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Protokół Nr IV/15 

          z sesji Rady Gminy Gnojno, odbytej w dniu 26 marca 2015 roku w sali 
konferencyjnej Urzędu Gminy w Gnojnie. 
Obrady trwały od godz. 9.05 do godz. 11.45. 
W sesji, zgodnie z załączonymi listami obecności, wzięło udział 14 radnych 
(nieobecny: radny Gustaw Treliński), sołtysi oraz: 
- Pan Zbigniew Janik - wójt gminy, 
- Pan Piotr Bębas  - sekretarz gminy, 
- Pani Maria Małasińska - skarbnik gminy, 
- pracownicy Zespołu Projektowego PCPR w Busku Zdroju (w części obrad), 
- sołtysi, którzy pełnili tę funkcję, a nie zostali wybrani na kolejną kadencję (w części 
obrad).  
         IV sesję Rady Gminy Gnojno otworzył jej przewodniczący – Pan Stanisław 
Wcisło. Powitał wszystkich uczestników obrad, stwierdził kworum wystarczające do 
podejmowania prawomocnych uchwał, po czym 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 zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Gminy Gnojno na lata 2015 – 2035. 
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Gnojno na 2015 rok. 
6. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu 

bankowego z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów oraz 
sfinansowanie planowanego deficytu budżetu.  

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w składzie Rady Społecznej 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gnojnie. 

8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr XXXVIII/262/14 Rady Gminy 
Gnojno z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie przystąpienia do Lokalnej 
Organizacji Turystycznej. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy 
Gnojno w 2015 roku”. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania. 
11. Podjęcie uchwały w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i 

leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso. 
12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Gnojnie. 
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13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania 
Rodziny na lata 2015-2017. 

14. Odpowiedzi na interpelacje radnych i wolne wnioski. 
15. Zakończenie sesji. 

          Po odczytaniu ww. porządku obrad pan przewodniczący wniósł o wycofanie 
punktów: 12 i 13 argumentując, że przedmiotowe projekty uchwał zostaną omówione 
na posiedzeniu Komisji Zdrowia, Socjalnej, Oświaty i Kultury a następnie przedłożone 
pod obrady kolejnej sesji. 
„Za” wnioskiem głosowało 14 radnych. W wyniku przeprowadzonego głosowania 
zmianie uległa numeracja, a porządek obrad, nad którym będą procedować radni, 
składa się z 13 punktów. 
W następnej kolejności odbyło się głosowanie jawne nad przyjęciem 
zmodyfikowanego porządku obrad („za” głosowało 14 radnych). 
               Kontynuując - przewodniczący wręczył list gratulacyjny od Pana Mirosława 
Pawlaka – Posła na Sejm RP - panu Krzysztofowi Samburskiemu, który był nieobecny 
na poprzedniej sesji, z okazji wyboru na radnego. 
Po wręczeniu listu minutą ciszy uczczono pamięć zmarłych w 2015 roku: Haliny 
Skwark – długoletniej pracownicy Urzędu Gminy w Gnojnie, Marceliny Świstek – 
pracownicy Urzędu Gminy w Gnojnie, Ireny Kaszy – matki sołtysa Henryka Kaszy 
oraz Franciszki  Klimczak – matki wicestarosty Stanisława Klimczaka.  
Następnie pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju 
poinformowali władze gminy, radnych i sołtysów o kolejnej edycji projektu „Nowy 
Zawód – Nowy Start” w 2015 roku i o działaniach realizowanych w ramach tego 
projektu w nadchodzących miesiącach bieżącego roku. Zakres tych działań obejmuje 
m.in. kursy zawodowe i bezpłatną usługę szkoleniową z elementami rehabilitacji dla 
osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności (materiały – w załączeniu). 
Po prezentacji pracownicy PCPR odpowiadali na pytania zadawane przez uczestników 
sesji. 
            Kontynuując obrady przewodniczący poinformował, ze w dniach od 02. do 14. 
lutego 2015 roku na terenie gminy Gnojno odbyły się wybory sołtysów. Z tej okazji 
pan przewodniczący, wiceprzewodnicząca rady i wójt gminy wręczyli nowo 
wybranym sołtysom listy gratulacyjne. Natomiast osoby, które pełniły tę funkcję  w 
poprzedniej kadencji a nie zostały wybrane na kolejną, otrzymały wraz z listami 
gratulacyjnymi drobne upominki. 
 
Do punktu 2-go. 
 
             Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 
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              Radny Krzysztof Samburski zwrócił się z prośbą, aby przy przytaczaniu w 
protokołach kosztów danej inwestycji, podawać również kwoty otrzymanej refundacji. 
Argumentował, że wtedy  każdy mieszkaniec gminy będzie miał  pełny obraz sytuacji. 
W sprawie przyjęcia protokołu Nr III/15 odbyły się dwa głosowania. „Za” przyjęciem 
protokołu bez czytania głosowało 14 radnych. „Za” przyjęciem protokołu z 
poprzedniej sesji głosowało 13 radnych, 1 radny – „wstrzymał się” od głosu. 
 
Do punktu 4-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. 
              Po przedłożeniu sprawozdania wywiązała się następująca dyskusja: 
- Radny Krzysztof Samburski – panie wójcie - na czym polegało „dogadywanie się” z 
pracownikami Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego, w wyniku którego 
zmniejszono o 100.000 zł kwotę na realizację inwestycji pn.: „Przebudowa drogi 
gminnej położonej w msc. Gnojno celem poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego”. 
- Wójt gminy - z powodu bardzo małego zainteresowania zakupem działek, droga 
wraz z chodnikiem została skrócona o około 90 m. Przyjęcie wniosku o 
dofinansowanie było obwarowane określonymi warunkami, o których rozmawiałem z 
pracownikami tegoż urzędu. Chodzi o to, aby przy zaangażowaniu jak najmniejszych 
środków z budżetu gminy zrobić to, co jest naprawdę potrzebne. 
- Radny Krzysztof Samburski – czyli został pomniejszony zakres prac? 
- Wójt gminy – zakres robót nie został zmniejszony, tylko zmieniony. 
- Radny Krzysztof Samburski – czy został wykonany nowy projekt? 
- Wójt gminy – tak, ale ponieważ nie dysponuję jeszcze fakturą za jego wykonanie – 
nie odpowiem panu na pytanie dotyczące kosztów. 
Radny Krzysztof Samburski – jak pan myśli? Ile to będzie kosztować? 
- Wójt – będzie to koszt rzędu kilkuset złotych a oszczędności wyniosą co najmniej 
100.000 zł. Jak wynika z powyższych proporcji korzyści będą o wiele większe niż 
koszty. 
- Radna Maria Woźniak – panie radny - wszystkie szczegóły dotyczące realizacji tej 
inwestycji znajdują się na podmiotowej stronie Biuletynu Informacji Publicznej 
Urzędu Gminy w Gnojnie w zakładce: „przetargi”. 
- Przewodniczący obrad – dopowiem jeszcze, że poprzedni projekt zakładał budowę 
zjazdów na działki, które nie zostały sprzedane. 
- Radny Krzysztof Samburski – ponieważ trudno jest nam je sprzedać, takie zjazdy 
mogłyby podnieść atrakcyjność tych działek. 
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- Przewodniczący obrad – rozumiem, że pan radny sugeruje, aby wszędzie tam, gdzie 
mamy coś do sprzedania – zrobić zjazdy? Moim zdaniem dalsza dyskusja na ten temat 
nie ma sensu, bo mieszkańcy osiedla będą mieć drogę, chodniki i zjazdy na posesje. 
 
Do punktu 4-go. 
 
            Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 
Gminy Gnojno na lata 2015-2035. 
            Projekt uchwały w ww. sprawie wraz z objaśnieniami, oraz uzasadnienie, 
przedstawiła pani Maria Małasińska – skarbnik gminy. 
            Następnie odpowiadając na pytania radnych udzieliła wyjaśnień na temat 
wolnych środków. 
          W związku z brakiem dalszych pytań przewodniczący obrad poddał ww. projekt 
uchwały pod głosowanie. 
Wyniki głosowania jawnego: „za” – 14, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 0. 
Uchwała Nr IV/21/15 wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik do protokołu. 
 
Do punktu 5-go. 
 
          Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Gnojno na 2015 rok. 
          Projekt uchwały w przedmiotowej sprawie przedłożyła pani skarbnik. Następnie 
radna Maria Woźniak, przewodnicząca Komisji Planowania, Budżetu i Finansów do 
której w myśl § 61 Statutu Gminy Gnojno należy m.in. opiniowanie projektów uchwał 
budżetowych, zapoznała zebranych z treścią protokołu Nr 5/15 z posiedzenia odbytego 
w dniu 24 marca 2015 roku (kserokopia protokołu – w załączeniu). 
W związku z brakiem pytań – przewodniczący rady poddał rzeczony projekt uchwały 
pod głosowanie. 
Wyniki głosowania jawnego: „za” – 14, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 0. 
Uchwała Nr IV/22/15 wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik do protokołu. 
 
Do punktu 6-go. 
 
           Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu 
bankowego z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów oraz 
sfinansowanie planowanego deficytu budżetu. 
           Projekt uchwały w sprawie o której mowa wyżej, wraz z uzasadnieniem, 
odczytała – analogicznie jak w punkcie 4 i 5 -  pani Maria Małasińska – skarbnik 
gminy. 
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Ponieważ nie było żadnych pytań ani uwag – przewodniczący obrad poddał 
przedłożony projekt uchwały pod głosowanie. 
Wyniki głosowania jawnego przedstawiają się następująco: „za” – 14, „przeciw” – 0, 
„wstrzymujących się” – 0. 
Uchwała Nr IV/23/15 wraz z uzasadnieniem – w załączeniu. 
Po głosowaniu przewodniczący ogłosił 20-minutową przerwę w obradach. 
 
Do punktu 7-go. 
 
           Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w składzie Rady Społecznej 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gnojnie. 
Pan przewodniczący tytułem wstępu poinformował, że z dniem 26 stycznia 2015 r. 
utraciło moc nadane Pani Jadwidze Bezak upoważnienie do reprezentowania 
Wojewody Świętokrzyskiego w składzie Rady Społecznej SP ZOZ. Jednocześnie z 
tym samym dniem pani wojewoda upoważniła Pana Marcina Parkę jako swojego 
przedstawiciela do pełnienia funkcji członka Rady. 
          Projekt ww. uchwały oraz uzasadnienie odczytał sekretarz gminy – Pan Piotr 
Bębas. 
Po odczytaniu projektu uchwały radny Krzysztof Samburski zapytał, kto taką osobę 
desygnuje. Pan przewodniczący w odpowiedzi stwierdził, że  należy to do kompetencji 
pani wojewody. 
W związku z brakiem dalszych pytań – przewodniczący obrad poddał projekt uchwały 
pod głosowanie. 
Wyniki głosowania jawnego przedstawiają się następująco: „za” – 14, „przeciw” – 0, 
„wstrzymujących się” – 0.  
Uchwała Nr IV/24/15 wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik do protokołu. 
 
 
Do punktu 8-go. 
 
           Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr XXXVIII/262/14 Rady Gminy 
Gnojno z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie przystąpienia do Lokalnej Organizacji 
Turystycznej. 
         Projekt przedmiotowej uchwały wraz z uzasadnieniem odczytał sekretarz gminy. 
Następnie dodał, że w związku ze zmianą na stanowisku wójta, który jest 
reprezentantem gminy Gnojno w Stowarzyszeniu, podjęcie takiej uchwały jest 
zasadne. 
Ponieważ nie było pytań ani uwag – przewodniczący obrad poddał przedmiotowy 
projekt uchwały pod głosowanie. 
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Wyniki głosowania jawnego przedstawiają się następująco: „za” 14, „przeciw” – 0, 
„wstrzymujących się” – 0.  
Uchwała Nr IV/25/15 wraz z uzasadnieniem – w załączeniu. 
 
Do punktu 9-go. 
 
           Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gnojno w 
2015 roku”. 
          Sekretarz tytułem wstępu poinformował, że ustawa o ochronie zwierząt nakłada 
na radę gminy obowiązek przyjęcia w drodze uchwały corocznie do dnia 31 marca 
powyższego Programu. Kontynuując dodał, że w porównaniu z rokiem ubiegłym w 
przedłożonym do uchwalenia Programie uaktualniona została wielkość środków 
finansowych na realizację zawartych w nim zadań oraz lista wykonawców. Następnie 
dopowiedział, że Powiatowy Lekarz Weterynarii uznał przedstawiony projekt 
Programu za zgodny z zapisami w/w ustawy. 
W związku z brakiem uwag – przewodniczący poddał proponowany projekt uchwały 
pod głosowanie. 
Wyniki głosowania jawnego przedstawiają się następująco: „za” – 14, „przeciw” – 0, 
„wstrzymujących się” – 0. 
Uchwała Nr IV/26/15 wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik do protokołu. 
 
Do punktu 10-go. 
 
           Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania. 
            Analogicznie do poprzedniego punktu – ww. zagadnienie objaśnił Pan Piotr 
Bębas – sekretarz gminy. Stwierdził m.in., że zgodnie z ustawą Kodeks wyborczy rada 
gminy w drodze uchwały, na wniosek wójta, tworzy odrębny obwód głosowania w 
zakładzie opieki zdrowotnej, domu pomocy społecznej, zakładzie karnym, jeżeli w 
dniu wyborów przebywać w nim będzie co najmniej 15 wyborców. Następnie 
przytoczył treść uchwały, o której mowa wyżej. 
          Po przytoczeniu treści uchwały radny Tomasz Pasternak zwrócił się z pytaniem, 
czy istnieje możliwość, aby w Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie utworzyć stały 
obwód głosowania. Sekretarz gminy w odpowiedzi stwierdził że nie, ponieważ 
zgodnie z ustawą w takich miejscach tworzy się odrębny obwód głosowania, w celu 
przeprowadzenia głosowania w konkretnych wyborach. 
Po wyjaśnieniu wszystkich kwestii, w tym dotyczącej liczby mieszkańców domu 
biorących udział w poprzednich wyborach, przewodniczący obrad przystąpił do 
głosowania. 
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Wyniki głosowania jawnego przedstawiają się następująco: „za” – 13, „przeciw” – 0, 
„wstrzymujących się” – 1. 
Uchwała Nr IV/27/15 wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik do protokołu. 
 
Do punktu 11-go. 
 
          Podjęcie uchwały w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i 
leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso. 
          Wyjaśnień w przedmiotowej kwestii udzielił sekretarz gminy. Stwierdził m.in., 
że w związku z tegorocznymi wyborami sołeckimi i zmianą sołtysów w siedmiu 
sołectwach konieczne jest dokonanie zmiany w obowiązującej uchwale i powołanie 
nowych inkasentów. Kontynuując odczytał treść uchwały wraz z załącznikiem. 
           Po odczytaniu uchwały radny Tomasz Pasternak zwrócił się z prośbą o 
wyjaśnienie, skąd się wzięły stawki  wynagrodzenia prowizyjnego wynoszące 10, 12, 
13 lub15,00%. 
Wyjaśnień w ww. kwestii udzielił radny Stanisław Wesołowski. Oznajmił m.in., że w 
roku 2008 Komisja Planowania, Budżetu i Finansów, której wówczas był 
przewodniczącym, urealniła stawki wynagrodzenia prowizyjnego za inkaso, 
dostosowując wartości procentowe do kwoty zbieranego podatku w danym sołectwie.  
W związku z brakiem dalszych pytań – przewodniczący obrad poddał rzeczony 
projekt uchwały pod głosowanie. 
Wyniki głosowania jawnego przedstawiają się następująco: „za” – 14, „przeciw” – 0, 
„wstrzymujących się” – 0.  
Uchwała Nr IV/28/15 wraz z uzasadnieniem – w załączeniu. 
 
Do punktu 12-go. 
 
          Odpowiedzi na interpelacje radnych i wolne wnioski. 
          Radni i sołtysi zgłosili następujące wnioski i zapytania: 
- Radny Artur Patrzałek zapytał, kiedy zostaną wymienione przepalone żarówki na 
okrągłych słupach oświetleniowych w msc. Rzeszutki. 
- Pan wójt odnosząc się do powyższego pytania stwierdził, że z uwagi na zbyt wysokie 
koszty,  wynoszące od 500 do 600 zł, zwyżka zostanie zamówiona, jeśli będzie więcej 
żarówek do wymiany. 
- Radna Agata Segda zgłosiła, że ze schodów wyremontowanej figurki, znajdującej się 
obok posesji państwa Kwaśniewskich w Janowicach Raczyckich, odpadła część 
płytek. Dodała również, że prace remontowe nie są już objęte okresem gwarancyjnym. 
Następnie zasygnalizowała, że na słupie oświetleniowym, obok tej samej posesji, 
należy wymienić przepaloną żarówkę. 
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- Wójt gminy odniósł się do zgłoszonego problemu i oznajmił że, w związku z tym iż 
minął okres gwarancyjny, prace naprawcze gmina wykonana we własnym zakresie. 
- Radny Artur Patrzałek, zabierając głos po raz drugi, poprosił o udzielenie informacji 
na temat możliwości montażu solarów na budynkach prywatnych oraz instalacji 
przydomowych oczyszczalni ścieków. 
- Zgodnie z ww. prośbą wójt poinformował, że w dniu 9 marca br. podpisano umowę 
na wykonanie 64 szt. kompletnych instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków, 
oraz że podpisano 59 umów z mieszkańcami. Dodał ponadto, że na razie nie jest to 
możliwe, ponieważ kończy się okres dofinansowania projektu na lata 2007-2013, 
opracowanie kolejnych projektów budowlanych wymaga czasu a poza tym 
wykonawca zobowiązał się wykonać zadanie do końca kwietnia 2015 roku. 
Odnosząc się do drugiej kwestii skonstatował, że solary zostaną zamontowane w 
pierwszej kolejności u tych osób, z którymi podpisano umowy. W przypadku gdy 
któraś z nich zrezygnuje,  będą dopisywane osoby z listy rezerwowej. Kontynuując 
swoją wypowiedź dodał jeszcze, że nie jest w stanie udzielić precyzyjnej odpowiedzi 
na temat możliwości montażu solarów u kolejnych chętnych. Nie zna bowiem 
szczegółów dotyczących zwiększenia o 20% tzw. zamówienia dodatkowego, bo 
instytucją realizującą projekt jest Gmina Busko-Zdrój.  
- Radny Marian Okraj wnioskował o rozbudowę linii oświetlenia ulicznego w msc. 
Poręba (postawić słup obok lasu). 
- Pani Agnieszka Rogala – sołtys wsi Januszowice – zgłosiła uszkodzenie mostu na 
drodze gminnej między miejscowościami Januszowice - Raczyce oraz potrzebę 
wykonania tabliczki informacyjnej z napisem „sołtys”. 
-  Biorąc pod uwagę wcześniejsze wnioski sołtysów -  sekretarz gminy przyjął od nich 
zapotrzebowanie na wykonanie tabliczek informacyjnych z napisem: „sołtys” oraz na 
ustawienie tablic informacyjnych, które będą wykonane z płyt pilśniowych. Ze 
względu na duże koszty zrezygnowano z wykonania tablic informacyjnych oszklonych 
oraz tabliczek z napisem: „rada sołecka”. 
Ponadto ustalono, że potrzeby w zakresie wykonania kierunkowskazów z podaniem 
numerów domów (miejsca newralgiczne na terenie gminy, do których mają problemy 
z dotarciem na przykład karetki pogotowia) będą zgłaszane sukcesywnie do sekretarza 
gminy. 
- Pani sołtys z Płośni prosiła o dostarczenie 2 samochodów kruszywa. 
- Wójt odnosząc się do ww. prośby stwierdził że, po ogłoszeniu przetargu, kamień 
będzie dostarczany do poszczególnych sołectw zgodnie z zapotrzebowaniem. 
- Radny Jerzy Kwiecień wnioskował o montaż lampy na słupie postawionym obok 
przejścia dla pieszych w msc. Glinka. 
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- Pan Zdzisław Wawszczyk, nawiązując do wniosku zgłoszonego na poprzedniej sesji, 
zapytał, czy poczyniono jakieś kroki w kierunku przesunięcia godziny (na późniejszą) 
odjazdu autobusu m.in.  z msc. Wola Bokrzycka. 
- Pan wójt odniósł się do powyższego zagadnienia i oznajmił, że na razie nie będzie to 
możliwe (rozmawiał na ten temat z przewoźnikiem), ponieważ ta jedna zmiana 
pociągnęłaby za sobą konieczność dalszych zmian, na które przewoźnik, nastawiony 
skądinąd na zysk, nie może sobie pozwolić. 
- Radny Tomasz Pasternak wniósł o remont wjazdu na posesję Pana Stanisława Wcisło 
zamieszkałego w msc. Gnojno. Nadmienił, że jest to droga gminna, przy której 
znajdują się 3 posesje. Zaproponował w związku z tym, żeby tam położyć dywanik 
asfaltowy. 
- Radna Jadwiga Gubała zaproponowała, aby dokonywać zmian w zakresie zadań 
zaplanowanych do realizacji w ramach funduszu sołeckiego (ustawa dopuszcza taką 
możliwość), oraz aby nie zlecać opracowania projektów (np. na budowę dróg) z 
dużym wyprzedzeniem, bo ulegają dezaktualizacji. 
- Radny Stanisław Wesołowski nawiązując do powyższej wypowiedzi oświadczył, że 
w załączniku Nr 4 – zadania inwestycyjne roczne – pozycje od 2 do 20 dotyczą 
wykonania projektów na przebudowę dróg gminnych. Kontynuując dodał, że 
niemożliwym jest wykonanie w jednym roku 18 odcinków dróg.  Dlatego zaapelował 
do sołtysów o przeznaczanie środków z funduszu sołeckiego na przykład na zakup 
kamienia. 
- Powyższe zagadnienie doprecyzowała radna Maria Woźniak.  Stwierdziła m.in., że 
podczas posiedzenia Komisji Planowania, Budżetu i Finansów jej członkowie powzięli 
informację, iż poszczególne sołectwa przeznaczyły na zakup kruszywa ze środków 
funduszu sołeckiego kwotę około 80.000 zł. W związku z tym zaproponowała, żeby 
rozważyć dokonanie zmian w obrębie zadań inwestycyjnych, o których mówił radny 
Stanisław Wesołowski, i przeznaczyć dodatkowe środki w kwocie 20.000 zł na 
powyższy cel. Zasugerowała ponadto, aby  kolejne 20.000 złotych na zakup kruszywa 
pan wójt przeznaczył z rezerwy budżetowej. 
- Przewodniczący obrad dopowiedział natomiast, że najlepszym przykładem 
skorzystania z takiej możliwości są dwa sołectwa – Bugaj i Zawada – które podczas 
zebrań wiejskich dokonały zmian w uchwałach,  przeznaczając środki z funduszu 
sołeckiego na 2015 r. (po 50%) na opracowanie projektu na przebudowę drogi 
gminnej, łączącej te dwie miejscowości. 
- Radny Krzysztof Samburski zapytał: - na jakim etapie znajdują się prace związane z 
budową przydomowych oczyszczalni ścieków, - dlaczego zrezygnowano z zakupu 
ciągnika z wozem asenizacyjnym, - jakie są losy lokali mieszkalnych (pustostanów) 
znajdujących się w budynku Ośrodka Zdrowia w Balicach. 
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- W  odniesieniu do ww. pytań wójt gminy oznajmił m.in., że szczegóły dotyczące 
budowy przydomowych oczyszczalni ścieków przedstawił w odczytanym przez siebie 
sprawozdaniu. Kontynuując swoją wypowiedź przytoczył fragment ze sprawozdania w 
brzmieniu: „W dniu 20 stycznia 2015 roku Gmina Gnojno ogłosiła postępowanie 
przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego, celem udzielenia  zamówienia 
publicznego w ramach realizacji zadania pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno-
ściekowej na terenie gminy Gnojno”. Zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie 
64 kompletnych instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków wraz z podłączeniem 
do budynków i rozprowadzeniem ścieków oczyszczonych poprzez drenaż wykonany z 
tuneli filtracyjnych lub poprzez studnie chłonne. W odpowiedzi na ogłoszony przetarg 
wpłynęło 6 ofert. Otwarcie złożonych ofert odbyło się w dniu 9 lutego 2015 r. W 
wyniku przeprowadzonej procedury oceny ofert, jako najkorzystniejszą wybrano 
ofertę firmy: Konsorcjum firm: Lider konsorcjum: Stanisław Sztuk, 
Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjno-Handlowe SZTUK-BUD, ul. A. 
Dygasińskiego 16A, 28-100 Busko-Zdrój. Partner konsorcjum: EKOSYSTEMY, 
Magdalena Gil, Grójec 30, 27-440 Ćmielów.  
Cena brutto wybranej oferty wynosi 1.020.384,81 zł.  Umowę na wykonanie robót 
budowlanych podpisano w dniu 9 marca 2015 roku. Obecnie są podpisywane umowy 
z mieszkańcami, dla których opracowane zostały projekty budowlane na wykonanie 
instalacji w ramach złożonego wniosku o dofinansowanie. Wniosek obejmuje 64 
lokalizacje.” 
Następnie pan wójt poinformował, że zrezygnowano (o czym mówił na posiedzeniach 
stałych komisji rady oraz na poprzedniej sesji) z zakupu ciągnika wraz z wozem 
asenizacyjnym, ponieważ gmina do utrzymania tego sprzętu (przy opróżnianiu 
zbiornika 2 razy dziennie) musiałaby dokładać z budżetu corocznie po około 40 
tysięcy złotych. 
Kontynuując swoją wypowiedź dopowiedział, że osady z przydomowych oczyszczalni 
ścieków będą wywożone na warunkach określonych umową, natomiast wywozem 
nieczystości z szamb od mieszkańców gminy zajmują się 3 firmy, które są 
zarejestrowane i świadczą usługi w tym zakresie. Odpowiadając na ostatnie pytanie 
pana radnego skonstatował, że lokale mieszkalne w Ośrodku Zdrowia w Balicach nie 
zostały sprzedane i nadal stanowią mienie komunalne gminy. 
- W temacie wywozu nieczystości głos zabrał radny Marian Okraj. Oznajmił, że na 
terenie gminy od 2014 roku pracuje 90 przydomowych oczyszczalni ścieków, z 
których już teraz należałoby wywieźć osad. 
- Radny Stanisław Wesołowski zgłosił zapotrzebowanie na 2 kręgi betonowe, na 
remont przepustu obok posesji Pana Roberta Sołtysiaka w Gorzakwi. 
- Radna Beta Boś zwracając się do sołtysów poinformowała, że w miejscowości 
Maciejowice stoi niepotrzebna wiata przystankowa (do ewentualnego wykorzystania). 
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Następnie dodała, że Komisja Rolnictwa będzie kontynuować objazd terenu gminy wg 
wcześniejszych zgłoszeń. 
- Radny Artur Patrzałek nadmienił że, wyremontowane 2 lata temu przydrożne 
kapliczki w msc. Falki wymagają ponownego remontu. Zapytał w związku z tym, ile 
wynosi okres gwarancyjny na tego typu prace. 
- Radna Maria Woźniak w odpowiedzi stwierdziła, że 3 lata. 
- Przewodniczący obrad dodał, że mając na uwadze powyższe sygnały, w przyszłości 
podczas wykonywania remontów kapliczek należy szczególną uwagę zwracać na 
okres trwania gwarancji oraz jakość wykonywanych robót. 
- Pan sołtys Henryk Kasza zapytał, czy po zakończeniu remontu kapliczek ktoś 
sprawdza  jakość wykonanych prac. 
- Przewodniczący odpowiedział, że w ramach sprawowanego nadzoru odbiór prac z 
tego zakresu leży w kompetencji pracowników Urzędu Gminy. 
          Przed zakończeniem obrad przewodniczący zwrócił się z apelem do sołtysów o 
zwrot wypełnionych ankiet, które otrzymali, do Urzędu Gminy w terminie od 1,5 do 2 
tygodni. Dodał jeszcze, że w ankietach chodzi o jak najszersze spektrum oczekiwań i 
dlatego prosił, aby wypełniły je osoby, głównie młode, oraz zajmujące się m.in. 
działalnością gospodarczą. W uzupełnieniu dodał, że celem konsultacji społecznych 
jest przygotowanie Lokalnej Strategii Rozwoju Leader PROW na okres 2014-2020. 
Kontynuując przypomniał radnym o składaniu oświadczeń majątkowych za 2014 rok. 
Poza tym poinformował, że Pan Stanisław Klimczak po świętach wielkanocnych 
będzie przyjeżdżał do poszczególnych miejscowości, żeby służyć rolnikom pomocą 
przy wypełnianiu wniosków o dopłaty bezpośrednie. 
          Pan wójt dopowiedział, że osoby odbywające staż, które zostały przeszkolone w 
tym zakresie, będą służyć pomocą przy wypełnianiu wniosków na miejscu czyli w 
Urzędzie Gminy oraz będą wspierać pana wicestarostę w terenie. Ponadto nadmienił, 
że terminarz pobytu wicestarosty w poszczególnych sołectwach będzie zamieszczony 
na stronie internetowej Gminy Gnojno. 
Przed zakończeniem obrad – Wójt Gminy Gnojno – Pan Zbigniew Janik - złożył 
wszystkim uczestnikom sesji najlepsze życzenia z okazji zbliżających się Świąt 
Wielkanocnych. Życzył wszystkim mokrego dyngusa oraz smacznego jajka. 
 
Do punktu 13-go. 
 
          W związku z wyczerpaniem porządku obrad – Przewodniczący Rady Gminy 
Gnojno – Pan Stanisław Wcisło – dokonał zamknięcia IV sesji. 
 
Na tym protokół zakończono i podpisano.- 
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      Protokolant:                                                                       Przewodniczący obrad: 
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