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Protokół Nr III/15 
 

              z sesji Rady Gminy Gnojno, odbytej w dniu 29 stycznia 2015 roku w sali 
konferencyjnej Urzędu Gminy w Gnojnie. 
Sesja trwała od godz. 9.10 do godz. 13.50. 
W sesji, zgodnie z załączonymi listami obecności, wzięło udział 14 radnych 
(nieobecny: radny Krzysztof Samburski), sołtysi, mieszkańcy gminy oraz: 
- Pan Stanisław Klimczak  - wicestarosta buski (w części obrad), 
- Pan Andrzej Lipka   - kierownik Powiatowego Zespołu Doradczego w                                               
Busku-Zdroju (w części obrad), 
- Pan Zbigniew Janik  - wójt gminy, 
- Pan Piotr Bębas   - sekretarz gminy, 
- Pani Anna Fonfara   - radca prawny (w części obrad), 
- Pani Maria Małasińska  - podinspektor ds. księgowości budżetowej. 
            Otwarcia III sesji Rady Gminy Gnojno dokonał jej przewodniczący – pan 
Stanisław Wcisło. Powitał wszystkich uczestników obrad, stwierdził kworum 
wystarczające do podejmowania prawomocnych uchwał i odczytał proponowany 
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 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gnojno 

na lata 2015 – 2035. 
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gnojno na 2015 rok. 
6. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Kielcach skargi Prokuratora Rejonowego w Busku-
Zdroju na uchwałę Nr XXVIII/187/13 Rady Gminy Gnojno z dnia 28 marca 
2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości na terenie 
gminy Gnojno. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 
na 2015 rok. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Gnojno. 
9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Skarbnika Gminy Gnojno. 
10. Odpowiedzi na interpelacje radnych i wolne wnioski. 
11. Zakończenie sesji. 

Po odczytaniu  porządku obrad pan przewodniczący zaproponował, aby po punkcie 9 
wprowadzić punkt 10 w brzmieniu: „Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia 
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Gminy Gnojno do Lokalnej Grupy Działania funkcjonującej pod nazwą 
STOWARZYSZENIE „G5”. 
„Za” wymienioną propozycją głosowało 14 radnych. 
W związku z brakiem uwag przewodniczący poddał pod głosowanie całościowy 
porządek obrad. 
„Za” jego przyjęciem głosowało 14 radnych.    
             Następnie głos zabrał pan Andrzej Lipka i pokrótce objaśnił zebranym zasady 
wypełniania wniosków o dopłaty bezpośrednie.  
Pan wójt poinformował natomiast, że pierwsze spotkanie na ww. temat odbyło się w 
dniu 23 stycznia br. na sali konferencyjnej urzędu gminy oraz, że będą organizowane 
kolejne takie spotkania. 
 
Do punktu 2-go. 
 
            Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 
            W sprawie przyjęcia protokołu Nr II/15 odbyły się dwa głosowania.  
„Za” przyjęciem protokołu bez czytania głosowało 14 radnych. 
Ponieważ radni nie wnieśli żadnych uwag do protokołu z poprzedniej sesji 
przewodniczący obrad przeprowadził głosowanie jawne nad jego przyjęciem. „Za” 
głosowało 14 radnych. 
 
Do punktu 3-go. 
 
             Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami. 
              Sprawozdanie, o którym mowa wyżej, stanowiące załącznik do protokołu 
przedłożył wójt gminy pan Zbigniew Janik.  
              Następnie korzystając z obecności pana wicestarosty prowadzący obrady 
pogratulował mu wyboru na kolejną kadencję i licząc na dobrą współpracę, życzył mu 
wszystkiego najlepszego. 
Kontynuując rozpoczęty wątek przewodniczący wręczył  - w imieniu pana Mirosława 
Pawlaka - Posła na Sejm RP – imienne gratulacje z okazji wyboru panu wójtowi oraz 
wszystkim radnym Rady Gminy Gnojno. 
W dalszej części obrad głos zabrał pan wicestarosta i nawiązując do wyborów, które 
się odbyły w dniu 16 listopada 2014 r. stwierdził, że ich wynik może być dla każdego 
samorządowca satysfakcjonujący, bo wyboru dokonało najsprawiedliwsze gremium.  
Kontynuując zadeklarował, oczekując jednocześnie dobrej współpracy od władz 
gminy, radnych i sołtysów, wszelką możliwą pomoc. Potem pogratulował radnym i 
wójtowi wyboru, życząc wielu sukcesów. 
Następnie przekazał poniższe informacje: 
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- w najbliższym czasie (w miarę posiadanych środków finansowych) na terenie gminy 
będą realizowane następujące inwestycje drogowe w ramach tzw. „powodziówek”: 
Bugaj-Kostera,  Kostera – Stopnica i Janowice Poduszowskie – Falki; 
- powstanie nowy odcinek drogi o nawierzchni asfaltowej  wraz z chodnikami w msc. 
Balice; 
- będą montowane solary na budynkach użyteczności publicznej na terenie powiatu 
buskiego, w tym m.in. na budynku Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie; 
- od 7 stycznia b.r. Powiatowy Urząd Pracy w Busku-Zdroju uruchomił kilka form 
pomocy bezrobotnym; są to staże, roboty publiczne i prace interwencyjne; staże będą 
organizowane na okres 6 m-cy a po tym okresie pracodawca będzie miał obowiązek 
zatrudnić stażystę na kolejne 6 m-cy; 
- na lata 2015-2020 będzie obowiązywał nowy system płatności bezpośrednich; 
informując o tym fakcie zadeklarował pomoc przy wypełnianiu wniosków. 
            Pan wójt korzystając z obecności pana Stanisława Klimczaka na pierwszej sesji 
w tej kadencji pogratulował mu wyboru na radnego oraz faktu, że po raz kolejny 
powierzono mu funkcję wicestarosty. Ze swej strony zadeklarował dobrą współpracę. 
Przewodniczący zarządził 10-minutową przerwę w obradach. 
 
Do punktu 4-go. 
 
           Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gnojno 
na lata 2015 – 2035. 
          Projekt uchwały w przedmiotowej sprawie oraz wybrane akapity z załącznika nr 
2, stanowiącego objaśnienia do WPF, odczytała pani Maria Małasińska. 
W związku z brakiem uwag przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod 
głosowanie. 
Wyniki głosowania: „za” – 11, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 3. Uchwała 

Nr III/14/15 wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik do protokołu. 

 
Do punktu 5-go. 
 
          Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gnojno na 2015 rok. 
           Na wstępie głos zabrał wójt gminy i oznajmił m.in., że: w pracach nad 
projektem tegorocznego budżetu uczestniczyły wszystkie stałe komisje rady. Projekt 
budżetu przygotowany przez poprzednie władze został szczegółowo przeanalizowany i 
urealniony.  Poprzedni projekt został opracowany pod potrzebę chwili czyli zbliżające 
się wybory samorządowe. Większość zawartych w nim planów była nierealna do 
wykonania. Jako pierwszy przykład podał środki powodziowe, które miały być 
pozyskane w kwocie 1.200.000 zł, podczas gdy gmina w poprzednich latach 
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pozyskiwała na ten cel maksymalnie kwotę 600.000 zł. Następny przykład. Planowany 
do uzyskania dochód w kwocie 700.000 zł ze sprzedaży majątku, który nie jest 
atrakcyjny a tym samym znajduje coraz mniej potencjalnych nabywców. Atrakcyjny 
majątek został ostatnio wysprzedany. Jeżeli nie ma dochodów – nie ma wydatków. 
Dlatego mając na uwadze fundusze, a raczej ich brak, będą robione rzeczy 
najpotrzebniejsze. Apeluję w związku z tym do uczestników sesji o takie, właśnie 
rzetelne, przedstawianie sprawy mieszkańcom gminy. Dane przedstawione w 
projekcie budżetu służyły poprawie statystyk, jak to ma miejsce w całym kraju, gdzie 
statystyki pokazują, że nam się lepiej żyje niż w Niemczech. A tak nie jest, bo to nadal 
Polacy wyjeżdżają do pracy do zachodniego sąsiada aby poprawić swój status 
społeczny i zarobić na utrzymanie. Tak samo był przedstawiany projekt budżetu, że 
statystycznie zadłużenie nie jest tak duże, stać nas na wszystko a zrobimy jeszcze 
więcej. Ale przyszedł czas na urealnienie tych planów i pokazanie ludziom, że 
sytuacja jest zupełnie inna. I nie chodzi o poprawianie statystyk, ale o to, żeby za 
naszym pośrednictwem ludzie skorzystali z dostępnych funduszy unijnych. Dlatego 
jeżeli nie oddłużymy gminy – nie będziemy się mogli ubiegać o możliwe do uzyskania 
dofinansowania w latach 2014-2020. Natomiast nie mając swoich funduszy 
stanowiących wkład własny – gmina będzie musiała zaciągać kolejne kredyty na 
realizację inwestycji. Mówię to po to, aby uświadomić wszystkim, że w tym roku będą 
realizowane tylko najniezbędniejsze inwestycje, aby móc zrealizować w przyszłości 
więcej, korzystając  z dofinansowania unijnego. Jeżeli chodzi o staże, o których mówił 
pan wicestarosta, zaobserwowałem, że w ostatnich latach było ich w gminie 
organizowanych mniej. Dlatego m.in. tak wielu młodych ludzi o nie zabiega. Staże 
będą organizowane i dlatego nie uda się obniżyć aż tak drastycznie kosztów na 
administrację. Bo odbycie stażu przez bezrobotnego wiąże się z poniesieniem 
dodatkowych kosztów przez pracodawcę. Mam w związku z tym do uczestników 
obrad prośbę, aby nie rozpowiadać, że w urzędzie zwiększyło się zatrudnienie, 
ponieważ w poszczególnych pokojach pojawiły się „nowe twarze”, bo będą to właśnie 
stażyści 
Wracając do problemu zadłużenia chciałem zwrócić państwa uwagę na nadmierne 
wydatki poniesione na niektóre inwestycje.  Nie zrozumcie mnie źle. Nie neguję tego, 
co zostało zrobione. Nie neguję, tylko mam uwagi, co do sposobu wykonania 
niektórych inwestycji i poniesionych kosztów, które wskazują w wielu przypadkach na 
rozrzutność i niegospodarność. Bo nie chodzi o to, aby coś zrobić. Ważne jest, w jaki 
sposób to zrobić i za ile. Może posłużę się niezbyt fortunnym przykładem, ale sedes 
może kosztować 300 zł, ale może też 30.000 zł, na przykład z porcelany. Temat 
inwestycji będzie  przedmiotem jeszcze wielu dyskusji, ponieważ budynek świetlicy w 
Raczycach i Domu Ludowego w Janowicach Raczyckich wraz z boiskiem (na którym 
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się nie da grać w piłkę) pozostawiają wiele do życzenia a ich administratorzy 
wnioskują o przeprowadzenie w  nich kontroli. 
Po tym stwierdzeniu wywiązała się następująca dyskusja, która przybrała formę 
polemiki: 
- Radny Gustaw Treliński – bo wcześniej boisko było pofałdowane a teraz teren jest 
równy i może dlatego nie mogą grać. 
- Radna Agata Segda – nie ma na wsi młodzieży i dlatego nie ma kto grać w piłkę. 
- Wójt gminy – młodzież z Janowic zwróciła się do mnie osobiście, żeby coś z tym 
boiskiem zrobić a ja zwrócę się osobiście do pani radnej i powiem, że nie dlatego 
młodzież nie gra, bo jej nie ma. Ta młodzież gra, ale na boisku w Gnojnie. 
- Radna Agata Segda – naprawdę nie ma młodzieży na wsi. 
- Wójt gminy – wobec tego, po co to boisko było budowane? 
- Radny Gustaw Treliński – a czy boisko w Balicach jest w pełni wykorzystane? 
Decyzja w tym przypadku należy do dzieci, czy chcą grać, czy nie, a nie do nas 
radnych. 
- Wójt gminy – każdą taką wypowiedź, że jest inaczej niż w terenie będę dementował. 
I będę prosił panią radną i pana radnego, aby pojechali na miejsce ze stałą komisją 
rady i porównali boisko w Janowicach Raczyckich z boiskiem w Balicach i w Gnojnie. 
Wtedy wszystko będzie jasne. 
- Radny Gustaw Treliński – przecież to nie jest stadion za 5 mln zł, tylko wyrównanie 
i zagospodarowanie terenu. 
- Radna Agata Segda – to nie jest pełnowymiarowe, typowe boisko. Został tylko 
wyrównany teren i zasiana trawa. 
- Wójt gminy – wydaje mi się, że nie byliście tam osobiście. Ja byłem i rozmawiałem z 
młodzieżą, która mnie prosiła, aby coś z tym boiskiem zrobić, bo tam się nie da grać. 
- Radny Gustaw Treliński – czyli teraz wyrównamy teren, zrobimy nawierzchnię ze 
sztucznej trawy i będzie idealnie. 
- Radny Marian Okraj – tutaj nie chodzi o przegadywanie. Tutaj chodzi o to, aby 
stworzyć coś dobrego a nie „ładować” pieniędzy co roku w to samo miejsce bez 
potrzeby.  
- Radny Wincenty Krawczyk – ludzie nie przychodzą do wójta ze Skadli czy  z 
Jarząbek i mówią, że coś jest nie tak. Przychodzą z tej konkretnej miejscowości. 
- Wójt gminy – może to zabrzmi nieco ordynarnie, ale wcale się nie dziwię panu 
radnemu z Raczyc, że broni swojej decyzji z poprzedniej kadencji. A boisko zostało 
po prostu źle zrobione i takie są fakty. Tak samo jak budynek w Raczycach, gdzie 
odpadła część powłoki wykańczającej, leje się do środka i odpada farba. I nikt mi nie 
powie, że to co kosztowało 300.000 zł – zostało zrobione dobrze. Tak samo jak 
inwestycja w Janowicach Raczyckich, która kosztowała wraz z wyposażeniem  ponad 
500.000 zł a jest w takim stanie, w jakim jest. 
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- Przewodniczący obrad – problemy zostały zasygnalizowane; wkrótce będzie 
przedstawiona na sesji  dokumentacja z kontroli przeprowadzonej przez pracowników 
urzędu.  Dlatego uważam, że nie ma sensu więcej na ten temat dyskutować. 
- Radny Gustaw Treliński – mam pytanie – czy nadal obowiązuje gwarancja na roboty 
budowlane wykonane w świetlicy w Raczycach i Domu Ludowym w Janowicach 
Raczyckich, czy już przestała obowiązywać? 
- Wójt gminy – obowiązuje nadal. 
- Radny Gustaw Treliński – czy wobec tego zgłoszono firmie usterki wykonawcze? 
- Wójt gminy – mam zamiar to zrobić; a czy radny wcześniej zgłaszał takie usterki, 
które zostały stwierdzone tuż po wykonaniu remontu? 
- Radny Gustaw Treliński – przecież jest protokół z odbioru. 
- Wójt gminy – jest protokół z którego wynika, że wszystko zostało zrobione bardzo 
dobrze. 
- Przewodniczący obrad – w ubiegłym roku, na jednej z wakacyjnych sesji, prosiłem o 
powołanie komisji do sprawdzenia jakości wykonywanych wówczas na terenie gminy 
prac inwestycyjnych. Ponawiałem swoją prośbę jeszcze trzykrotnie, ale jak sam wiesz 
do końca kadencji takiej komisji nie powołano. A teraz mówimy o tym, o czym ja 
mówiłem pół roku temu. Myślę, że po tej dzisiejszej dyskusji – sprawa zostanie w 
końcu sfinalizowana. A ocena jakości wykonanych prac zostanie przedstawiona radzie 
i sołtysom. 
Dobrze, że poruszyłeś problem gwarancji. Bo jeśli zostaną stwierdzone istotne usterki 
rzutujące na zwiększenie poniesionych przez nas kosztów na ich usunięcie – wówczas 
będziemy je od wykonawcy egzekwować.  
- Radny Gustaw Treliński – każdy radny głosując za tymi inwestycjami miał dobre 
intencje i nie chciał, żeby były wykonane źle. Ale za ich jakość odpowiada 
wykonawca. Komisja Rolnictwa była na miejscu i stwierdziła kilka usterek w 
świetlicy w Raczycach. Dlatego nie mówię, że wszystko jest pięknie. Nie jestem 
fachowcem, ale skoro są plamy na suficie należy wezwać firmę, która je zlikwiduje. 
Budynek był zawilgocony jeszcze przed remontem. Ponieważ brak jest izolacji 
poziomej wilgoć (okres zimowy) nie ma możliwości ujścia i stąd te plamy.  
- Przewodniczący obrad – swego czasu były remontowane piwnice na plebanii w 
Balicach. Ściany piwnic nie zostały zasypane ziemią, jak to zostało zrobione w 
Raczycach, tylko zostały najpierw odgrzybione. Dlatego mam poważne wątpliwości, 
czy uda się zlikwidować tak szybko wilgoć w budynku w Raczycach.  
- Radny Marian Okraj – niepotrzebnie zagłębiamy się w sztukę budowlaną. Ja byłem 
w tych budynkach z pozostałymi członkami Komisji Rewizyjnej i tylko stwierdziłem, 
że te budynki zostały wyremontowane niezgodnie ze sztuką budowlaną. I nie do mnie 
należy ocena, co i jak należy zrobić. 
- Radny Gustaw Treliński – to skąd pan to wie, skoro pan mówi, że się na tym nie zna. 
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- Radny Marian Okraj – nie znam się, ale plamy nieznanego pochodzenia widać gołym 
okiem. 
- Radny Gustaw Treliński – nie zna się pan, nie wie co to jest za plama, ale twierdzi, 
że to jest niezgodne ze sztuką budowlaną. 
- Radny Marian Okraj – proszę mnie nie łapać za słowa. Bo jak tak będziemy 
pracować dla dobra gminy, to nic z tego nie wyjdzie. Ja tylko chcę, żeby było 
wszystko remontowane dobrze. A tam było wyremontowane źle. 
- Radny Wincenty Krawczyk – mam pytanie do pani sołtys z Raczyc. Ile miesięcy jest 
ten budynek ogrzewany? 
- Pani Helena Frankiewicz – od połowy października. 
- Radny Gustaw Treliński – czyli trzeci miesiąc. 
- Wójt gminy – mówiłem już, że jeśli będą przedstawiane inne fakty – to będę je od 
razu prostował. Dziękuję panu radnemu za zainteresowanie. Tyle tylko, że trochę jest 
jakby za późno, aby się interesować stanem tego budynku, który został oddany do 
użytku ponad pół roku temu. Z mojej wiedzy wynika natomiast, że budynek był już 
ogrzewany latem. 
- Radny Gustaw Treliński – faktycznie tak było, ale przepalanie w budynku miało na 
celu dosuszanie ścian. Każdy z nas zdaje sobie natomiast sprawę z tego, że grzanie 
budynku bez wietrzenia nic nie daje. 
- Wójt gminy – żeby zobrazować problem powiem tak. Wykonujecie remonty różnych 
pomieszczeń w swoich domach. Kto z was zaraz po remoncie wypożycza dmuchawę 
za 1.600 zł i dosusza dom? A ten remont kosztował 300.000 zł i został wykonany źle. 
Dlatego to mówię, żeby wam uświadomić, w jaki sposób gmina popadła w takie długi. 
- Radny Gustaw Treliński – remont klubu przeprowadzony kilka lat temu niczego nie 
zmienił w jego wyglądzie. Kto wtedy podejmował decyzje? 
- Wójt gminy – to po co było robić remont za tak dużą kwotę? 
- Radny Gustaw Treliński – uważam, że każdy mieszkaniec Raczyc powinien być 
dumny z tego, że we wsi jest taki budynek. 
- Przewodniczący obrad – kończymy dyskusję i przechodzimy do meritum. 
          Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gnojno na 2015 rok 
odczytała pani Maria Małasińska – podinspektor ds. księgowości budżetowej. 
         Następnie wiceprzewodnicząca rady przedstawiła Uchwałę Nr 2294/2014 II 
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 25 listopada 
2014 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Gnojno na 2015 
rok (kserokopia dokumentu – w załączeniu).  
          Radny Gustaw Treliński stwierdził, że podczas analizy materiałów zauważył 
wzrost wpływów z podatku rolnego o kwotę 200.000 zł. W związku z tym zwrócił się 
z pytaniem, czy w ciągu roku budżetowego przewidywany jest jego wzrost. 
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           Pani Maria Małasińska w odpowiedzi stwierdziła, że dochody z tego tytułu 
zaplanowano na podstawie wykonania 2014 roku. 
Radny zabierając głos po raz drugi oznajmił, że według niego aby były większe 
wpływy trzeba będzie podnieść podatek. 
Wójt odnosząc się do poruszonej kwestii oświadczył, że kwoty zawarte w projekcie 
budżetu zostały wyliczone przez panią Małasińską i zapewnił, że podatek rolny na 
pewno nie będzie w bieżącym roku podwyższony. 
         Kontynuując ten punkt porządku obrad przewodnicząca Komisji Planowania, 
Budżetu i Finansów – radna Maria Woźniak – zapoznała zebranych z treścią protokołu 
Nr 4/15 z posiedzenia odbytego w dniu 26 stycznia 2015 roku (kserokopia protokołu – 
w załączeniu). 
Dyskusja nad projektem budżetu: 
- Pani Maria Jabłońska – sołtys wsi Wólka Bosowska – dziękuję panu wójtowi za to, 
że poobcinał wydatki. Ale to za mało. Od 4 lat ubiegam się o budowę dwóch krótkich 
odcinków dróg, prowadzących do kilku posesji, które nie znalazły się w tegorocznym 
budżecie. Aż tu nagle okazuje się, że będzie budowana droga prowadząca do dwóch 
domów, w tym do domu pani Sydor, która jest w bardzo dobrym stanie. Pytam się 
Wysoką Radę – czy pani Sydor nie wystarcza taka droga? Czy potrzebna jej jeszcze 
lepsza, żeby się szybciej poruszała i pisała skargi? Mam prośbę do komisji. Zacznijcie 
pracować rzetelnie, bo pan wójt wcielił się w wydatki, ale nie jest w stanie dojechać 
do każdej drogi. Dlatego jeszcze raz proszę komisje – nie róbcie tego, jak chcecie, 
tylko uczciwie i tak, jak się należy. 
- Radna Maria Woźniak – pani sołtys - pewne rzeczy mieliśmy zastane i co mogliśmy 
– korygowaliśmy. Na wymieniony odcinek drogi było przeznaczone 130.000 zł. Tę 
kwotę zmniejszyliśmy o 80.000 zł. Z niektórych zadań trudno było zrezygnować, bo 
zostały złożone wnioski o dofinansowanie. 
- Pani Maria Jabłońska – nie będę szukać winnych, ale pytam się – po co tę drogę 
robić? Na swoje widzimisię?  Nie rozumiem takich rzeczy. Dwa domy, dwoje ludzi i 
kilka metrów do asfaltu. Czy w gminie nie ma większych problemów? 
- Radna Beata Boś – na tę drogę przeznaczyliśmy fundusz sołecki i musi być 
zrealizowana. Poza tym nie jest robiona na niczyje widzimisię, tylko dlatego, że jest 
potrzebna, jak wszystkie drogi na terenie gminy. W tym roku będzie zrobiony ten 
odcinek drogi, a w następnych – kolejne. 
- Radna Maria Woźniak – fundusz sołecki i dotację od marszałka. 
- Pani Maria Jabłońska – ja też przeznaczyłam fundusz sołecki na budowę świetlicy i 
do tej pory nic nie zostało zrobione. Mimo, że stoją w nim i niszczeją meble za ponad 
28.000 zł i sprzęt.  
- Radny Tomasz Pasternak – ja w kwestii tej drogi, którą pani Maria poruszyła. To nie 
nasza wina, że jest pani uprzedzona do pani Sydor, ale tam mieszkają ludzie i powinni 
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mieć drogę dojazdową do posesji  z asfaltu. Na razie nas natomiast nie stać, żeby robić 
drogi asfaltowe do pól. 
- Pani Maria Jabłońska – pana nie powinno obchodzić, czy ja mam jakieś sprawy 
prywatne do pani Sydor. Poza tym odcinki dróg, o których mówiłam, nie są drogami 
dojazdowymi do pól. Jeden odcinek prowadzi do posesji pani Kopeć i pana Kaczora a 
drugi – pod górkę. Na końcu tego odcinka drogi mieszka właściciel posesji, do którego 
należy 60 ha stawów, ale to już nie moja sprawa. 
- Radna Beata Boś – w najbliższym czasie odwiedzimy wszystkie miejscowości na 
terenie gminy i określimy zakres potrzeb. 
- Pani Maria Jabłońska – mnie komisja nie jest potrzebna, bo to co powiedziałam, to 
jest święte (nieco później pani sołtys zmieniła zdanie i zaprosiła członków komisji, 
aby przyjechali i ocenili stan dróg). 
- Radny Gustaw Treliński – chciałbym się odnieść do wypowiedzi pani radnej Marii 
Woźniak która stwierdziła, że to co zastaliśmy – musimy robić w tej kadencji. Moim 
zdaniem – niekoniecznie. Po to jest nowa władza, nowi radni, żeby zmieniać decyzje. 
Najlepszym tego przykładem jest budowa drogi w Gnojnie. Była zaplanowana 
„schetynówka” z chodnikami, oświetleniem a będzie odcinek drogi o wiele 
skromniejszy. Zaplanowany był zakup ciągnika i przyczepy asenizacyjnej, i to też 
uległo zmianie. Nie mówmy więc, że musimy robić to, co żeśmy zastali. Bo to od nas 
radnych zależy, co i jak zrobimy. Mówmy to rzetelnie i tak, jak było. Podjęliśmy w 
większości takie decyzje i bądźmy konsekwentni. 
- Radna Maria Woźniak  - może doprecyzuję swoją wypowiedź. Jak wspomniała pani 
Beata wieś przeznaczyła na ten cel fundusz sołecki, który musi być zrealizowany. 
Został zrobiony projekt i nie pozostaje nic innego, jak to zadanie zrealizować, bo jest 
zasadne. Uważam, że podeszliśmy uczciwie, jako radni, do tego zadania. 
- Pani Agnieszka Rogala – sołtys wsi Januszowice – my też przeznaczyliśmy fundusz 
sołecki na budowę drogi, która do tej pory nie została zrealizowana. 
- Pani Stanisława Surmańska – sołtys wsi Rzeszutki – dwa lata temu przeznaczyliśmy 
fundusz sołecki w kwocie 1.450 zł na budowę drogi o długości ok. 600 mb. W tym 
roku część funduszu również przeznaczyliśmy na jej realizację. Niestety, ale ta droga 
nie została ujęta w tegorocznym budżecie. 
- Radna Maria Woźniak – nie wiem, czy państwo dysponujecie dokumentem, który 
zawiera dane na temat realizacji funduszu sołeckiego w 2015 roku. Wynika z niego, że 
wieś Rzeszutki przeznaczyła swój fundusz sołecki w kwocie 7.964 zł na remont dróg 
gminnych, w tym na zakup kruszywa – 6.664 zł, zakup paliwa – 600 zł, tabliczki 
informacyjne – 1.200 zł.  
- Pani Maria Małasińska – to nie są wydatki inwestycyjne, tylko bieżące. 
- Radny Gustaw Treliński – proponuję, aby umożliwić zabranie głosu mieszkańcowi, 
który mieszka na nowym osiedlu w Gnojnie „za boiskiem sportowym”. 
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- Pan Jerzy Rudnik – w sprawie budowy drogi rozmawiałem już wstępnie z panem 
wójtem i z panią Marią Woźniak. Pozwolę sobie jednak na przedstawienie w 
telegraficznym skrócie całej tej sytuacji. W poprzedniej kadencji na nowo 
powstającym osiedlu został wykonany piękny odcinek drogi z chodnikiem i stałą 
infrastrukturą, przy której mieszkają m.in. były przewodniczący rady i jeden z 
radnych. Mieszkańcy osiedla odbierają ten fakt jako pyszałkowatość i rozpasanie 
poprzedniej władzy, ponieważ na pozostałej części tego osiedla drogi nie ma. Taki 
stan rzeczy trwa już 15 lat. I bardzo żałuję, że się tutaj przeprowadziłem z Kielc. Za 
kadencji pana Korca ten odcinek drogi został zbudowany z jednej strony ze „szlaki”, 
która jest produktem odpadowym procesów hutniczych, natomiast z drugiej strony – z 
kamienia wymieszanego z gliną. Teraz siedząc i słuchając tych wszystkich dywagacji 
na temat budżetu obawiam się, że obcinając drastycznie koszty planowanej inwestycji 
może stać się tak, że powstanie kolejna prowizorka na kolejne 15 lat. Chciałbym 
poddać ten problem pod rozwagę i prosiłbym o przemyślane decyzje w tej materii. To 
tyle z mojej strony. Dziękuję za uwagę i życzę samych sukcesów. 
- Radna Maria Woźniak – przepraszam, że tak powiem, ale pan wójt wziął to „na 
klatę”. 
- Wójt gminy – faktycznie, byłem na tej drodze już w pierwszym miesiącu po objęciu 
władzy. Osiedle rzeczywiście wygląda bardzo dobrze, tylko stan drogi pozostawia 
wiele do życzenia. 
- Pan Jerzy Rudnik – a jeżeli już o priorytetach mowa, to czy priorytetem było 
wykonanie drogi w Jarząbkach – od drogi głównej do stawów na „Cesarz”? Czy 
priorytetem by było wybudowanie drogi na nowo powstającym, pięknym osiedlu w 
miejscowości Gnojno, które powinno być wizytówką gminy? Dlatego chciałbym, aby 
ktoś się odniósł do tego tematu. 
- Pan Henryk Kasza – winnych nie ma. 
- Radny Marian Okraj – są; tylko nieujawnieni. 
- Wójt gminy – odpowiadając na pytanie pana Rudnika mogę zapewnić, że na osiedlu 
nie zostanie zrobiona prowizorka, bo nie będzie tam drogi z tłucznia. Droga zostanie 
dostosowana do rzeczywistych potrzeb mieszkańców i naszych możliwości 
finansowych. Będą zrobione pobocza i dywanik asfaltowy, aby mieszkańcy mogli się 
godnie poruszać i jeździć po terenie. Nie można w obecnej sytuacji finansowej gminy 
zaplanować budowy drogi zgodnie ze złożonym projektem, opiewającym na kwotę 
ponad 400.000 zł. Aby nieco zobrazować sytuację powiem tylko, że zgodnie z 
projektem 100 metrowy odcinek drogi miał kosztować ponad 100.000 zł. Gdybyśmy 
w ten sposób realizowali wszystkie inwestycje na terenie gminy – nie 
zrealizowalibyśmy wszystkich potrzeb przez kolejne 50 lat. A takich odcinków jest 
więcej. Bo tak samo, jak potrzebny jest ten odcinek drogi, tak samo jest potrzebna 
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droga na Zofiówce, która jest jedyną miejscowością na terenie gminy, która nie ma 
drogi asfaltowej przez wieś. 
Wracając do drogi w Gnojnie dopowiem jeszcze, że mieszkańcy osiedla zostaną 
powiadomieni o przyjeździe projektanta. Podczas tej wizyty zostaną ustalone pewne 
kwestie dotyczące realizacji zadania. Jeżeli okaże się, że zaplanowana na ten cel kwota 
100.000 zł będzie za mała – resztę pieniędzy dołożymy z budżetu gminy. Nie wiem na 
jakiej podstawie został opracowany ten projekt. Może projektant wzorował się na 
krótkim odcinku drogi koło byłego przewodniczącego rady, który kosztował prawie 
200.000 zł. A może tak wysokie koszty wzięły się stąd, że jak się ostatnio 
dowiedziałem chodnik wzdłuż tej drogi był rozbierany i układany na nowo trzy razy.  
Czy pan Rudnik jest usatysfakcjonowany moją odpowiedzią? 
- Pan Jerzy Rudnik – już czwarta władza tak mówi kierując się zasadą, że nikt ci nie da 
tego, co ja ci mogę obiecać, ale taka odpowiedź mnie satysfakcjonuje. 
- Radna Maria Woźniak – dopowiem jeszcze, że na podstawie map i dokumentów, 
którymi dysponujemy, w celu urealnienia kosztów - droga zostanie przeprojektowana. 
Poza tym koniecznej naprawy wymaga odcinek wykorytkowanej drogi, dochodzącej 
do granic boiska. 
- Radny Wincenty Krawczyk – każdy ma prawo zgłaszać wnioski dotyczące budowy 
dróg, bo wszystkie drogi są ważne. Ale ja chciałem powiedzieć, że na terenie gminy 
jedyną miejscowością, która nie ma drogi przez wieś, jest miejscowość Zofiówka. 
- Pani Agnieszka Rogala – wieś Januszowice przeznaczyła swój fundusz sołecki na 
budowę drogi, natomiast w informacji jest napisane, że na zakup kamienia i paliwo. 
 - Radna Maria Woźniak – z informacji którą dysponuję wynika, że sołectwo 
Januszowice przeznaczyło swój fundusz sołecki na przebudowę oświetlenia ulicznego 
– 3.000 zł, przebudowę drogi gminnej nr 72 (zakup kruszywa i zakup paliwa), zakup 
tablicy informacyjnej – 700 zł i zakup paliwa do wykaszarki i jej utrzymanie – 200 zł. 
- Przewodniczący rady – w protokole z zebrania wiejskiego na pewno jest napisane, na 
co wieś przeznaczyła fundusz sołecki. 
- Pan Józef Sojda – sołtys wsi – panie wójcie - kiedy na Woli Zofiowskiej będzie 
budowana droga? 
- Wójt gminy – w protokole te sprawy nie zostały uściślone, ale jak już mówiłem 
wcześniej, jeżeli nie mamy dochodów – nie będzie nas stać na pewne potrzebne 
inwestycje. Mówiłem też podczas wspólnego posiedzenia komisji, że droga zostanie 
doprowadzona do takiego stanu (wyrównane doły), żeby była przejezdna. 
- Pan Józef Sojda – jeżeli nie w tym roku, to czy udałoby się zrobić dywanik asfaltowy 
w przyszłym roku? 
- Wójt gminy – nie lubię niczego obiecywać, jeżeli nie jestem w 100% pewny. Nie 
wiem, czy ta droga będzie realizowana w przyszłym roku, czy za dwa lata, ale zawsze 
jest jakaś nadzieja. Droga została zgłoszona do „powodziówek” a teraz nie pozostaje 
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nic innego, jak tylko czekać. Dopowiem jeszcze, że na tej drodze był kiedyś asfalt. A 
ponieważ wszystkie drogi są nasze – należy o nie dbać. Trzeba też pilnować (i tutaj 
ukłon w stronę pana sołtysa), aby po drogach mających określoną nośność nie jeździły 
tiry. To, że w wyniku zaniedbań ktoś zepsuł drogę asfaltową nie oznacza, że od razu 
ma być ona naprawiona. 
- Przewodniczący rady – podsumowując wójta powiem tak: są drogi nieprzygotowane 
na większy tonaż. I nie chodzi o to, żeby ktoś stał na drodze i zatrzymywał takie 
pojazdy. Jeżeli natomiast dochodzi do takich sytuacji – proszę je zgłaszać do gminy. 
Wówczas sprawą zajmą się odpowiednie służby.  
- Radny Wincenty Krawczyk – panie sołtysie – stara droga jest rzeczywiście 
zniszczona, ale moim zdaniem trzeba najpierw odbudować rowy na jej łuku. Tak, jak 
to zostało zrobione przy nowej drodze. 
- Pan Zdzisław Wawszczyk – w 2013 roku mieszkańcy Glinki i Woli Bokrzyckiej 
przeznaczyli część funduszu sołeckiego na przebudowę drogi na odcinku Glinka – 
Wola Bokrzycka. W ubiegłym roku została zrobiona dokumentacja. Komisja 
zakwalifikowała 800-metrowy odcinek drogi do przebudowy w ramach tzw. 
„powodziówek”, deklarując tym samym dofinansowanie. Z tego, co widzę ta droga 
odpadła z realizacji, ale odcinek przez wieś wymaga natychmiastowego remontu, bo 
jest w fatalnym stanie. Dlatego proszę o wyremontowanie przynajmniej tego odcinka 
drogi, albo wykopanie rowów. 
- Wójt gminy – projektanci będą wkrótce robić projekt kanalizacji, dlatego m.in. ta 
droga została wyłączona z realizacji na bieżący rok. Jak już wcześniej w tym gronie 
wspominałem, większość dróg miała być zrealizowana w 2015 i 2016 roku. Ale 
według mnie były to wyłącznie obiecanki, nie mające nic wspólnego z realiami. 
Łącznie takich odcinków jest 18 a kwota na ich realizację wynosi ponad 3.000.000 zł. 
Sami przeanalizujcie – czy to jest realne do wykonania? Nie będę odpowiadał za to, że 
ktoś komuś coś obiecał. Według mnie to jest nierealne, dlatego trzeba będzie wiele 
rzeczy pozmieniać, w tym m.in. projekty, które po jakimś czasie stracą ważność. A 
pieniądze przeznaczyć na inne ważne cele. 
- Pani Janina Stachowicz – sołtys wsi Zagrody - wieś przeznaczyła fundusz sołecki na 
rozbudowę oświetlenia ulicznego. Czy to zadanie będzie w tym roku realizowane? 
- Wójt gminy – decyzje podjęte na zebraniach wiejskich są według mnie rzeczą świętą. 
- Radna Maria Woźniak – wszystkie te zadania są ujęte w projekcie budżetu na 
bieżący rok. 
- Wójt gminy – wydatki będą urealnione, ale zadania dotyczące m.in. oświetlenia 
ulicznego będą realizowane.  
- Radny Gustaw Treliński – jaki jest stan zadłużenia gminy na koniec 2014 roku, bo z 
materiałów wynika, że prognozowane zadłużenie na 2015 roku wynosi 10.642.044 zł. 
- Pani Maria Małasińska – zadłużenie na koniec roku wyniosło 9.842.044 zł. 
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- Radna Maria Woźniak – być może, że po opracowaniu sprawozdań finansowych 
kwota zadłużenia ulegnie zmniejszeniu, ponieważ planowany deficyt na ten rok w 
kwocie 800.000 zł w części zostanie pokryty z wolnych środków. 
- Radny Gustaw Treliński – wobec tego, to co było przedstawiane ludziom, sołtysom i 
radnym, że zadłużenie na koniec 2014 roku wynosi 19.000.000 zł – to był stek bzdur? 
- Wójt gminy – widzę, że wracamy do kampanii wyborczej, ale odpowiadając na 
pytanie pana radnego powiem tak. To, co przedstawiałem w kampanii wyborczej, że 
mamy prawie 19.000.000 zadłużenie – to nie jest stek bzdur, tylko fakt. Bo tyle 
wynosi zadłużenie gminy do 2035 roku. Wtedy, kiedy te dane przedstawiałem było 
9.800.000 zł zadłużenia i 9.400.000 zł odsetek. Jeżeli ten temat wypłynął jeszcze 
dzisiaj, na potwierdzenie moich słów mogę każdemu z państwa rozdać postanowienie 
sądu w tej sprawie. Jak wiecie, pani Stachowicz (poprzednia pani wójt) skierowała do 
Sądu Okręgowego w Kielcach pozew w trybie wyborczym, że roznoszę oszczerstwa i 
nieprawdziwe informacje na temat zadłużenia gminy. Prawomocnym orzeczeniem 
sądu zostało stwierdzone, że pani Stachowicz nie miała racji a pozew został oddalony. 
Po otrzymaniu orzeczenia pani Stachowicz skierowała sprawę do Sądu Apelacyjnego 
w Krakowie. Sąd w Krakowie potwierdził, że faktycznie tyle wynosi zadłużenie 
gminy. A teraz zacytuję słowa z tego uzasadnienia: dokumenty przedstawiane przeze 
mnie w kampanii wyborczej są prawdziwe i rzetelne i wynikają z dokumentów, które 
zostały przygotowane przez pracowników Urzędu Gminy, których bezpośrednią 
przełożoną była wówczas pani Stachowicz z racji pełnionej przez siebie funkcji wójta. 
Aby zakończyć temat, kto miał rację, mogę każdemu przekazać kserokopie tego 
dokumentu. Mogę również te dokumenty przedstawić na zebraniach wiejskich, aby je 
każdy zobaczył na własne oczy. 
- Radny Gustaw Treliński – w związku z tym mam pytanie – skoro robimy 
oszczędnościowy budżet, zmniejszając nakłady na inwestycje – to skąd wzrost 
deficytu na 2015 rok? 
- Radna Maria Woźniak – powiem panu tak; w 2014 roku deficyt wynosił 1.613.000 
zł. To jest dwa razy tyle, ile wynosi prognozowany deficyt na ten rok. Natomiast 
spłata kredytu wynosiła 50.000 zł. W bieżącym roku spłaty rat kapitałowych kredytów 
i pożyczek wynoszą 500.000 zł. W związku z tym proszę porównać pewne wielkości. I 
jeszcze wyjaśnienie dotyczące zadłużenia. Pisząc protokół z posiedzenia komisji, 
której jestem członkiem, staramy się robić to w zrozumiały dla każdego mieszkańca 
sposób. Na potwierdzenie tego przytoczę jeszcze raz akapit z protokołu Nr 4/15: 
„planowana kwota zadłużenia na koniec 2015 roku (kapitał) wyniesie 10.642.044 zł. 
Spłaty rat kapitałowych w 2015 roku wyniosą 500.000 zł, natomiast wydatki na 
obsługę długu – 350.000 zł”. Natomiast pozostałe wskaźniki i wielkości można 
prześledzić, analizując uchwałę w sprawie WPF. 
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- Radny Wincenty Krawczyk – ma pytanie – ile procent może wynieść maksymalne 
zadłużenie gminy? 
- Pani Maria Małasińska –  do 60%, natomiast aktualne zadłużenie gminy wynosi 
ponad 50 %. Dokładne dane na ten temat mogę panu podać po dokonaniu wyliczeń. 
- Pan Henryk Kasza – sołtys wsi Kostera – wracając do tematu zadłużenia powiem 
tyle. Jak były w trakcie kampanii rozdawane materiały na temat zadłużenia – wójt był 
atakowany, że to nieprawda. Teraz dla porównania zobrazuję sytuację z sąsiedniej 
gminy Chmielnik. Tamtejszy burmistrz odszedł ze stanowiska z podniesioną głową. 
Powiedział, że były wykonane pewne roboty, na które zostały zaciągnięte kredyty – to 
teraz trzeba je spłacać. Nie udawał niewinnego i nikogo nie krytykował. Myślę sobie, 
że gdyby ktoś płacił za odwołania do  sądu z własnej kieszeni – to sporo by go 
kosztowało. 
- Przewodniczący rady – podsumowując tę dyskusję powiem tak. Duża jej część 
dotyczyła danych, które są zawarte w materiałach, które radni otrzymali na sesję. 
Wystarczy tylko te materiały przeanalizować. Są tam dane na temat kredytów i 
odsetek z tego tytułu, co daje nam ogólne obciążenie, jakie gmina musi spłacić do 
2035 roku. Żeby funkcjonować i realizować wnioski – trzeba mieć wkład własny. Być 
może, że zajdzie jeszcze taka potrzeba, że to zadłużenie wzrośnie. Nawiązując 
natomiast do wypowiedzi radnego z Raczyc powtórzę to, co jest w materiałach 
dotyczących Wieloletniej Prognozy Finansowej. W ubiegłym roku gmina spłaciła 
50.000 zł kredytu, w tym roku – 500.000 zł. Różnica jest zasadnicza. Wobec czego nie 
ma co dyskutować, w taki lub inny sposób, o rzeczach oczywistych. 
- Radna Maria Woźniak – gmina byłaby w komfortowej sytuacji, gdyby budżet 
zamknął się nadwyżką w kwocie 600.000 zł, jak to ma miejsce w Staszowie. Nie mają 
deficytu a nadwyżkę przeznaczą na spłatę kredytu. W poprzedniej kadencji na moje 
pytania  dotyczące możliwości nie brania kredytów – pani skarbnik odpowiadała, że 
jest to niemożliwe, bo budżet musiałby się zamykać nadwyżką. I mamy odpowiedź. 
Skoro mamy deficyt – musimy brać kredyty na jego pokrycie i kredyty na spłatę 
wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Być może, że zmieni się struktura dochodów – 
wówczas gmina będzie w lepszej sytuacji a kwota deficytu zmaleje. Na razie jest, jak 
jest. Ale jeżeli zajdzie pilna potrzeba zapłacenia pewnych faktur – będziemy musieli 
zaciągnąć kolejny kredyt. 
- Radny Marian Okraj – chciałem się odnieść do tej całej dyskusji. Jeszcze się taki nie 
urodził, żeby wszystkim dogodził. Jednakże prace nad budżetem należy uznać za 
właściwe. I tutaj należy się pokłonić pani przewodniczącej i wielu innym osobom, 
które włożyły w to przedsięwzięcie bardzo dużo wysiłku. Jestem przekonany, że ten 
budżet jest do przyjęcia. Nie przyjmując tego budżetu – gmina zostaje na 
prowizorium. A na prowizorium daleko nie zajedziemy. Taki jest mój punkt widzenia. 
Dziękuję za uwagę. 
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Ponieważ została wyczerpana lista mówców – przewodniczący obrad poddał pod 
głosowanie wszystkie zgłoszone do projektu budżetu poprawki. 
„Za” poprawkami głosowało 11 radnych, nikt nie był „przeciw”„ wstrzymało się” od 
głosu – 3 radnych. 
W następnej kolejności odbyło się głosowanie jawne nad przyjęciem całościowego 
projektu (wraz z poprawkami) uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gnojno 
na 2015 rok. 
Wyniki głosowania jawnego: „za” – 11, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 3. 

Uchwała Nr III/15/15 wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik do protokołu. 
Po głosowaniu pani sołtys z Poręby zapytała, czy będą realizowane zadania z 
poprzednich lat z  funduszu sołeckiego. 
Pan wójt w odpowiedzi stwierdził,  że odcinek drogi na który wieś przeznaczyła swój 
fundusz sołecki  będzie na pewno zrobiony. 
Po głosowaniu przewodniczący ogłosił 20-minutową przerwę w obradach. 
 
Do punktu 6-go. 
 
            Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego w Kielcach skargi Prokuratora Rejonowego w Busku-Zdroju na 
uchwałę Nr XXVIII/187/13 Rady Gminy Gnojno z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie 
wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
składanej przez właściciela nieruchomości na terenie gminy Gnojno. 
           Projekt uchwały w przedmiotowej sprawie omówił pan Piotr Bębas – sekretarz 
gminy. Stwierdził m.in., że Prokuratur Rejonowy w Busku-Zdroju zaskarża ww. 
uchwałę w zakresie obejmującym obowiązek podawania w załączniku do uchwały – 
wzorze deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami: numeru telefonu, 
adresu e-mail oraz wyrażenia przez składającego deklarację lub osobę reprezentującą 
składającego deklarację zgody na przetwarzanie jej danych dla potrzeb naliczania 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
Kontynuując swoją wypowiedź dodał, że po sprawdzeniu orzecznictwa w 
przedmiotowej kwestii w skali kraju oraz po konsultacji z panią mecenas – został 
przygotowany projekt uchwały, w którym stwierdza się, że skarga jest zasadna, po 
czym odczytał projekt uchwały oraz odpowiedź na skargę. 
Z uwagi na brak pytań projekt uchwały został przez przewodniczącego obrad poddany 
pod głosowanie. 
Wyniki głosowania jawnego: „za” – 14, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 0. 

Uchwała Nr III/16/15 wraz z odpowiedzią na skargę stanowi załącznik do 

protokołu. 
 



16 

 

Do punktu 7-go. 
 
            Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 
2015 rok. 
            Powyższe zagadnienie zreferowała pani Barbara Czarnecka – pełnomocnik 
wójta ds. rozwiązywania problemów alkoholowych. Stwierdziła m.in., że prowadzenie 
działań z tego zakresu należy do zadań własnych gminy  oraz dodała, że dochody na 
finansowanie zadań zawartych w „programie” pochodzą z opłat za zezwolenia na 
sprzedaż napojów alkoholowych i nie mogą być, zgodnie z art. 182 ustawy o 
wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, przeznaczane na inne 
cele. 
Następnie poinformowała, że koszt wydatków z działu 851 – Ochrona zdrowia, 
rozdz.85154 – wynosi 44.625 zł i stanowi planowane wpływy za wydawane 
zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2015 roku, natomiast kwota 8.975 
zł stanowi niewykorzystane środki z 2014 roku. Kontynuując dodała jeszcze, że z 
kwoty 53.600 zł – 2.000 zł zostanie przeznaczone na zwalczanie narkomanii (działania 
profilaktyczne), natomiast 51.600 zł – na przeciwdziałanie alkoholizmowi. 
W dalszej kolejności radny Wincenty Krawczyk zapytał, kto wchodzi w skład 
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 
Pani pełnomocnik w odpowiedzi stwierdziła, że w skład komisji wchodzi 5 osób, po 
czym wymieniła  wszystkich z imienia i z nazwiska. 
Radny Marian Okraj zapytał z kolei, ile osób korzysta z programu i czy jego realizacja 
odnosi zamierzony efekt. 
Przewodnicząca komisji poinformowała, że GKRPA w 2014 roku odbyła 12 
posiedzeń, na które wezwano 27 osób. Skierowano 2 wnioski do sądu o zobowiązanie 
do podjęcia leczenia odwykowego. Natomiast najwięcej działań z obszaru szeroko 
pojętej profilaktyki jest kierowane do dzieci i młodzieży szkolnej. 
Ponieważ nie było więcej pytań – przewodniczący poddał rzeczony projekt uchwały 
pod głosowanie. 
Wyniki głosowania jawnego: „za” – 14, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 0. 

Uchwała Nr III/17/15 wraz z uzasadnieniem – w załączeniu. 

 

Do punktu 8-go. 
 
           Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Gnojno. 
            Wniosek wójta, który wpłynął do Rady Gminy Gnojno, o odwołanie Pani Ilony 
Piwowarskiej ze stanowiska Skarbnika Gminy Gnojno z dniem 29 stycznia 2015 r. 
odczytał pan Stanisław Wcisło – przewodniczący rady (wniosek – w załączeniu). 
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             Wymienione zagadnienie doprecyzował wójt gminy. Stwierdził, że nieładnie 
jest mówić o osobie nieobecnej, bo nie ma ona możliwości obrony. Podkreślił 
jednakże, że jeszcze w poprzedniej kadencji nie układała się jak należy współpraca z 
panią skarbnik. A poza tym opracowany przez tą panią projekt budżetu na bieżący rok, 
oczywiście w porozumieniu z panią wójt, okazał się nierealny do realizacji. Dodał 
jeszcze, że jest to funkcja bardzo odpowiedzialna, dlatego pełniąca tę funkcję osoba 
powinna mieć na uwadze dobro gminy i mieć wizję jej rozwoju zgodną z 
możliwościami finansowymi. W związku z tym nie widząc możliwości dalszej 
współpracy z panią skarbnik - podjął decyzję o jej odwołaniu. Kończąc zwrócił się do 
rady o przychylenie się do jego prośby. 
            Projekt uchwały w przedmiotowej kwestii wraz z uzasadnieniem odczytał 
sekretarz gminy. 
Ponieważ nikt z radnych nie wyraził chęci zabrania głosu w dyskusji – 
przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
Wyniki głosowania jawnego: „za” – 9, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 5. 

Uchwała Nr III/18/15 wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik do protokołu. 

 

Do punktu 9-go. 
 
             Podjęcie uchwały w sprawie powołania Skarbnika Gminy Gnojno. 
             Analogicznie jak w punkcie 8, wniosek wójta gminy o powołanie Pani Marii 
Małasińskiej – wieloletniej pracownicy Referatu Finansowego zajmującej się 
księgowością budżetową – na stanowisko Skarbnika Gminy Gnojno z dniem 29 
stycznia 2015 r., odczytał przewodniczący rady (wniosek – w załączeniu). 
Do ww. wniosku odnieśli się: 
- Wójt gminy – Panią Marię Małasińską znają wszyscy obecni na tej sali, bo jest 
wieloletnią pracownicą referatu finansowego i każdy miał z nią kontakt. Ja o pani 
Małasińskiej mogę się wypowiadać tylko w samych superlatywach, ponieważ jest 
osobą odpowiedzialną i godną zaufania. Biorąc natomiast pod uwagę jej wieloletnie 
doświadczenie i wiedzę wiem, że nadaje się na to stanowisko. W związku z tym 
proszę Wysoką Radę o przychylenie się do mojego wniosku. 
- Pani Maria Małasińska – ponieważ wszyscy mnie znają – nie ma potrzeby, abym się 
przedstawiała. 
- Radny Marian Okraj – uważam, że wszystko już zostało powiedziane. Pani Marysia 
jest znaną osobą oraz wieloletnią, doświadczoną, pracownicą gminy. Ma wiedzę i 
praktykę. Dlatego bezdyskusyjnie jestem za tym, żeby tą panią powołać na stanowisko 
skarbnika gminy. 
- Radna Maria Woźniak – ja ze swej strony proszę państwa radnych o podjęcie decyzji 
umożliwiającej właściwe funkcjonowanie gminy i o nie stwarzanie w przyszłości 
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niekomfortowych sytuacji. Jest to bardzo odpowiedzialne stanowisko, wymagające 
ogromu pracy i ciągłego doskonalenia, a znalezienie odpowiedniego kandydata na 
skarbnika, który zna realia gminy, mimo dużego bezrobocia – nie należy do rzeczy 
łatwych. 
- Radny Stanisław Wesołowski – reasumując – dobry skarbnik – to skarb. 
          Z uwagi na brak chętnych do zabrania głosu – projekt uchwały w sprawie, o 
której mowa wyżej, wraz z uzasadnieniem odczytał pan Piotr Bębas. 
         Następnie przewodniczący rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.  
Wyniki głosowania jawnego: „za” – 14, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 0. 

Uchwała Nr III/19/15 wraz z uzasadnieniem – w załączeniu. 
         Po głosowaniu pani skarbnik podziękowała wszystkim radnym za zaufanie i 
zapewniła, że postara się wywiązywać ze swych obowiązków należycie, aby nikogo 
nie zawieść. Kończąc stwierdziła, że zarówno od radnych, jak i od pana wójta 
oczekuje dobrej współpracy. 
Następnie głos zabrał wójt i podziękował Wysokiej Radzie za przychylenie się do jego 
propozycji oraz jednomyślność przy podejmowaniu decyzji. Potem podziękował nowo 
powołanej pani skarbnik za to, że wyraziła zgodę na podjęcie się tak 
odpowiedzialnego zadania. Ze swej strony zadeklarował jak najlepszą współpracę oraz 
życzył dużo zdrowia i wytrwałości. 
 
Do punktu 10-go. 
 
         Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Gnojno do Lokalnej Grupy 
Działania funkcjonującej pod nazwą STOWARZYSZENIE „G5”. 
        Na wstępie przewodniczący rady poinformował, że w ubiegłym roku rada podjęła 
tzw. uchwałę intencyjną o przystąpieniu gminy do ww. stowarzyszenia. 
Treść uchwały Nr XXXVI/253/14 Rady Gminy Gnojno z dnia 28 marca 2014 r. w 
sprawie wyrażenia woli przystąpienia Gminy Gnojno do Lokalnej Grupy Działania 
funkcjonującej obecnie pod nazwą STOWARZYSZENIE „G5” przytoczyła 
wiceprzewodnicząca rady (kserokopia uchwały – w załączeniu). 
Kontynuując ten temat sekretarz gminy odczytał projekt uchwały w przedmiotowej 
sprawie. 
Temat doprecyzował wójt gminy. Stwierdził m.in., że uchwała musi być na dzisiejszej 
sesji przyjęta w proponowanej formie. Dodał, że nie jest to ostatnia uchwała 
podejmowana w tej sprawie.  Ponieważ akces członkostwa w stowarzyszeniu zgłaszają 
inne gminy powiatu buskiego, w przyszłości będą podejmowane kolejne uchwały, w 
tym m.in. dotycząca zmiany dotychczasowej nazwy i siedziby. 
Następnie głos zabrał ponownie przewodniczący rady. Wyjaśnił m.in., dlaczego gmina 
zamierza przystąpić do stowarzyszenia pomimo, że należy do Lokalnej Grupy 
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Działania „Białe Ługi”. LGD „Białe Ługi” obejmuje swym zasięgiem teren 8 gmin, 
które przynależą administracyjnie do powiatów: buskiego, kieleckiego i 
staszowskiego. Podkreślił, ze ideą obecnych działań jest stworzenie LGD skupiającej 
wszystkie gminy z terenu powiatu buskiego. Bo istnienie jednej mocnej grupy wpłynie 
korzystnie na realizację przyszłych wspólnych zadań. W skład „G5” wchodziło 5 gmin 
oprócz: Buska – Zdroju, Gnojna i Tucząp. Gmina Busko-Zdrój, mimo że należy do 
LGD Słoneczny Lider, też zamierza przystąpić do stowarzyszenia. Kończąc oznajmił, 
że podjęcie uchwały jest ze wszech miar zasadne. 
Radny Marian Okraj zapytał,  czy gmina będzie płacić roczną składkę członkowską na 
takim samym poziomie, jak na rzecz LGD „Białe Ługi”. 
Przewodniczący w odpowiedzi stwierdził, że składka będzie o 500, 600 zł niższa. Bo 
roczna składka płacona na rzecz LGD „Białe Ługi” wynosiła około 8.000 zł, natomiast 
w statucie stowarzyszenia jest napisane, że składka od mieszkańca wynosi 1,50 zł, co 
w przeliczeniu daje kwotę około 7.000 zł. 
        W związku z brakiem dalszych pytań – przewodniczący poddał projekt uchwały 
pod głosowanie. 
Wyniki głosowania jawnego: „za” – 14, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 0. 

Uchwała Nr III/20/15 wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik do protokołu. 

 

Do punktu 11-go. 
 
          Odpowiedzi na interpelacje radnych i wolne wnioski. 
          Na samym początku przewodniczący przekazał miłą informację, że pani sołtys z 
Zagród wraz z mężem, który uzyskał tytuł  Rolnika Roku 2014 w powiecie buskim, 
pojechali w nagrodę na wycieczkę do Brukseli. 
Pani sołtys dzieląc się wrażeniami z wycieczki stwierdziła m.in., że zarówno Bruksela, 
jak i Brugia są bardzo pięknymi miejscami, które warto zwiedzić.  
Wolne wnioski zgłosili: 
- Pani sołtys z Raczyc podziękowała członkom Komisji Rolnictwa za przyjazd i 
uważne słuchanie tego, co miała do powiedzenia. Następnie zwróciła się z prośbą do 
pana wójta o odmulenie rowu między Maciejowicami a Brześciem. 
- Przewodniczący rady nawiązując do powyższej wypowiedzi zwrócił się z prośbą do 
wszystkich komisji rady, aby przed wyjazdem w teren zawiadamiali o tym fakcie (z 
odpowiednim wyprzedzeniem) sołtysów i radnych z danej miejscowości. 
- Radny Marian Okraj odnosząc się do wypowiedzi pani sołtys z Raczyc oznajmił, że 
ten nie popełnia błędów, kto nic nie robi. Dlatego przeprosił panią sołtys z Raczyc i 
sołtysa ze Skadli, że nie zawiadomił ich o przyjeździe Komisji Rewizyjnej oraz 
zapewnił, że więcej taka sytuacja się nie powtórzy. 
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- Pan sołtys z Woli Zofiowskiej zwrócił się z prośbą o wykonanie tablicy 
ogłoszeniowej dla sołectwa oraz zadeklarował pomoc przy odmuleniu rowu, o którym 
mówił radny Wincenty Krawczyk. 
- Wójt gminy odnosząc się do drugiej kwestii stwierdził, że stan rowu i przepustu 
sprawdzi na miejscu. Natomiast jeżeli chodzi o tablicę informacyjną z szybą 
stwierdził, że trzeba się dobrze zastanowić nad miejscem, w którym zostanie 
usytuowana. Często bowiem zdarza się tak, że szyby są wybijane a  żywotność tych 
tablic jest bardzo krótka. 
- Przewodniczący obrad wniósł natomiast o wydzielenie miejsca poza tablicą 
informacyjną, aby osoby z zewnątrz mogły tam umieszczać swoje ogłoszenia. 
- Pani sołtys z Wólki Bosowskiej wniosła po raz kolejny o ustawienie znaku 
drogowego ograniczającego dopuszczalny tonaż przy drodze prowadzącej do posesji 
pana Pawlaka. Poza tym oznajmiła, że pochwala pomysł pana przewodniczącego 
dotyczący wyodrębnienia na tablicy miejsca na ogłoszenia urzędowe (sołeckie) i 
zewnętrzne. 
- Pani sołtys z Rzeszutek zasygnalizowała, że przez tydzień nie świeciły się lampy 
uliczne i dopiero po interwencji mieszkańców została usunięta usterka. Prosiła w 
związku z tym, aby poważnie traktować zgłoszenia sołtysów dotyczące istotnych dla 
mieszkańców spraw. 
- Wójt gminy oświadczył, że osobiście rozmawiał na ten temat z pracownikiem, który 
stwierdził, że na przesłanie wadliwej części (tzw. stycznika) czekał tydzień.  
- Pani sołtys z Rudy prosiła o wykonanie i ustawienie nowej tablicy ogłoszeniowej na 
terenie sołectwa. 
- Przewodniczący obrad zaproponował, aby podczas sesji czytać protokoły z 
posiedzeń stałych komisji rady, które się będą odbywać w okresie między sesjami. 
- Zgodnie z powyższą sugestią przewodnicząca Komisji Rolnictwa – radna Beata Boś 
– odczytała protokół Nr 3/15 z posiedzenia odbytego w dniu 14 stycznia 2015 roku 
(kserokopia protokołu – w załączeniu). 
- Radny Gustaw Treliński zgłosił, że z placu szkolnego w Raczycach wycieka woda na 
drogę powiatową, stwarzając w okresie zimowym, kiedy temperatura powietrza spada 
poniżej 0 stopni, poważne zagrożenie. 
- Po wysłuchaniu protokołu i powyższego zgłoszenia przewodniczący obrad 
stwierdził, że wójt powinien wystąpić z pismem do Powiatowego Zarządu Dróg w 
Busku-Zdroju o zabezpieczenie wycieku w Raczycach oraz zamontowanie przepustu i 
oczyszczenie rowu przy drodze powiatowej Balice-Janowice Poduszowskie (w lesie). 
- Radny z Raczyc oznajmił, że w przeszłości były kierowane pisma w tej sprawie. W 
odpowiedzi stwierdzono, że woda wycieka z placu należącego do gminy. 
Zamontowano kratkę ściekową, która nie spełnia swojego zadania. Nie zbiera wody, 
bo najczęściej jest zasypana liśćmi i piaskiem. 
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- Radny Artur Patrzałek wnioskował o: -  zamontowanie kierunkowskazu w msc. Falki 
w kierunku Wielkiej Łąki z wykazem (numerami) domów, które się tam znajdują; - 
wykonanie oświetlenia ulicznego przy placu zabaw; - wykonanie nowych 
przyczółków na trzech mostach i utwardzenie nawierzchni; - odmulenie rowu wzdłuż 
drogi na Wielką Łąkę; - usunięcie gałęzi drzew rosnących przy drodze Falki-
Rzeszutki; - zamontowanie lamp ulicznych obok pierwszych trzech posesji 
znajdujących się po lewej stronie drogi Potyrała-Zagrody. 
- Radna Maria Woźniak i pani sołtys z Zagród zapewniły, że lampy uliczne zostaną 
zamontowane, o czym już była mowa podczas dzisiejszej sesji. 
- Pan sołtys Zdzisław Wawszczyk zapytał, czy w Woli Bokrzyckiej będzie budowana 
sieć kanalizacyjna, czy montowane przydomowe oczyszczalnie ścieków. 
- Pan wójt w odpowiedzi stwierdził, że te sprawy zostaną omówione podczas zebrania 
wiejskiego. 
- Pan sołtys kontynuując zasygnalizował, że uczniowie z msc. Wola Bokrzycka, 
Gorzakiew, Płośnia, Poręba wyjeżdżają do szkół w Chmielniku o godz. 6 rano, 
podczas gdy lekcje zaczynają się o godz. 8. W związku z tym zapytał, czy wójt byłby 
kompetentny, aby w tej sprawie interweniować. 
- Wójt gminy odnosząc się do poruszonej kwestii stwierdził, że można się ubiegać o 
zmianę godziny odjazdu, ale i tak ostateczna decyzja należy do przewoźnika. 
- Pan sołtys z Kostery podpowiedział, że mieszkańcy wsi mogą wystąpić do 
przewoźnika z takim wnioskiem. 
- Sołtys z Janowic Raczyckich zwrócił się do pana wójta z pytaniem, czy gmina 
zamierza wybudować przystanek obok Domu Ludowego. 
- Pan wójt odpowiedział, że albo stary przystanek (który nie wiedzieć czemu został 
zdemontowany), będący jeszcze w dobrym stanie, zostanie naprawiony i ustawiony 
ponownie, albo zostanie zakupiona nowa wiata przystankowa. 
- Sołtys z Kostery zgłosił potrzebę ustawienia znaku informacyjnego z napisem „PKS” 
w miejscowościach: Kostera i Borzykowa. Kontynuując argumentował, że busy firmy 
przewozowej „Muszkieter” nie zatrzymują się na przystankach z powodu ich braku. 
Następnie stwierdził, że samochody należące do Lasów Państwowych całkowicie 
zniszczyły nawierzchnię dwóch odcinków dróg: powiatowej i dojazdowej do pól. 
- Radna Jadwiga Gubała stwierdziła, że woda płynąca z lasu zalewa posesję państwa 
Wermińskich. Prosiła w związku z tym o przyjazd komisji rolnictwa, która rozezna  
sprawę na miejscu i zasugeruje sposób jej rozwiązania. 
- Zgodnie z wcześniejszą sugestią - radny Marian Okraj – przewodniczący Komisji 
Rewizyjnej – odczytał protokół Nr 3/15 z posiedzenia odbytego w dniu 7 stycznia 
2015 roku (kserokopia protokołu – w załączeniu). 
- Pani sołtys z Poręby zgłosiła w imieniu mieszkańców wsi potrzebę montażu słupa 
oświetleniowego (obok posesji pana Basy). 
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- Pani sołtys z Rudy zakomunikowała, że od dłuższego czasu nie świeci żarówka 
podwieszona na okrągłym słupie. 
- Wójt gminy odnosząc się do tego problemu stwierdził, że każdorazowe sprowadzenie 
specjalistycznego sprzętu (wysięgnika) generuje zbyt duże koszty. Dlatego sprzęt jest 
zamawiany, jeżeli nie świecą się żarówki na 3, 4 słupach. Abstrahując od 
wcześniejszych ustaleń zapewnił, że temat rozezna. 
- Pani sołtys z Poręby w uzupełnieniu swojej poprzedniej wypowiedzi stwierdziła, że 
przydałoby się zamontować  jeszcze jeden słup oświetleniowy po drugiej stronie drogi 
(obok lasu). 
- Radny Kazimierz Ziółkowski zgłosił, że w Grabkach Małych nie świeci się żarówka 
na trzeciej lampie. 
- Radna Bożena Segda zapytała, czy mieszkańcy Jarząbek – Podgrabia (do nr 15), 
gdzie do każdej posesji prowadzi odrębny odcinek drogi, doczekają się montażu 
słupów oświetleniowych. 
- Wójt gminy wyjaśnił, że cały problem z oświetleniem polega na tym, iż domy na 
Podgrabiu są oddalone od głównej drogi o około 300 metrów. Dodał jeszcze, że 
zgodnie z zasadą nie praktykuje się oświetlania prywatnych posesji a linie oświetlenia 
ulicznego lokalizuje się wzdłuż drogi. Podkreślił, że na razie nie wie jak z tego tematu 
wybrnąć, ale zapewnił,  że się nad tym zastanowi.  
- Sołtys z Glinki wniósł o ustawienie dwóch znaków drogowych ograniczających 
dopuszczalny tonaż. 
- Radny Artur Patrzałek w uzupełnieniu wcześniej zgłoszonych wniosków dodał, że na 
wysokości posesji pana Koźbiała nie świeci żarówka. Prosił w związku z tym, aby 
mieć to uwadze, gdy na terenie gminy będzie się znajdował specjalistyczny sprzęt 
(wysięgnik). 
- Wójt gminy zaapelował do wszystkich wnioskodawców, aby temat słupów 
oświetleniowych i nieświecących żarówek zgłosić w dniu dzisiejszym do pani Bożeny 
Wawszczyk.  
- Radny Wincenty Krawczyk zasugerował natomiast, aby zatrudniony w Urzędzie 
Gminy konserwator dotarł do wszystkich miejscowości i sprawdził stan techniczny 
oświetlenia. 
- Radna Maria Woźniak zwróciła się z pytaniem do pana wójta i do pana sekretarza, 
czy i kiedy jest planowany remont urzędu. Podkreśliła przy tym, że niektóre 
pomieszczenia pilnie tego potrzebują (np. pokoje zajmowane przez GZOS). Ponadto 
wniosła aby, wykorzystując potencjał zatrudnionych pracowników, wymienić spłuczki 
i deski w toaletach, zadbać o czystość po obydwu stronach chodnika, od budynku 
poczty do gimnazjum, na placu obok budynku po byłym posterunku oraz uzupełnić 
ubytki w drodze obok figurki. Pani radna kończąc dodała, że pana wójta czeka nie lada 
wyzwanie, ponieważ droga Gnojno-Piaski wymaga kapitalnego remontu. 
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- Przewodniczący rady poinformował, że w dniach od 2 do 14 lutego br. na terenie 
gminy Gnojno odbędą się zgodnie z harmonogramem zebrania wiejskie dla 
przeprowadzenia wyborów sołtysów i członków rad sołeckich. Dodał, że w zebraniach 
będzie uczestniczył osobiście, na przemian z panią wiceprzewodniczącą rady oraz 
poinformował, że po wyborach zostanie opracowane zbiorcze zestawienie numerów 
telefonów radnych i sołtysów o charakterze ogólnodostępnym. 
 

Do punktu 12-go. 
 
            W związku z omówieniem wszystkich punktów porządku obrad – 
Przewodniczący Rady Gminy dokonał zamknięcia III sesji. 
 
Na tym protokół zakończono i podpisano.- 
 
      Protokolant:                                                                     Przewodniczący obrad: 
Barbara Czarnecka                                                                      Stanisław Wcisło 
           
              


