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Protokół  
 

             ze wspólnego posiedzenia stałych komisji rady, odbytego w dniu 30 listopada 
2015 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Gnojnie. 
Posiedzenie trwało od godz. 9 do godz. 13.55. 
W posiedzeniu, zgodnie z załączonymi listami obecności, uczestniczyło 12 radnych 
(nieobecni: Gustaw Treliński, Krzysztof Samburski). 
Ponadto w posiedzeniu wzięła udział Pani Maria Małasińska – skarbnik gminy oraz  w 
części obrad: Pan Stanisław Wcisło – przewodniczący rady gminy, Pan Zbigniew 
Janik – wójt gminy, Pan Sebastian Kiciński – podinsp. ds. przygotowania i realizacji 
projektów, Pani Stanisława Sikora – kierownik GZOS, Pani Elżbieta Korzec – główna 
księgowa GZOS. 
Obradom przewodniczyła radna Maria Woźniak. 
 

Porządek posiedzenia: 
 

1. Otwarcie posiedzenia. 
2. Analiza wieloletniej prognozy finansowej i projektu budżetu gminy na 2016 

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. 
 
              Na samym początku przewodnicząca obrad przytoczyła  wybrane paragrafy 
zawarte w uchwale Nr XXXIX/178/10 Rady Gminy Gnojno z dnia 28 stycznia 2010 r. 
w sprawie trybu pracy nad projektem uchwały budżetowej.  
              Następnie pani skarbnik omawiając projekt uchwały w sprawie Wieloletniej 
Prognozy Finansowej na lata 2016-2035 stwierdziła, że jest on dostosowany do 
projektu budżetu na 2016 rok oraz że spełnia wymogi formalne zawarte w art. 243 
uofp. Kontynuując dodała że z powodu niezrealizowania w 2015 roku planu sprzedaży 
majątku, uchwalenie budżetu na 2017 rok  będzie o wiele trudniejsze niż w latach 
poprzednich.  
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              Pani radna Maria Woźniak zabierając głos w tej kwestii podkreśliła, że czuje 
pewien niedosyt i jest jej smutno z powodu takiej sytuacji.   
             Wójt podkreślił, że w 2015 roku bazowaliśmy na tym co zastane. Ponadto 
dodał, że w poprzedniej kadencji dokonano sprzedaży najbardziej wartościowych 
składników majątku, natomiast teraz pozostały do sprzedaży mało atrakcyjne działki, 
które należy najpierw odrolnić, i budynek po byłym Posterunku Policji, którego nie 
można sprzedać bez zmiany przeznaczenia. 
             Podczas dalszej analizy WPF pani skarbnik stwierdziła, że mając na uwadze 
złożoną sytuację finansową gminy należy w roku przyszłym skonsolidować kredyty, w 
celu urealnienia wysokości spłacanych rat. 
            Wójt wpisując się w powyższą tematykę podkreślił z całą mocą, że na taki a 
nie inny stan finansów wpływ miało m.in. obniżenie subwencji w 2015 roku dla gminy 
o 300 tys. złotych oraz brak sprzedaży majątku z powodów, o których wcześniej 
wspominał. 
             Przewodniczący rady oznajmił, że wójtowi i radnym przyszło działać w 
określonych warunkach, jak chociażby obniżenie subwencji o 300.000 zł, które były 
zaskoczeniem in minus, czy też spłata 500.000 zł kredytu. 
            Skarbnik gminy zaznaczyła, że bez podwyższenia stawek podatków i opłat 
lokalnych – nie zwiększą się dochody gminy. 
            Kontynuując analizę WPF radna Maria Woźniak postulowała o urealnienie 
kwot ze sprzedaży majątku. 
            Pani skarbnik oznajmiła, że w celu domknięcia budżetu na 2016 rok zmuszona 
była uwzględnić dochody majątkowe z tytułu sprzedaży nieruchomości. Wójt 
zapewnił że zrobi wszystko, żeby w roku 2016 możliwa była sprzedaż działek i innych 
składników majątku. 
           Przewodniczący rady dodał natomiast, że oszczędności należy szukać w każdej 
dziedzinie, jak choćby w oświacie.  
            Wójt stwierdził, że cały czas bazujemy na prognozach i założeniach. A jak  
wiadomo z doświadczenia, nie wszystkie dochody i wydatki uda się zrealizować w stu 
procentach. Abstrahując od tego podkreślił, że budżet na 2016 rok zakłada realizację 
strategicznych, i potrzebnych, wielomilionowych inwestycji mimo, że nie są jeszcze 
znane programy z których gmina będzie mogła skorzystać. Niektóre zadania nie 
zostały ujęte w projekcie budżetu, co nie oznacza że nie będą realizowane. 
Kontynuując podkreślił, że jest ciężko ale nie beznadziejnie. Dodał jeszcze, że nie da 
się w ciągu roku zmienić diametralnie bardzo trudnej sytuacji gminy. Radni i wójt 
zostali wybrani i muszą działać na rzecz gminy w każdych warunkach.  
                  Radna Jadwiga Gubała wypowiadając się na temat ewentualnej podwyżki 
podatków na 2017 rok stwierdziła, że trzeba się nad tym poważnie zastanowić. 
Argumentowała że takie podwyżki wzbudzą wiele kontrowersji wśród rolników, 
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którzy osiągają coraz niższe dochody z gospodarstw z powodu m.in. braku rynków 
zbytu, a nie wpłyną w znaczny sposób na zwiększenie dochodów gminy. Dlatego 
proponowała szukanie rezerw w innych obszarach. 
Podobnie jak niektórzy inni radni wskazała na potrzebę rozważnego rozpatrzenia 
sprawy ewentualnego wsparcia finansowego remontu zabytkowych organów w 
kościele parafialnym w Gnojnie. 
                   W dalszej części posiedzenia dyskutowano na temat zatrudnienia 
stażystów i pracowników interwencyjnych.  
                  Odnośnie tego problemu wójt stwierdził, że potrzeby w tym zakresie są 
bardzo duże oraz że młodzież z tego terenu ma prawo do odbycia stażu w Urzędzie 
Gminy,  ponieważ nie ma na naszym terenie innych zakładów pracy. Dlatego jedni 
odbywają staże w tym roku a inni będą odbywać w roku przyszłym i latach 
następnych.  
                  Radny Wincenty Krawczyk w nawiązaniu do powyższej tematyki 
stwierdził, że mieszkańcy gminy są bardzo zadowoleni z tego, że młodzi ludzie mogą 
odbyć staż i nabrać doświadczenia. Nie można bowiem odmówić takiej pomocy. 
                 Radna Jadwiga Gubała dodała, że należy zatrudniać młodych ludzi, ale 
należy również od nich wymagać jak najwięcej i wykorzystywać w sposób racjonalny 
ich potencjał. 
                 Wójt zapewnił że tak właśnie jest, bo młodzi ludzie odbywając staże w 
poszczególnych referatach Urzędu Gminy, uczą się  i pomagają.  
                  Radna Maria Woźniak podkreśliła, że trzeba umieć wszystko 
wypośrodkować, bo o ile w tym roku nie jest jeszcze tak tragicznie, o tyle w roku 
przyszłym rada może stanąć przed dylematem: być albo nie być. 
                  Wójt skonstatował, że trzeba na wszystkie zaplanowane wydatki spojrzeć 
w sposób obiektywny i ocenić czy wszystkie inwestycje w poszczególnych 
miejscowościach, w tym drogi, są konieczne do realizacji. Kontynuując wypowiedź 
nadmienił, że należy dla dobra gminy wykorzystywać wszelkie sprzyjające warunki, 
okoliczności inwestycyjne 
                   Radny Tomasz Pasternak poddał pod rozwagę likwidację funduszu 
sołeckiego. 
                   Radny Stanisław Wesołowski wypowiadając się na powyższy temat 
stwierdził, że potrzeby należy usystematyzować. Bo są rzeczy przyjemne, potrzebne i 
konieczne.  
                 Radna Maria Woźniak dodała natomiast że zwrot wydatków w kwocie 
50.000 zł z tytułu realizacji zadań z funduszy sołeckich, w pełni pokrywa mniej 
uzasadnione potrzeby, w tym budowę w niektórych miejscowościach placów zabaw. 
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                Po zakończeniu oceny formalno-merytorycznej projektu uchwały w sprawie 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gnojno na lata 2016 – 2035 prowadząca 
zarządziła 10-minutową przerwę w obradach. 
                 Po ponownym wznowieniu obrad pani skarbnik dokonała szczegółowej 
analizy załączników do projektu uchwały budżetowej Gminy Gnojno na 2016 rok. 
                 W trakcie analizy załącznika Nr 3 – limity wydatków na wieloletnie 
przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2016 roku – objaśnień  na temat 
rozbudowy sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Gnojno i Glinka oraz przebudowy 
gminnej oczyszczalni ścieków w Gnojnie udzielił Pan Sebastian Kiciński. Stwierdził 
m.in., że obecnie trwają uzgodnienia z mieszkańcami msc. Glinka na temat działek, na 
których mają być posadowione przepompownie ścieków.  Uzgodnienia w tym zakresie 
leżą w gestii projektanta. Gmina - po skompletowaniu wszystkich dokumentów przez 
projektanta – wystąpi z wnioskiem o pozwolenie na budowę. Nabór wniosków 
zostanie ogłoszony najprawdopodobniej pod koniec drugiego, lub na początku 
trzeciego, kwartału 2016 roku. 
Kontynuując poinformował, że projekt przebudowy gminnej oczyszczalni ścieków jest 
już gotowy. Pozostaje tylko kwestia złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na 
budowę. Żeby to zrobić, trzeba najpierw uregulować sprawę własności działki, która w 
części należy do Pana Ryszarda Kuśnierza. 
                Po bardzo długiej i ożywionej dyskusji wypracowano następujące wnioski: 
- radny Marian Okraj – Komisja Rewizyjna – zgłosił wniosek, bez wskazania źródeł 
finansowania, mający wpływ na kształt przyszłorocznego budżetu, o zwiększenie 
planowanych wydatków na przebudowę drogi gminnej położonej na działce ew. nr 29 
i 260 w msc. Pożogi do kwoty 40.000 zł  z wolnych środków (w projekcie 
zaplanowano na ten cel kwotę 7.000 zł z funduszu sołeckiego);  
- radny Jerzy Kwiecień – Komisja Rewizyjna – dokończyć budowę drogi Glinka – 
Wola Bokrzycka; 
- radna Jadwiga Gubała – Komisja Planowania, Budżetu i Finansów – mając na 
względzie finanse gminy należy zweryfikować zasadność utrzymania filii 
bibliotecznych w Raczycach i Balicach; 
- radny Tomasz Pasternak – Komisja Rewizyjna – zwrócić się z pismem do 
przewoźnika dowożącego dzieci do szkół o terminowe wypłaty wynagrodzeń dla 
opiekunów. 
                  Ponadto podczas posiedzenia radni zgłosili poniższy wniosek: 
- z uwagi na trudną sytuację finansową gminy - w roku 2016 zmniejszyć liczbę 
stażystów i pracowników interwencyjnych. 
                   Pani skarbnik podkreśliła, że w celu urealnienia dochodów w roku 
przyszłym należy podwyższyć podatki i opłaty lokalne. 
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Poza tym poinformowała radnych że, z powodu niezrealizowania planu dochodów w 
2015 roku ze sprzedaży majątku, była zmuszona obniżyć wydatki bieżące na 2016 rok, 
na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, o kwotę około 200.000 zł we 
wszystkich działach. Oznajmiła, że radni otrzymają nowy projekt budżetu po 
naniesieniu poprawek. 
Wniosek o udzielenie dotacji na renowację zabytkowych organów stanowi załącznik 
do protokołu. 
                  Na sam koniec przewodniczący Komisji Rewizyjnej - radny Marian Okraj - 
przedstawił żądania Pana Bogdana Stachurskiego dotyczące wypłaty odszkodowania 
w wysokości 40.000 zł netto za bezprawne umieszczenie urządzeń wodociągowych na 
dwóch działkach stanowiących jego własność (kserokopia protokołu Nr 10/15 z 
posiedzenia komisji odbytego w dniu 26 listopada b.r. – w załączeniu). 
                 W wyniku dyskusji radni zadecydowali o przekazaniu sprawy radcy 
prawnemu, do ponownego rozpatrzenia.  
 
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 
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