnych działań 
mających na celu ograniczenie i zmniejszenie negatywnego zjawiska, jakim jest 
nielegalny pobór wody i odprowadzanie ścieków; 
- radni, obecni na posiedzeniu, nie wyrazili zgody na proponowane podwyżki stawek 
podatku od nieruchomości i środków transportowych oraz zdecydowali o 
pozostawieniu stawek podatku rolnego na dotychczasowym poziomie („za” głosowało 
12 radnych); 
- poza tym członkowie komisji postulowali, aby dążyć do ograniczenia wydatków 
bieżących i zmniejszenia deficytu budżetowego. 
            Po omówieniu kwestii związanych z przyszłorocznym budżetem, 
przewodnicząca obrad podziękowała wszystkim za udział we wspólnym posiedzeniu i 
dokonała jego zamknięcia. 
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Wykaz planowanych do sprzedaży nieruchomości i realizacja przedsięwzięć z funduszu 

sołeckiego na rok 2018 – stanowią załączniki do protokołu Komisji Planowania, 

Budżetu i Finansów. 

 
Na tym protokół zakończono i podpisano.- 
 
       Protokolant:                                               Przewodniczący Komisji Planowania, 
Barbara Czarnecka                                                         Budżetu i Finansów 
                                                                                            Maria Woźniak 
                                                                          Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 
                                                                                            Marian Okraj 
                                                                           Przewodniczący Komisji Rolnictwa, 
                                                                           Gospodarki Żywnościowej, Handlu 
                                                                           i Usług oraz Ochrony Środowiska 
                                                                                             Beata Boś 
                                                                            Przewodniczący Komisji Zdrowia, 
                                                                            Socjalnej, Oświaty i Kultury 
                                                                                            Artur Patrzałek 
 


