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PROTOKÓŁ NR IX/11 
 

         z sesji Rady Gminy Gnojno, odbytej w dniu 07. lipca 2011 roku w sali 
konferencyjnej Urzędu Gminy w Gnojnie.  
Sesja trwała od godz. 14.05 do godz. 16.45. 
W sesji, zgodnie z załączoną listą obecności,  uczestniczyło 12 radnych. 
Nieobecni radni: 
- Kwiecień Jerzy 
- Pasternak Tomasz 
- Strózik Władysław 
W sesji udział wzięli również: 
- pani Jolanta Stachowicz - Wójt Gminy 
- pan Piotr Bębas - Sekretarz Gminy 
- pani Ilona Piwowarska - Skarbnik Gminy 
- pan Sebastian Kiciński - podinspektor. 
        Otwarcia sesji, powitania uczestników oraz stwierdzenia kworum dokonał 
Przewodniczący Rady Gminy, pan Piotr Terlecki, po czym odczytał proponowany 
poniżej porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum. 
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 
3. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do projektu inwestycyjnego pod 

nazwą „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie 
Powiatu Buskiego i Powiatu Pińczowskiego” oraz zabezpieczenia wkładu 
własnego. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Gnojno na 2011 rok. 
5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Samorządu 

Województwa Świętokrzyskiego na realizację zadania w zakresie dróg 
publicznych. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Zespołu opiniującego zgłoszonych 
kandydatów na ławników sądowych na kadencję 2012 - 2015. 

7. Zapytania i wolne wnioski. 
8. Zakończenie sesji. 

Wyniki głosowania nad przyjęciem porządku obrad: „za” - 11, „przeciw” - 0, 
„wstrzymujących się” - 1. 
 
Do punktu 2-go. 
 
               Z treścią protokołu z poprzedniej sesji zapoznał zebranych przewodniczący 
obrad, pan Piotr Terlecki. 
Radny Stanisław Wcisło wniósł następujące poprawki do protokołu (na str. 4 i 9); 
oznajmił m.in., że: 
- do projektu termomodernizacji zgłaszał budynek Szkoły Podstawowej w Raczycach      
i Ośrodka Zdrowia w Balicach, nie zgłaszał natomiast Ośrodka Zdrowia w Raczycach, 
- w dyskusji to pani Wójt stwierdziła, że jeżeli PO wygra wybory prawdopodobnie 
służba zdrowia zostanie sprywatyzowana, co dla niektórych radnych mogło być 
sygnałem aby ośrodka zdrowia nie brać pod uwagę, 
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- w uzasadnieniu do zgłoszenia Szkoły Podstawowej w Raczycach i Ośrodka Zdrowia    
w Balicach podał, że kilka lat temu wnioskował aby wykonać projekt więźby 
dachowej, a nie kryć dachu papą, 
- w wyniku dyskusji odbyło się grupowe głosowanie nad wnioskiem radnego Tomasza 
Pasternaka czyli włączeniem do projektu trzech obiektów, a nie był to pierwszy 
zgłoszony wniosek, 
- to pani Wójt stwierdziła, że budynek strażnicy w Balicach nie jest własnością gminy, 
chyba że zostanie przekazany. 
Po zgłoszeniu wyżej wymienionych korekt odbyło się głosowanie jawne w wyniku 
którego „za” przyjęciem protokołu  głosowało 12 radnych. 
 
Do punktu 3-go. 
 
       Wyjaśnień dotyczących kwestii przystąpienia do projektu inwestycyjnego pod 
nazwą: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu 
Buskiego i Powiatu Pińczowskiego” oraz zabezpieczenia wkładu własnego udzieliła 
pani Wójt. 
Stwierdziła m.in., że warunkiem przystąpienia do programu jest opracowanie do 15. 
lipca br. pełnej dokumentacji projektowo - technicznej. 
Dyskusja: 
- radna Maria Woźniak stwierdziła, że był za krótki czas na składanie ofert na 
wykonanie dokumentacji od momentu ukazania się ogłoszenia. Zapytała, kto 
oszacował wartość wykonania projektu. 
- pani Skarbnik i pan Sebastian Kiciński oznajmili: jesteśmy zobligowani terminami - 
stąd skrócony czas na składanie ofert. Spośród 3-ch ofert, które wpłynęły, wybrana 
została oferta najtańsza. 
- radny Stanisław Wcisło stwierdził m.in.: „projektant, który będzie wykonywał 
projekt bardzo ładnie się „wstrzelił” w kwotę, bo 14.000 € po obecnym kursie daje 
kwotę około 55.000 zł. 
Wrócę jeszcze raz do projektu. Nie będę wnikał w to, że nie ma w nim ani szkoły, ani 
strażnicy w Balicach, ale nie podoba mi się sposób, w jaki zostało przeprowadzone 
głosowanie. 
W ubiegłej kadencji mieliśmy bardzo przykrą sprawę, kiedy ówczesna 
Przewodnicząca Rady, pani Boksa zblokowała głosowanie w sprawie utwardzenia 
placu obok Gimnazjum i budowę boiska w Gnojnie (lub coś koło tego). Radny 
Pasternak miał problem, bo nie chciał głosować „za” utwardzeniem placu, ale głosując 
„przeciw” był również przeciwko boisku. Potem jego dzieci miały problemy, a radny 
Ramski wprost Mu na sesji zarzucił taki sposób głosowania. I Ty byłeś Piotrze 
przeciwny i ja też. A teraz zrobiłeś to samo. 
Ja pozwoliłem sobie przeanalizować protokół z ostatniej sesji, gdzie przed 
głosowaniem powiedziałeś, że pierwszy był wniosek radnego Pasternaka, który 
zgłaszał do projektu szkołę w Raczycach, Urząd Gminy i OSP w Gnojnie. Teraz 
przytoczę po kolei, jakie były zgłoszenia i się okaże, że zrobiłeś to wybiórczo. 
- Pierwszą sugestię, propozycję (na str. 4) zgłosiła pani Wójt. Powiedziała, że widzi 
Szkołę Podstawową w Raczycach i Urząd Gminy w Gnojnie. 
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- Po tej sugestii była moja - szkoła w Raczycach i Ośrodek Zdrowia w Balicach, po 
czym pani Wójt oznajmiła, że szkoła w Raczycach jest numerem 1. 
- Jako trzeci głos odezwał się radny Pasternak, który powiedział, że należałoby 
włączyć OSP w Gnojnie. 
- Po Pasternaku radny Treliński zaproponował przeprowadzić audyt Szkoły 
Podstawowej Raczyce i Urzędu Gminy w Gnojnie i to jest czwarta wypowiedź. 
-  Piąta wypowiedź- radny Musiał stwierdził, że OSP i Urząd Gminy w Gnojnie. 
- Radny Wesołowski powiedział tak: jeden lub dwa budynki, aby w ogóle to 
przedsięwzięcie w naszej sytuacji finansowej było realne, bez wskazania budynków. 
- Następnie Przewodniczący Rady Gminy i radny Klamczyński - należy ująć Urząd 
Gminy. 
- Kolejnym mówcą był radny Banasik, który powiedział: Szkołę Podstawową              
w Raczycach, a z Urzędem Gminy należy poczekać; tak jest w protokole. 
- Kolejno Pasternak powiedział tak: szkołę w Raczycach, Urząd Gminy i OSP             
w Gnojnie. 
- Radny Wójcik - uwzględnić, z uwagi na małą kubaturę i niewielki koszt, „Dom 
Rolnika” w Skadli. 
- W dalszej kolejności radny Jerzy Gierczak powiedział tak: wyłączyć OSP,                 
a uwzględnić Szkołę Podstawową w Raczycach i Urząd Gminy. 
- Następna była wzmianka radnego Trelińskiego, że jak przeinwestujemy  gminy        
w Gnojnie może nie być i następnie radny Gierczak jeszcze raz powtórzył, że Szkoła 
Podstawowa w Raczycach i Urząd Gminy w Gnojnie. 
- Po tym głosie radny Wójcik: Szkoła Podstawowa  Raczyce, Urząd Gminy w Gnojnie 
i OSP w Gnojnie i ja podsumowałem całość i powiedziałem: SP Raczyce i ośrodek 
zdrowia. 
- Kontynuując Przewodniczący Rady stwierdził, że głosujemy za włączeniem do 
projektu budynków: SP Raczyce, UG i OSP w Gnojnie. 
Teraz przykładowo, jeżeli radny Treliński mówił, żeby włączyć SP Raczyce i UG      
w Gnojnie, przy takim podejściu, gdyby się wycofał, że nie jest za OSP w Gnojnie - 
byłby przeciwko szkole w Raczycach. Ja biorę tylko fragmenty z protokołu. 
- Powiem, dlaczego nie głosowałem. Jestem ze wszech miar za Szkołą Podstawową    
w Raczycach, zgodziłbym się przy proponowanym dofinansowaniu na Urząd Gminy 
w Gnojnie, ale jestem przeciwny OSP w Gnojnie. Ale głosowanie, w sposób który 
zaproponował przewodniczący, uniemożliwiało mi wyrażenie swojego stanowiska. 
W związku z tym głosowanie było narzucone tendencyjnie i nie było właściwe. 
- Przewodniczący Rady Gminy - częściowo przyznaję Panu rację. 
- radny Stanisław Wcisło - nie częściowo, tylko całkowicie. 
-Przewodniczący Rady Gminy – przed przystąpieniem do projektu rozmawiałem         
z panią Wójt, panem Sekretarzem i panem mecenasem. Cały czas była mowa o dwóch 
budynkach: SP w Raczycach i UG w Gnojnie. 
Sądziliśmy, że radni zaaprobują ten pomysł. Jest 15 radnych i może być jeszcze 14 
pomysłów (nie licząc mnie). 
Takie głosowanie, o którym kolega wspomina, czyli nad pojedynczymi obiektami, 
trzeba było zaproponować podczas sesji. Przecież głosowało 12 radnych. 
- radny Stanisław Wcisło - panie przewodniczący - połowa wypowiedzi w protokole – 
to są moje wypowiedzi. I tak już za dużo mówię, i tak jestem niedobry. 
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Uważam, że jeżeli wchodzi taki projekt, byłoby w dobrym tonie zrobić zestawienie 
budynków na terenie gminy, które się do tego projektu kwalifikują, z pominięciem 
ochotniczych straży i ośrodków zdrowia. 
Powinniśmy również mieć orientację, ile będzie kosztować termomodernizacja 
poszczególnych budynków. Przykładowo: SP Raczyce - tyle, SP Gnojno - tyle, SP 
Balice - tyle itd. A nie wyrywkowo dyskutować poza Radą, a potem usiłować ten 
pomysł wdrożyć, bo to nie jest w porządku. 
- radny Stanisław Wesołowski – ponieważ zostałem wywołany do tablicy przez kolegę 
Stanisława powiem tak: mówiąc, że lepiej zrobić jeden lub dwa budynki, nie byłem 
przeciwny remizie OSP w Gnojnie, tylko miałem na uwadze finanse. 
Jeśli starczy nam pieniędzy - zróbmy trzy, jeśli nie - zróbmy dwa. I taki był sens mojej 
wypowiedzi. 
- pan mecenas – inwestycje można realizować etapami. 
- Przewodniczący Rady Gminy - dlatego m.in. uwzględniłem propozycję radnego 
Pasternaka, bo powiedział, że do realizacji projektu zostaną włączone środki funduszu 
sołeckiego. 
- radny Stanisław Wcisło - Piotrze, czy wiesz o czym mówisz? Ile tych pieniędzy 
będzie – 10 tys. zł, 15 tys.? 
- Przewodniczący Rady Gminy - z tego wniosek, że robić coś - niedobrze, nie robić - 
też niedobrze. W czym jest problem, przecież 12 radnych podniosło rękę „za”. 
- radny Stanisław Wcisło - ja ci powiem, w czym jest problem. Część radnych podczas 
indywidualnych rozmów ze mną stwierdziło, że „nie mogą inaczej, bo by mnie zjedli”. 
O co tu chodzi? Jest takie powiedzenie Papieża Jana Pawła II: „Nie lękajcie się”, bo 
prawda zawsze wyjdzie na jaw. 
- radny Gustaw Treliński - podnosząc rękę byłem świadomy, że głosuję za trzema 
budynkami. Według mnie wcześniej to była dyskusja. 
Kiedy przewodniczący zaproponował głosowanie, każdy świadomie podniósł rękę       
i nie trzeba było pojedynczo wymieniać, kto jest za czym. 
Była dyskusja, ustalenia i głosowanie. Można się przecież wstrzymać albo nie 
głosować w ogóle. Ja podniosłem rękę świadomie. Bo z twojej wypowiedzi tak 
wynika, że chciałem dwa budynki, a głosowałem za trzema, bo jestem nieświadomy. 
- radny Stanisław Wcisło - ja jeżeli prezentuję swoje stanowisko, że jestem za tym, czy 
tamtym - to nikt mnie nie zmieni nad czym mam głosować. 
Uważam, że jeśli wypowiedziałeś się autorytatywnie względem swojej opinii, że jesteś 
za tym budynkiem i za tym – to powinieneś tak głosować. A nie, że powiedziałem tak, 
a za tym głosuję. Wybacz! 
- radny Gustaw Treliński – nie zawsze można głosować za tym ,co mnie się podoba. 
- radny Krzysztof Musiał – panie przewodniczący – zgłaszam wniosek formalny aby 
dalej kontynuować porządek obrad, bo to jest dyskusja nie wiadomo o czym, a radny 
Wcisło chce być adwokatem radnego Trelińskiego. 
Myślę, że pan przewodniczący podjął słuszną decyzję, poddając pod głosowanie 
wniosek najdalej idący. 
- radny Stanisław Wcisło – jak się mają wnioski najdalej idące do finansów? 
Z materiałów wynika, że gmina powinna zabezpieczyć środki w kwocie 665.000 zł 
- pani Wójt – to jest dofinansowanie 50% na 50%. Jeśli dojdzie drugi program, kwota 
będzie dużo mniejsza. W tej chwili nie wiemy - jaka. 
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- radny Stanisław Wcisło – odnośnie wypowiedzi radnego Musiała – ja niczego nie 
wymyślam, tylko czytam protokół. 
Panie przewodniczący, nie ulega wątpliwości, że stwierdziłeś: pierwszy wniosek był 
radnego Pasternaka. To nie jest prawda. 
- Przewodniczący Rady Gminy - nikt nie ma monopolu na nieomylność. 
- radny Stanisław Wcisło - my się trzymajmy rachunku ekonomicznego, a nie 
wizerunku. Nie stać nas na pewne rzeczy. 
Tyle było mówione podczas posiedzeń komisji doraźnej ds. oświaty na temat 
ogrzewania w SP w Balicach. Mówiłem, żeby przekierować. Nikt nawet nie 
wspomniał o tym, bo kogo to interesuje? 
- Przewodniczący Rady Gminy - wobec tego zamiast budować boisko w Balicach, 
trzeba było najpierw zrobić ogrzewanie w szkole i kanalizację czyli załatwić sprawy 
pilne. 
-  radny Stanisław Wcisło – boisko kosztowało 160.000 zł, a termomodernizacja 
1.055.000 zł. Wcześniej zadłużenie gminy wynosiło 1.800.000 zł, a teraz 6.000.000 zł 
– to takie jest porównanie? Pani Kasiu, ile na dzień dzisiejszy wynosi zadłużenie 
gminy? 
- pani Skarbnik – na koniec kwartału 5.800.0000 zł. 
- radny Stanisław Wcisło – odniosę się jeszcze do ośrodków zdrowia, bo mówicie, że 
nie wiadomo czego ja chcę. 
-  Wójt Gminy – Ośrodek Zdrowia w Nowym Kończynie generuje dochód                  
w granicach 120.000 zł rocznie. Dlaczego nasz ośrodek zdrowia nie może generować 
takiego dochodu? 
Po to powołano Dyrektora aby dbał o ośrodki zdrowia i pieniądze na remonty. Nie 
róbmy nikomu prezentów. 
- radny Stanisław Wcisło – powiem jeszcze o ośrodkach i dlaczego mnie to mocno 
dotyka i boli. 
U nas awaryjnie został wymieniony piec za 6.000 zł, później ogrzewanie za 9.000 zł, 
papa na dachu i okna. Nie mam nic przeciwko Ośrodkowi Zdrowia w Raczycach. Ale 
gdyby tak ktoś na forum Rady przedstawił, jakie były zalecenia i co za 300.000 zł 
będziemy robić. 
- pani Wójt – ale o co chodzi? 
- radny Stanisław Wcisło – chodzi o to, że cały czas jest mowa, że remont Ośrodka 
Zdrowia w Raczycach spowodowany jest zaleceniami pokontrolnymi Sanepidu. 
- pani Wójt – na remont ośrodka zdrowia mamy przewidziane w budżecie 27.000 zł      
i za te pieniądze zostanie wykonane malowanie, a projekt jest ważny 3 lata. 
- radny Stanisław Wcisło - w Gnojnie są schody i podjazd, a w Raczycach i Balicach 
nie ma ani podjazdu, ani schodów. 
W poprzedniej kadencji wyszła nie wiadomo skąd sprawa remontu Ośrodka Zdrowia     
w Gnojnie za 24.000 zł. Oburzyłem się, bo nikt wcześniej o niczym nie informował. 
Powołano biegłego, który wycenił roboty na 8.000 zł. Ostatecznie zapłacono 18.000 
zł. To jest jedna sprawa. Następna sprawa, „ni z gruchy, ni z pietruchy”, że tak 
nieładnie powiem, dowiadujemy się na sesji, że jest remont ośrodka zdrowia za 50.000 
zł. Pytałem pani Skarbnik, czy to są nasze pieniądze, czy nie. Odpowiedziała, że 
zejdzie na dół i zobaczy, a na przyszłą sesję poprosi panią księgową z SP ZOZ, aby 
złożyła wyjaśnienia, czy to są nasze pieniądze, czy ośrodka zdrowia. 
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- pani Skarbnik - nie bardzo rozumiem. 
- radny Stanisław Wcisło - później się okazało, że była jedna sesja, druga sesja             
i księgowej z ośrodka zdrowia nie było i nie było wyjaśnienia. 
Jak się później dowiedziałem - to były nasze pieniądze. 
- Przewodniczący Rady Gminy - jakie 50.000 zł? 
- radny Stanisław Wcisło - Piotrze - poszukaj w protokołach. Będzie wszystko. 
- pani Skarbnik - czy chodzi o kotłownię? 
- radny Stanisław Wcisło - to nie chodzi o kotłownię. To było dwa lub trzy lata temu. 
- pani Skarbnik SP ZOZ wystąpił wówczas o środki do PFRON i je otrzymał. I to jest 
prawda, że my dołożyliśmy część, dając dotację. 
- radny Stanisław Wcisło – pani Kasiu i tak małymi kroczkami robi się: tu za 17.000 
zł, tam za 15.000 zł, tu – 50.000 zł. I nie dziwcie się, że reaguję w ten sposób. 
I dlatego Ośrodek Zdrowia w Balicach tak wygląda, jak wygląda, szkoła tak samo. 
Mówiłem, że grzeje się niepotrzebnie w okresie weekendów i żeby przekierować, ale 
nikogo to nie interesuje. Najlepiej to zlikwidować, bo wszystko zmierza w tym 
kierunku. Ja niczego nie wymyślam, Żyję tam na co dzień i wiem. 
      Projekt uchwały w przedmiotowej sprawie odczytał Sekretarz Gminy. 
Po odczytaniu projektu uchwały radny Stanisław Wcisło zwrócił się z pytaniem, czy 
głosowanie odbędzie się nad trzema budynkami. Po udzieleniu przez 
przewodniczącego odpowiedzi twierdzącej oznajmił, że jeśli tak to nie będzie 
głosował, bo całość mu nie odpowiada i chciał to zgłosić wcześniej. W uzasadnieniu 
podał, że w tej sytuacji finansowej jest przeciwny termomodernizacji budynku OSP    
w Gnojnie. 
- pan Sebastian Kiciński – na termomodernizację budynku OSP w Gnojnie 
przyjęliśmy kwotę w wysokości 100.000 zł. Jeżeli przejdzie wniosek RPO i „zielone 
inwestycje” dofinansowanie będzie stanowić 80% kosztów, fundusz sołecki 20%         
i  z budżetu nie dołożymy nic. 
- radny Stanisław Wcisło – w związku z tym, jeżeli takie piękne są widoki i gdyby 
była rozstrzygnięta sprawa, że takie obiekty można włączyć na takich warunkach – 
zrobiłbym zebranie w Balicach w sprawie przeznaczenia 12.000 zł z funduszu 
sołeckiego na remont szkoły w Balicach. Dlaczego tak nie jest? 
A tak materiały były niewłaściwie przygotowane, nie były wskazane możliwości, co 
do zakresu projektu. I dlatego się teraz denerwuję, może niepotrzebnie, bo szkoda 
zdrowia. 
- pani Wójt – panie radny – myśmy mówili, że jeżeli wejdziemy w dwa programy to 
oprócz Urzędu Gminy będziemy mieć 80% dofinansowania. Prosiłam o podjęcie 
decyzji, które obiekty włączyć w projekt. 
- radny Stanisław Wcisło – pani Wójt, gdyby materiały były przygotowane właściwie, 
byłoby powiedziane: mamy takie obiekty i na tych obiektach możemy skorzystać        
w ten sposób itd., tych nie bierzemy pod uwagę, bo nie są nasze.. 
- pani Wójt – moja propozycja była taka, a to Państwo podjęliście decyzję. 
- radny Stanisław Wcisło – pan przewodniczący przed chwilą mówił, że ustaliliście to 
i to. Więc o czym tu mowa? Co ja mogę sam, jeśli jest 12 radnych przeciwko.  
 - pan Sebastian Kiciński - przypomnę tylko, że strażnicę robimy dlatego, że jest we 
wspólnym systemie grzewczym z Urzędem. Ocieplenie Urzędu, a zostawienie 
strażnicy - mijałoby się z celem.  
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- radny Stanisław Wcisło – panie Sebastianie prosta sprawa- wszystkie okoliczności 
można dopasować. Natomiast jeżeli będzie się robić obiekt pod kątem kafejki, a nie 
będzie się zabezpieczać wozu strażackiego, czy szkoły – to ja tego nie rozumiem. 
- Przewodniczący Rady – panie mecenasie, czy uchwała jest zgodna z prawem? 
- pan mecenas – jest zgodna z prawem, tylko czy teraz pan radny składa wniosek 
formalny o zmianę sposobu głosowania nad zapisami? 
- radny Stanisław Wcisło – oczywiście. 
- radna Maria Woźniak – czy w tej chwili można zmienić zakres budynków, bo pan 
Wcisło mówi, ze gdyby wiedział, to by dołożył szkołę itp. 
- radny Stanisław Wcisło – nie wiem czemu Urząd Gminy się nie zreflektował i nie 
poinformował o takiej możliwości, że można na przykład wykorzystać fundusz sołecki 
i wystąpić o dofinansowanie. 
- pani Wójt - na termomodernizację budynków składają się 4 zadania: ocieplenie, c.o., 
wymiana dachu i stolarki okiennej. W remizie instalacja grzewcza i okna nie będą 
wymieniane. 
- radny Stanisław Wcisło – pani Wójt, bo reszta zrobiona, a tam jak nie ma – niech tak 
stoi. 
          W wyniku dyskusji odbyło się głosowanie jawne w sprawie podjęcia uchwały. 
Wyniki głosowania: „za” – 11, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 0. 
Radny Stanisław Wcisło nie brał udziału w głosowaniu. 
Uchwała Nr IX/57/11 wraz z uzasadnieniem – w załączeniu. 
 
Do punktu 4-go. 
 
           Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Gnojno na 2011 rok 
omówiła pani Skarbnik. 
Ponieważ nie było pytań, przewodniczący obrad poddał przedmiotowy projekt pod 
głosowanie, w wyniku którego: „za” podjęciem głosowało 11 radnych, „przeciw” – 
0, „wstrzymujących się” – 0. 
Radny Stanisław Wcisło nie brał udziału w głosowaniu. 
Uchwała Nr IX/58/11 wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik do protokołu. 
 
Do punktu 5-go. 
 
           Wyjaśnień dotyczących podjęcia uchwały w sprawie udzielenia pomocy 
rzeczowej udzielił pan Mariusz Grunt, radca prawny. 
Stwierdził m.in., że adresatem pomocy w uprzednio podjętej uchwale był 
Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich, a zgodnie z sugestią RIO winien być 
Samorząd Województwa Świętokrzyskiego, co w żaden sposób nie wpłynie na zmianę 
zobowiązań finansowych gminy.  
W związku z tym podjęcie uchwały jest w pełni zasadne. 
           Następnie Sekretarz Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie udzielenia 
pomocy rzeczowej dla Samorządu Województwa Świętokrzyskiego na realizację 
zadania w zakresie dróg publicznych. 
Po odczytaniu projektu uchwały radny Stanisław Wcisło oznajmił, że na poprzedniej 
sesji była mowa o tym, że tylko taki jest nasz wkład w to przedsięwzięcie. Natomiast 
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w protokole jest stwierdzenie (cytat): „z ustnej deklaracji Dyrektora ŚZDW wynika, że 
wykonanie ciągu pieszego na tym odcinku odbędzie się w ramach środków 
przeznaczonych na budowę pozostałych odcinków na terenie gminy”. 
- pani Wójt – porozumienie w tej sprawie zostanie podpisane w najbliższy 
poniedziałek. 
- radny Stanisław Wcisło – czyli to nie będzie tak, że tu się uszczupli, a tam się 
wydłuży? 
- pani Wójt – nie. 
- pan mecenas – jest to ustna umowa z projektantem, który zobowiązał się 
doprojektować chodnik za taką cenę. 
- pani Wójt – na razie jest to umowa ustna, ponieważ nie dysponujemy protokołem 
uzgodnień, co do przekazania dokumentacji Rejonowi Dróg. 
- radny Stanisław Wcisło – mnie chodzi o to, że 180.000 zł zostało dane jako 
partycypacja gminy w kosztach. Teraz jest 8.200 zł i nie interesuje nas więcej nic? 
- pani Wójt – nie. 
- radny Stanisław Wcisło – o to mi chodzi, bo ja się obawiam tego, żebyśmy nie 
musieli dopłacać na przykład , 500.000 zł.  
- radca prawny – panie radny tytułem wyjaśnienia: samorząd województwa, czy 
jakikolwiek inny samorząd nie jest władny nakazać radom gmin, aby przekazały 
środki. W każdym przypadku pomocy danej jednostki w formie rzeczowej, czy 
finansowej wymagane jest podjęcie uchwały przez radę gminy. 
Jeżeli radni nie wyrażą zgody na przekazanie środków w takiej, czy innej formie – nie 
mogą oczekiwać świadczeń w stosunku do gminy. W tym konkretnym przypadku 
realizatorem zadania jest samorząd województwa. 
- radny Stanisław Wcisło - panie mecenasie - ja to rozumiem, tylko wiemy, w jakich 
okolicznościach te ciągi piesze się znalazły. Były zaniedbania i trzeba było to 
naprawiać. W związku z tym, żebyśmy nie byli „przyparci do muru”, że jeżeli chcemy 
- to musimy. Bo inne gminy jeździły w tym czasie i „dębiły”, że tak brzydko powiem, 
i „wydębiły”, a myśmy w tym czasie siedzieli z rękami w kieszeniach. Dopiero, jak 
poszła sprawa do Wojewody, zaczął się hałas. 
I tego się boję, żeby później nie było, że chcecie - to niestety musicie dopłacić.   
Bo gdybym wiedział, że jak w innych gminach będą podjazdy, zjazdy, ścieżki 
rowerowe, czy obwodnica – to wtedy wiem, że to jest pewne. Chciałbym wierzyć, że 
na tym się skończy. Nie chciałbym żebyśmy dopłacali, bo przy naszym budżecie 
dodatkowe obciążenie jest ze wszech miar niekorzystne, ale wiem też, że to może być 
konsekwencją zaniedbań z okresu poprzedniego. 
- pani Wójt - ja jestem dobrej myśli, panie radny. 
- radny Stanisław Wcisło - ja będę dobrej myśli, jak będzie chodnik. 
           Kontynuując przewodniczący obrad poddał rzeczony projekt uchwały pod 
głosowanie. 
Wyniki głosowania jawnego: „za” - 12, „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” - 0. 
Uchwała Nr IX/59/11 wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik do protokołu. 
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Do punktu 6-go. 
 
            Wyjaśnień odnośnie zasadności podjęcia uchwały w sprawie powołania 
Zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników sądowych na kadencję 
2012 – 2015 udzielił radca prawny. 
Następnie zgłaszano kandydatów do składu zespołu opiniującego: 
- radny Krzysztof Musiał zgłosił Stanisława Wesołowskiego (kandydat nie wyraził 
zgody), 
- radny Piotr Terlecki – Marię Woźniak (kandydatka nie wyraziła zgody), 
- radny Stanisław Wesołowski – Dominika Wójcika (nie wyraził zgody). 
Na wniosek radnego Krzysztofa Musiała Przewodniczący Rady ogłosił 5-
minutową przerwę w obradach. 
Po przerwie wznowiono obrady i kontynuowano zgłaszanie kandydatów: 
- radny Krzysztof Musiał – zgłosił Kazimierza Banasika (wyraził zgodę), 
- radny Stanisław Wesołowski – Agatę Segda (wyraziła zgodę), 
- radny Kazimierz Banasik – Stanisława Wcisło (nie wyraził zgody), 
- radny Stanisław Wesołowski – Piotra Terleckiego (wyraził zgodę). 
            Projekt uchwały w przedmiotowej sprawie odczytał Sekretarz Gminy. 
Wyniki głosowania jawnego nad podjęciem uchwały: „za” – 12, „przeciw” – 0, 
„wstrzymujących się” – 0. 
Uchwała Nr IX/60/11 wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik do protokołu. 
 
Do punktu 7-go. 
 
            Zapytania i wolne wnioski: 
- Radna Maria Woźniak wnioskowała o dłuższy termin składania ofert bankom niż 
określony w ustawie. 
- Pani Skarbnik odpowiedziała, że termin złożenia oferty, który w tym konkretnym 
przypadku wyniósł 10 dni, jest zgodny z przepisami oraz przy tak prostym zapytaniu   
i specyfikacji – wystarczający. 
- Kontynuując pani radna przytoczyła dane, od 2006 do 2010 roku, dotyczące 
terminów (dłuższych) składania ofert bankom, kwot kredytów oraz kosztów obsługi. 
Oznajmiła m.in., że chodzi jej o zachowanie konkurencyjności między bankami. 
Sugerowała ponadto aby przed zaciągnięciem kredytu przeprowadzić postępowanie, 
celem wyboru oferty najkorzystniejszej dla gminy. 
- W odpowiedzi pani Skarbnik stwierdziła, że nie ma obowiązku dzwonienia do 
banków, ponieważ ogłoszenie w sprawie udzielenia kredytu znajduje się na stronie 
BIP Gminy Gnojno. 
- Radny Stanisław Wcisło zwrócił się do pana mecenasa, w imieniu mieszkańców 
Balic, z następującym pytaniem: jaka jest procedura zmiany przynależności,                
z uwzględnieniem podstawy prawnej, danej miejscowości do innej gminy (zaznaczył, 
że to nie jest do wykorzystania). 
- pan mecenas odpowiedział, że pan radny otrzyma taką informację. 
- c.d. zapytań i wolnych wniosków: 
- w związku z ogłoszonym przetargiem na indywidualizację nauczania we wszystkich 
szkołach na terenie gminy prze 4 semestry (2 lata) w kl. 1-3 radna Maria Woźniak 
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wyraziła swoje obawy dotyczące pewnych ograniczeń, wynikających                           
z obowiązujących programów. Stwierdziła przy tym: żeby się w przyszłości nie 
okazało, że gmina jest zobligowana do ciągłości projektu, jak to ma miejsce                 
w przypadku wioski internetowej. 
           Następnie wypowiedziała się w sposób negatywny na temat słabych, jej 
zdaniem, wyników testu kompetencyjnego na koniec 6 klasy (SP w Raczycach zajęła 
ostatnie miejsce w powiecie buskim, mimo że otrzymywała dotacje na zajęcia 
dodatkowe) oraz w gimnazjum. 
W związku z tym sugerowała podjęcie stosownych działań w tym zakresie, aby 
podobna sytuacja nie powtórzyła się w przyszłości. 
          Ponadto podniosła sprawę, w imieniu pani Jaros, drogi dojazdowej do pól obok 
oczyszczalni ścieków  
- Do ostatniej kwestii odniosła się pani Wójt i zobowiązała się zaprosić pana 
Kuśnierza na sesję w celu złożenia wyjaśnień, ponieważ sprawa spornego odcinka 
drogi ciągnie się od kilku lat.  
Oznajmiła ponadto, że jest to droga gminna, do której pan Kuśnierz rości sobie prawa, 
bo uważa że kupił działki przylegające wraz z drogą, czemu przeczą wszelkie fakty. 
- Odnośnie spraw oświatowych pani Wójt stwierdziła, że zostały wysłane odpowiednie 
pisma do dyrektorów szkół. Ponadto będzie wnioskować o zwołanie posiedzenia 
komisji oświaty, podczas którego zostanie poruszona m.in. sprawa wyników 
egzaminów. 
- Następnie radna Maria Woźniak przytoczyła przykład wyników egzaminów              
w szkołach ze swoich rodzinnych stron (gdzie jej brat jest dyrektorem) informując, że 
nawet przy mniejszym zatrudnieniu (palacz i konserwator na ½ etatu) jeśli się chce, to 
można. Sugerowała aby się przyjrzeć pewnym sprawom pod kątem wywiązywania się 
poszczególnych pracowników ze swoich obowiązków. 
- Radny Stanisław Wcisło stwierdził, że w Balicach było zatrudnionych 2 palaczy       
w ośrodku zdrowia i 2 - w szkole, przy czym ci ostatni wykonywali dodatkowo 
wszystkie prace zlecone (w tym drobne remonty) i wywiązywali się z powierzonych 
obowiązków w sposób należyty. Zamiast korzystać z tego pozytywnego przykładu      
w innych szkołach – zostali przeniesieni do „komunalki”. 
Oznajmił, że te osoby przestały cokolwiek robić, ponieważ pracownicy ZGK też nic 
nie robią. I w takim kierunku idą sprawy na gminie – skonstatował. 
- Zwrócił się poza tym z pytaniem, ile jednostek OSP jest w KRS (Krajowym 
Rejestrze Sądowym)? 
Pan Sekretarz odpowiedział, że 2 jednostki: Gnojno i Balice, na co pan radny odrzekł, 
że wobec tego Gnojno też może się ubiegać o dofinansowanie. 
- Ponadto pan radny podniósł kwestię niedoszłej kompromitacji przed turniejem 
piłkarskim w Balicach, którego udało się uniknąć dzięki szybkiej interwencji pani 
Skwark (w piątek był wyciek z szamba na płytę boiska) i podkreślił, że problem 
przebudowy tego odcinka kanalizacji zgłasza od 3 lat. Poza tym zamiast 27.000 zł na 
rzeczoną inwestycję - pozostało w budżecie 5.000 zł. 
- Apelował również o poszerzenie mostu o 3 m (zjazd z drogi gminnej) argumentując, 
że poszerzenie o 0,5 m z jednej i z drugiej strony mija się z celem. 
- Wnioskował o przywrócenie „księgi gości” na stronie internetowej Urzędu Gminy. 
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- Radny Stanisław Wesołowski zapytał, czy gmina kupiła działkę od pana Wincentego 
Zawieruchy, czy tylko kupowała swego czasu żwir. Zaznaczył, że gdyby działka była 
własnością gminy żwir można by było wykorzystać na remonty dróg lokalnych. 
- Radna Agata Segda zapytała, co z przedszkolami. 
- Radny Krzysztof Musiał postulował o zakup leżaków i krzeseł, żeby wszystkie 
chętne dzieci mogły uczęszczać do akademii przedszkolaka. 
- Przewodniczący Rady oznajmił, że sołtysi zostaną poinformowani o tematyce sesji, 
które się odbyły bez ich udziału. 
Poddał poza tym pod rozwagę radnym rezygnację z diety kwotowej i przejście na 
wynagrodzenie ryczałtowe. 
- Pani Maria Woźniak oznajmiła, że projekt uchwały w przedmiotowej sprawie 
powinien być przygotowany wcześniej, aby głosowanie na sesji było tylko 
formalnością. 
- Radny Krzysztof Musiał zapytał, czym spowodowany jest przestój w pracach 
remontowych drogi wojewódzkiej. Dlaczego przestawiane są znaki drogowe i czy 
chodniki (częściowo zdemontowane) będą ułożone z powrotem. 
- Radny Stanisław Wcisło zwrócił się z pytaniem, czy przy okazji robót przy 
przekierowaniu odcinka kanalizacji nie można by rozwiązać problemu ogrzewania       
SP w Balicach, czyli jego wyłączania na czas weekendów i ferii (będą z tego tytułu 
oszczędności). 
Oświadczył ponadto, ze kwota 30.000 zł za mieszkanie (była o tym mowa na 
poprzedniej sesji) jest, w jego mniemaniu, o wiele za niska. 
- Radna Maria Woźniak zapytała, czy ruszyła procedura sprzedaży mieszkań              
w Ośrodku Zdrowia w Gnojnie i w pozostałych ośrodkach. I co ze sprzedażą mieszkań 
w Domu Nauczyciela w Gnojnie. 
       Do zgłoszonych wniosków i pytań odniosła się pani Wójt; oznajmiła m.in.: 
- sprawa przebudowy istniejącego przyłącza kanalizacyjnego w Balicach zostanie 
rozwiązana w okresie wakacji; pracę wykona ZGK za kwotę 5.000 zł; 
- budowę mostu, z zachowaniem wszelkich parametrów bezpieczeństwa, zlecono 
ZGK; 
- Urząd Gminy jest czynny od 7.30 do 15.30 i w tych godzinach przyjmuję 
interesantów, dlatego nie zamierzamy uruchamiać ponownie „księgi gości”; 
- gmina nie zakupiła działki od pana Zawieruchy; 
- w nowym roku szkolnym zamierzamy uruchomić stołówkę w SP w Raczycach dla 
wszystkich dzieci szkolnych z terenu gminy. Uprzednio należy zakupić kotły do 
przygotowywania posiłków oraz naczynia jednorazowe; 
- w przedszkolach jest 30 miejsc, a chętnych dzieci – 38; warunkiem przyjęcia 
wszystkich dzieci jest zakupienie przez gminę leżaków i krzeseł (dla 8 dzieci); za 
dożywianie zapłacą rodzice; 
- przestój był spowodowany (tak wynika z informacji uzyskanej od Dyrektora ŚZDW) 
błędem w dokumentacji projektowej; prace już ruszyły;  
- ponieważ światłowody biegną w pasie drogowym – przestawiane są znaki drogowe;  
- na temat chodników na razie nic nie wiadomo; 
- cała instalacja grzewcza w SP w Balicach jest do wymiany; potrzeb jest dużo,            
a pieniędzy mało; z chwilą sprzedaży mieszkań (za kwotę co najmniej dwukrotnie 
wyższą, niż informowałam uprzednio), zajmiemy się najpilniejszymi remontami; 
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- po przygotowaniu pełnej dokumentacji dotyczącej sprzedaży mieszkań - sprawa 
zostanie przedłożona na sesji rady, natomiast mieszkania w Domu Nauczyciela będą 
stanowić majątek gminy. 
 
Do punktu 8-go. 
 
          W związku z wyczerpaniem wszystkich punktów porządku obrad - 
Przewodniczący Rady Gminy, pan Piotr Terlecki dokonał zamknięcia IX sesji. 
 
Na tym protokół zakończono i podpisano.- 
 
Protokolant:                                                                         Przewodniczący obrad: 
B.Czarnecka                                                                              Piotr Terlecki 
 
           
 
 
 
 
  
   
 
   
 
  


