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Protokół Nr IX/15 
 

             z sesji Rady Gminy Gnojno, odbytej w dniu 23 października 2015 roku w sali 
konferencyjnej Urzędu Gminy w Gnojnie. 
Sesja trwała od godz. 9.10 do godz. 12.35. 
W obradach, zgodnie z załączonymi listami obecności, uczestniczyło 15 radnych 
(radny Krzysztof Samburski od godz. 9.15), sołtysi oraz: 
- Pan Stanisław Klimczak  - wicestarosta buski (w części obrad), 
- Pan Zbigniew Janik  - wójt gminy, 
- Pan Piotr Bębas   - sekretarz gminy, 
- Pani Maria Małasińska  - skarbnik gminy. 
           Otwarcia IX sesji i stwierdzenia jej prawomocności dokonał Przewodniczący 
Rady Gminy Gnojno Stanisław Wcisło. Na wstępie powitał wszystkich uczestników 
obrad, 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 wprowadzenia 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 wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Busku-

Zdroju na kadencję 2016-2019. 
7. Podjęcie uchwały w sprawie zabezpieczenia środków finansowych jako wkładu 

własnego na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 323008T 
położonej w miejscowości Gnojno”. 

8. Odpowiedzi na interpelacje radnych i wolne wnioski. 
9. Zakończenie sesji. 

          W związku z brakiem uwag i propozycji przewodniczący obrad poddał porządek 
obrad pod głosowanie. Za jego przyjęciem głosowało 14 radnych. 
 
Do punktu 2-go. 

 

           Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 
            W sprawie przyjęcia protokołu odbyły się dwa głosowania. Za przyjęciem 
protokołu bez czytania głosowało 14 radnych i  za przyjęciem protokołu z poprzedniej 
sesji również głosowało 14 radnych. 
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Do punktu 3-go. 
 
          Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami. 
          Sprawozdanie za okres od 29.09.2015 r. do 23.10.2015 r., stanowiące załącznik 
do protokołu, przedstawił wójt gminy Zbigniew Janik. 
 
Do punktu 4-go. 
 
           Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie 
Finansowej Gminy Gnojno na lata 2015-2035. 
          Tytułem wstępu pani skarbnik poinformowała, że w związku z otrzymanymi 
decyzjami: o przyznaniu dotacji z budżetu państwa na wypłatę diet dla członków 
OKW i o przyznaniu dotacji na zwrot podatku akcyzowego dokonano zmiany w WPF 
poprzez zwiększenie dochodów budżetowych o kwotę 182.007,95 zł.  
Kontynuując odczytała projekt uchwały w przedmiotowej kwestii wraz z wybranymi 
akapitami zawartymi w załączniku nr 2. 
Ponieważ nikt nie zgłaszał uwag ani zastrzeżeń do przedłożonego projektu uchwały - 
przystąpiono do głosowania. 
Wynik głosowania jawnego jest następujący: „za” – 15, „przeciw” – 0, 

„wstrzymujących się” – 0. 

Uchwała Nr IX/52/15 wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik do protokołu. 

 

Do punktu 5-go. 
 
           Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Gnojno na 2015 rok. 
            Z treścią protokołu z posiedzenia Komisji Planowania, Budżetu i Finansów, 
odbytego w dniu 20 października 2015 roku, podczas którego dokonano analizy 
projektów uchwał nad którymi rada proceduje, zapoznała zebranych jej 
przewodnicząca – radna Maria Woźniak (kserokopia protokołu Nr 13/15 – w 
załączeniu). 
          Projekt uchwały w ww. sprawie przedłożyła skarbnik gminy Maria Małasińska. 
           Wójt gminy zabierając głos w tym samym temacie podkreślił, że konieczność 
zwołania sesji w trybie przyspieszonym i dokonania zmian w budżecie została 
podyktowana otrzymaniem kolejnej promesy na usuwanie skutków klęsk 
żywiołowych w wysokości 200 tys. złotych. Dodał, że otrzymane środki zostaną 
wykorzystane na wykonanie dwóch odcinków dróg. 
W związku z brakiem uwag i pytań do przedstawionego projektu uchwały 
przewodniczący obrad zarządził głosowanie. 
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Wynik głosowania jawnego przedstawia się następująco: „za” – 15, „przeciw” – 0, 

„wstrzymujących się” – 0. 

Uchwała Nr IX/53/15 wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik do protokołu. 

 

Do punktu 6-go. 
 
           Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Busku-
Zdroju na kadencję 2016-2019. 
          Projekt uchwały w wyżej wymienionej kwestii wraz z uzasadnieniem odczytał 
sekretarz gminy Piotr Bębas. Z przytoczonego projektu uchwały wynika, że w 
ustawowym terminie wpłynęło jedno zgłoszenie kandydata na ławnika oraz że 
Komendant Wojewódzki Policji w Kielcach nie wniósł zastrzeżeń do zgłoszonej 
kandydatury. 
Z uwagi na powyższe głos zabrała radna Jadwiga Gubała i oznajmiła, że zespół 
opiniujący zaakceptował zgłoszoną kandydaturę na ławnika. 
Następnie zgodnie z wymogami proceduralnymi i koniecznością przeprowadzenia 
głosowania tajnego w skład Komisji Skrutacyjnej zgłoszono następujących 
kandydatów: 
- radny Wincenty Krawczyk zgłosił radną Beatę Boś (wyraziła zgodę), 
- radny Stanisław Wesołowski zgłosił radnego Mariana Okraja (nie wyraził zgody), 
- radna Jadwiga Gubała zgłosiła radnego Artura Patrzałka (wyraził zgodę), 
- radny Wincenty Krawczyk zgłosił radnego Tomasza Pasternaka (wyraził zgodę). 
W związku z wynikami głosowania jawnego („za” głosowało 15 radnych) powołano 
Komisję Skrutacyjną w następującym składzie: 
- radna Beata Boś   
- radny Artur Patrzałek  
- radny Tomasz Pasternak   
Podczas gdy Komisja Skrutacyjna przygotowywała karty do głosowania głos zabrał 
wicestarosta buski Stanisław Klimczak i poinformował że: 
- w ostatnim czasie odbyły się na terenie gminy Gnojno odbiory dwóch odcinków dróg 
powiatowych: łącznika o długości 108 mb Wiktorów – Jarząbki oraz odcinka o 
długości 1022 mb w msc. Balice; 
- na najbliższej sesji Rady Powiatu Buskiego zostanie podjęta uchwała w sprawie 
udzielenia pomocy finansowej w kwocie 20.000 zł na przebudowę w 2016 roku drogi 
gminnej nr 323008 T w msc. Gnojno; 
- w związku z nierozstrzygnięciem sprawy Państwa Stępniów (decyzję cofnięto do 
ponownego rozpatrzenia) w Janowicach Poduszowskich będzie remontowany odcinek 
drogi nie budzący żadnych zastrzeżeń czyli o długości 400 mb a nie jak pierwotnie 
planowano o długości 680 mb. 
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W ostatniej kwestii wypowiedzieli się: 
- Radna Jadwiga Gubała – tyle lat upłynęło; dlaczego ta sprawa została zaniedbana 
przez starostwo  w kwestii regulacji własności? 
- Wicestarosta – przyczyny są dwie; na terenie powiatu mamy 660 km dróg. 70% dróg 
ma uregulowany stan formalno-prawny, natomiast 30% czeka na uregulowanie. 
Myśmy się tą drogą nie zajmowali. To znaczy ja osobiście się nie zajmowałem, 
ponieważ tak de facto pilność wykonania tej drogi pojawiła się jakby w tej kadencji. 
W związku z tym Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Busku-Zdroju wystąpił do 
Starostwa Powiatowego z wnioskiem o pozwolenie. Takiego pozwolenia nie uzyskał, 
ponieważ jak wynikało z posiadanej dokumentacji stan prawny niektórych działek nie 
jest do końca uregulowany. Wtedy rozpoczęliśmy całą procedurę i uruchomiliśmy 
działanie. W ustawowym terminie Państwo Stępniowie mogli wystąpić o wypłatę 
odszkodowania. Dlaczego tego nie zrobili  -  nie wiem. Z jednej strony rozumiem ich 
rozżalenie, ale wtedy nie było obowiązku informowania rolników o przysługującym 
im odszkodowaniu z tytułu, o którym mówimy. 
- Radna Jadwiga Gubała – mnie zastanawia jedno, dlaczego nikt się tą sprawą nie 
zainteresował, skoro o tej drodze od dawna było głośno na każdym zebraniu. 
- Wicestarosta – ja na to pytanie Pani nie odpowiem. Swoistym kuriozum jest, że ta 
sprawa nie wyszła nawet podczas rozprawy sądowej o odszkodowanie. 
- Radna Jadwiga Gubała – uważam, że starostwo w pewnym czasie zaniedbało 
uregulowanie spraw własności gruntu. 
- Wicestarosta – niczego nie zaniedbaliśmy, bo na uregulowanie czeka jeszcze około 
200 km dróg. 
- Radna Jadwiga Gubała – Państwo Stępniowie czekając na decyzję płacą cały czas 
podatki. W związku z tym mam pytanie: czy starostwo, działając w dobrej wierze i 
wykazując dobrą wolę, jest zainteresowane uregulowaniem tej sprawy? 
- Wicestarosta – niestety dobra wola nie wystarczy; my musimy działać w oparciu   o 
obowiązujące przepisy prawa własności. 
- Radna Maria Woźniak – mimo wszystko należy dojść do ugody. 
- Wicestarosta – przedmiotowa nieruchomość stanowi własność Skarbu Państwa. 
Jeżeli starostwo będzie właścicielem drogi, będzie również stroną w sprawie wypłaty 
odszkodowania. 
- Kontynuując przekazywanie informacji wicestarosta poinformował, że lustro na 
skrzyżowaniu w Raczycach zostanie zamontowane w roku przyszłym, natomiast 
sprawa przejścia dla pieszych jest sprawą otwartą, wymagającą dodatkowych 
uzgodnień. 
- W dalszej kolejności radny Krzysztof Samburski zabierając głos w temacie budowy 
odcinka drogi Janowice Poduszowskie – Falki zasugerował, żeby ten odcinek drogi  
dobrze oznakować. 
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- Wicestarosta odnosząc się do podniesionej kwestii zaznaczył, że droga została 
wybrana do remontu, ponieważ była w fatalnym stanie. A jest to droga o bardzo 
dużym znaczeniu strategicznym na terenie powiatu buskiego, z której będą korzystać  
nie tylko mieszkańcy gminy Gnojno.  
- Przewodniczący rady oznajmił natomiast, że zawsze trzeba myśleć pozytywnie. 
Dodał, że cały czas głęboko wierzy w szczęśliwe zakończenie całej sprawy oraz w to, 
że finalnie wszyscy będą zadowoleni. I Państwo Stępniowie, i mieszkańcy. 
- W dalszej części obrad radny Kazimierz Ziółkowski zwrócił się z prośbą do pana 
starosty o ustawienie znaku „ustąp pierwszeństwa przejazdu”. 
- Wicestarosta stwierdził, że sprawa ustawienia znaku została zgłoszona do 
Powiatowego Zarządu Dróg. 
- Następnie radny Jerzy Kwiecień zapytał kiedy będzie modernizowana droga Wola 
Bokrzycka – Skadla. 
- Wicestarosta w odpowiedzi stwierdził, że przedmiotowa droga będzie remontowana 
w ramach tzw. powodziówek w następnych latach. 
- Radny Krzysztof Samburski wpisując się w powyższą tematykę zapytał o drogę 
Bugaj-Kostera. 
- Wicestarosta oznajmił, że ten odcinek drogi powiatowej i inne drogi na terenie gminy 
Gnojno będą sukcesywnie modernizowane. 
- Sołtys wsi Kostera zgłosił brak tablicy z nazwą miejscowości. 
Wójt gminy podsumowując stwierdził: - w trudnej sytuacji finansowej gminy kwota 
20 tysięcy złotych jest kwotą znaczącą. Cieszę się, że współpraca z panem 
wicestarostą układa się bardzo dobrze i że jest taka osoba, która w sposób konkretny 
reprezentuje nasze interesy w powiecie. Bardzo dziękuję. 
Po tej wypowiedzi przewodniczący ogłosił 20-minutową przerwę w obradach. 
            Po przerwie kontynuując punkt porządku obrad dotyczący wyboru ławnika 
przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej Beata Boś zapoznała radnych z techniką 
głosowania, po czym członek Komisji Skrutacyjnej Artur Patrzałek rozdał radnym 
sporządzone karty do głosowania zgodnie z listą obecności. 
Następnie po wyjęciu z urny kart do głosowania i podliczeniu głosów pani 
przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej odczytała protokół z głosowania tajnego, z 
którego wynika że na ławnika do Sądu Rejonowego w Busku-Zdroju na kadencję 
2016-2019, 13 głosami na „tak” i 2 głosami na „nie”,  wybrana została Pani Lucyna 
Wcisło (protokół Komisji Skrutacyjnej oraz karty do głosowania – w załączeniu). 
W dalszej kolejności sekretarz gminy przypomniał treść uchwały w przedmiotowej 
sprawie. Potem przewodniczący obrad zarządził głosowanie. 
Wynik głosowania jawnego przedstawia się następująco: „za” – 15, „przeciw” – 0, 

„wstrzymujących się” – 0. 

Uchwała Nr IX/54/15 wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik do protokołu. 
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Post factum przewodniczący obrad podziękował w imieniu swojej żony Lucyny za 
demokratyczny wynik głosowania. 
 
Do punktu 7-go. 
 
           Podjęcie uchwały w sprawie zabezpieczenia środków finansowych jako wkład 
własny w realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej Nr 323008T położonej w 
miejscowości Gnojno”. 
          Projekt uchwały w przedmiotowej kwestii wraz z uzasadnieniem odczytała pani 
Maria Małasińska – skarbnik gminy. 
Temat doprecyzował wójt gminy. Stwierdził m.in., że zadanie zgodnie z projektem 
będzie obejmować przebudowę odcinka drogi od figurki Chrystusa Frasobliwego za 
firmę „Rafit”. Po jednej stronie drogi (od strony DPS) będzie utwardzone pobocze, 
które będzie służyć za miejsce do parkowania, natomiast po drugiej stronie będzie 
rów, chodnik oraz infrastruktura towarzysząca, w tym m.in. przejście dla pieszych. 
W związku z brakiem uwag i pytań przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod 
głosowanie. 
Wynik głosowania jawnego jest następujący: „za” – 15, „przeciw” – 0, 

„wstrzymujących się” – 0. 

Uchwała Nr IX/55/15 wraz z uzasadnieniem – w załączeniu. 

 

Do punktu 8-go. 
 
          Odpowiedzi na interpelacje radnych i wolne wnioski. 
           W tym punkcie  porządku obrad przewodniczący rady zapoznał uczestników 
sesji z pismem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczącym zjawiska oszustw w 
obrocie paliwami (kserokopia pisma – w załączeniu). 
Wójt wpisując się w powyższą tematykę uczulił wszystkich, aby bardzo uważać na to 
co się kupuje. Jako przykład podał rolnika, który zamiast beczki ropy kupił beczkę 
wody. 
Radny Krzysztof Samburski dodał, że obowiązkiem sprzedającego jest wystawienie 
faktury, która stanowi podstawę do zwrotu podatku VAT. Wójt natomiast stwierdził, 
że teraz są takie czasy, że oszuści czują się bezkarni i nigdy nie wiadomo czy 
wystawiony dokument jest prawdziwy, czy też fałszywy. Przewodniczący w 
uzupełnieniu dodał, że trzeba uważać i nie dać się oszukać sprzedawcom paliwa. 
           W następnej kolejności podinspektor ds. obsługi rady Barbara Czarnecka 
odczytała podanie mieszkańców wsi Kostera w sprawie zakupu budynku od Pani 
Jadwigi Pruskiej z przeznaczeniem na świetlicę wiejską (kserokopia pisma – w 
załączeniu). 
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Na powyższy temat wypowiedzieli się: 
- Wójt gminy – pismo wpłynęło po zebraniu wiejskim w Kosterze, na którym była 
podejmowana decyzja o wykorzystaniu funduszu sołeckiego. Prosiłbym w związku z 
tym sołtysów o urealnianie wypowiedzi i potrzeb mieszkańców w trakcie zebrań, które 
są i będą organizowane co roku. Podczas zebrania były rozmowy na temat 
niemożności wykorzystania jednej sali lekcyjnej w budynku szkoły na potrzeby 
świetlicy. Jednakże z mojego rozeznania wynika, że są gminy na terenie których 
budynki szkół pełnią rolę dydaktyczną oraz służą mieszkańcom za miejsce spotkań. 
Istnieje nawet możliwość pozyskania dofinansowania na tego typu działania. Jak sobie 
dobrze przypominam każdy z uczestników zebrania przystał na taką propozycję. Moje 
zaskoczenie jest tym większe, że zarówno rada sołecka, jak i mieszkańcy wskazują na 
inne rozwiązania. Na przedostatniej sesji prosiłem, aby mnie powiadamiać o terminach 
zebrań wiejskich. Uczestnicząc w zebraniu mogę się na bieżąco odnieść do potrzeb i je 
urzeczywistnić. W tej chwili jesteśmy w punkcie wyjścia. W związku z tym proponuję 
zorganizować jeszcze jedno zebranie w Kosterze, aby umożliwić mieszkańcom 
wypowiedzenie się w poruszonej kwestii. Ja przedstawię swoje argumenty i wtedy 
wspólnie omówimy kierunki działań, i być może osiągniemy porozumienie. 
- Pan Henryk Kasza – sołtys wsi Kostera – panie wójcie - rozmawialiśmy między 
innymi o tym, że budynek szkoły jest duży i w przyszłości być może zostanie 
przeznaczony na inne cele. Mam żal do poprzedniej władzy o to, że „rozwaliła” nam 
szkołę, przez co wiele dzieci odeszło do innych gmin. Biorąc pod uwagę liczbę 
uczniów zdajemy sobie sprawę z tego, że szkoły w Kosterze nie będzie. Poza tym, jak 
wynika z dotychczasowego doświadczenia, mieszkańcy Domu Nauczyciela nie są 
przychylni organizowaniu zabaw czy też innych tego typu spotkań. A jak powszechnie 
wiadomo, nie da się każdego upilnować. Dlatego byłem za tym, żeby świetlica 
powstała w neutralnym miejscu. Nie jestem też przeciwny pomysłowi wójta.  
- Radny Krzysztof Samburski – podczas zebrania padały różne głosy. Między innymi 
takie, że dopóki szkoła funkcjonuje i jest terenem zamkniętym, budynek powinien być 
wyłącznie na potrzeby szkoły. Bo trudno sobie wyobrazić taką sytuację, gdy w jednym 
pomieszczeniu ma swoje spotkanie młodzież a w drugim trwa spotkanie innej grupy. 
Szkoła jest budynkiem zamkniętym, podlegającym pewnym organom kontrolnym i w 
takim charakterze powinna pozostać. Chodzi głównie o młodzież, która wielokrotnie 
sygnalizowała, że nie ma się gdzie spotkać. I nadarzyła się okazja, żeby taki budynek 
wraz z działką kupić za kwotę w granicach 35 tys. zł. W trakcie zebrania padały 
propozycje, aby przeznaczyć na ten cel kwotę 12 tys. zł z funduszu sołeckiego. 
Reasumując, kwota dofinansowania z budżetu gminy na zakup budynku wyniosłaby 
około 20 tys. zł. Poza tym budynek stanowiłby mienie gminne. Moim zdaniem nie są 
to duże pieniądze. Chodzi o to, żeby młodzież się wykazała i pokazała, że umie dbać o 
dobro wspólne. Decyzja należy do radnych i pana wójta. 
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- Wójt gminy – ja już przedstawiłem swój punkt widzenia i powiedziałem, że wzorem 
innych gmin takie rozwiązanie jest możliwe. Jeżeli chodzi o koszty utrzymania, to  
dotyczą one zarówno budynku szkoły, jak i tego drugiego budynku. 
- Pani Beata Wcisło – sołtys wsi Bugaj – w naszej miejscowości też jest budynek do 
sprzedania. W Kosterze jest szkoła a młodzież z Bugaja w ogóle nie ma się gdzie 
spotkać. Poza tym jest jeszcze wiele miejscowości na terenie gminy, w których nie ma 
żadnego lokalu. 
- Pan Henryk Kasza – dwa lata temu zorganizowaliśmy wiejską zabawę, podczas 
której miały miejsce drobne incydenty. I ja, jako sołtys musiałem się z tego tłumaczyć. 
To jest jedna sprawa. Panie wójcie. Przez całą poprzednią kadencję zwracaliśmy się  
do byłej pani wójt z prośbą o otwarcie szkoły dla młodzieży. Niestety nie było takiej 
woli ze strony władz gminnych. A może młodzi ludzie chcieliby zorganizować 
wspólne spotkanie opłatkowe, ale nie mają gdzie. Według mnie są to wystarczające 
argumenty, żeby budynek kupić i urządzić w nim ogólnodostępną świetlicę. 
- Wójt gminy – jak już wcześniej mówiłem, spotkamy się na zebraniu i wszystkie 
sprawy omówimy. Doskonale wiecie, jakie są finanse gminy. Prosiłbym w związku z 
tym aby mierzyć siły na zamiary czyli robić to, na co nas stać. Jeżeli jest budynek – 
spróbujmy go zagospodarować. 
- Radny Krzysztof Samburski – odnosząc się do wypowiedzi sołtysa powiem tak. To 
nie jest tak do końca, że młodzież zwraca się o udostępnienie sali w szkole i spotyka 
się z odmową. Najważniejszą rzeczą jest wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za dane 
pomieszczenie. Mój syn nie miał z tym problemu. Skorzystał z sali, ale najpierw 
musiał podpisać oświadczenie, że bierze na siebie odpowiedzialność za mienie i 
wszelkie ewentualne szkody. Myślę, że inni też mogliby pograć w piłkę, czy ping 
ponga w szkole pod pewnymi warunkami. Muszą ze swojego grona wyznaczyć jedną 
osobę odpowiedzialną i zachowywać się jak dorośli ludzie.  
I teraz mam pytanie do pana wójta. Co Pan powie na zebraniu, jeżeli dla 
bezpieczeństwa wieś powie nie dla takiego rozwiązania i będzie za tym, aby młodzież 
miała odrębny budynek chociażby po to, aby się mogła sprawdzić i wykazać. 
- Wójt gminy – a może zróbmy tak: dajmy dla każdej wsi po 20 tysięcy złotych i niech 
się młodzież wykaże. A później zobaczymy, co się będzie dziać. Możemy nawet 
dzisiaj podjąć taką decyzję. Nie można z góry zakładać najgorszego. Młodzież w 
Raczycach, Gnojnie i na Skadli spotyka się w ogólnodostępnych salach i wszystko jest 
w porządku. 
- Radna Agata Segda – problem tkwi nie w młodzieży, tylko w tym że nikt nie chce 
brać odpowiedzialności za cały budynek. 
- Wójt gminy – dopowiem jeszcze tak: jeżeli ma to być kwestia sprawdzenia jak się 
młodzież zachowuje za te 30 tysięcy, to może dogadajmy się z właścicielką budynku, 
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że jeżeli młodzież się nie sprawdzi, ona nam oddaje całą kwotę a my jej oddajemy 
budynek. 
- Radna Maria Woźniak – a może właścicielka zechciałaby wydzierżawić budynek na 
próbę,  na okres jednego roku? Wieś mogłaby przeznaczyć na ten cel określoną kwotę 
z funduszu sołeckiego. 
- Wójt gminy – prosiłbym o spojrzenie na wydatki budżetu w sposób poważny. A nie 
w ten sposób, że wydamy kilkadziesiąt tysięcy złotych i zobaczymy co się będzie 
dziać. Bo nie na tym to polega. 
- Radny Krzysztof Samburski – proszę przyjechać na zebranie wiejskie i przedstawić 
wszystkie argumenty, które padły podczas tej dyskusji. Bo często jest tak, że na 
zebraniu one nie padają. Odnosząc się do wypowiedzi  pani sołtys z Bugaja chciałem 
podkreślić, że mieszkańcy tej miejscowości faktycznie nie mają żadnego 
pomieszczenia. 
- Pani Renata Kostur – sołtys wsi Zofiówka – w większości wsi nie ma takich 
pomieszczeń. 
- Radny Krzysztof Samburski – dla mnie żenujące są tego typu sytuacje. Bo jeżeli 
sołtys chce zorganizować zebranie u siebie w domu, musi najpierw zorganizować 
krzesła. Dlatego uważam, że najlepszym rozwiązaniem jest osobne pomieszczenie. 
Nie wiem w których miejscowościach nie ma takich lokali, ale nie jestem temu 
przeciwny żeby one były w każdej wsi. Chociaż są też takie na terenie gminy, które 
mają i trzy takie pomieszczenia. I kluby, i szkoły, i domy. Ale są też takie, gdzie nie 
ma żadnego. I jeżeli jest taki budynek, który można kupić za przyzwoitą kwotę, to 
trzeba z tego skorzystać. Tym bardziej, że w ten sposób pomnażamy majątek gminy. 
Poza tym, być może, dzięki takim pomieszczeniom powstaną nowe, ciekawe 
inicjatywy lokalne. 
- Radny Wincenty Krawczyk – szanowni Państwo – najważniejsza jest 
odpowiedzialność. Uważam że jedno pomieszczenie w szkole, wyremontowanej w 
przeszłości przez pana wójta, można wygospodarować. Nie mamy natomiast na tyle 
środków żeby inwestować w zakup nowych budynków. Tym bardziej, że brakuje 
pieniędzy  na rzeczy bardziej potrzebne, jak chociażby lampy uliczne czy drogi. 
Dlatego należy zorganizować zebranie z udziałem wójta, przewodniczącego rady i 
wszystko ludziom wytłumaczyć. 
- Pan Henryk Kasza – panie radny – to jest tylko propozycja. 
- Radny Wincenty Krawczyk – trzeba porozmawiać z nauczycielami, dogadać się z 
młodymi ludźmi, wyznaczyć osobę odpowiedzialną i od czasu do czasu sprawdzać, 
jak się zachowują. 
- Radny Krzysztof Samburski – według mnie należy porozmawiać z kierownikiem lub 
z dyrektorem szkoły a nie z nauczycielami. 
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- Przewodniczący obrad – uczestniczyłem w zebraniu, podczas którego propozycja 
zakupu budynku padła. Wójt natomiast przedstawił swoją propozycję i tego się 
trzyma. Jedyna obawa dotyczyła tego, że nie można w szkole lokalizować świetlicy. 
Jeżeli te wątpliwości zostały rozwiane, to trzeba z takiego rozwiązania skorzystać. 
Tym bardziej, że budynek jest w bardzo dobrym stanie, jest ogrzewany i można w nim 
wygospodarować jedno pomieszczenie na świetlicę wiejską, stanowiące alternatywę 
wobec zakupu budynku. Podchodząc realnie do sprawy - kwota 35 tys. złotych 
stanowi jedynie początek wydatków. Później przyjdą koszty adaptacji, ogrzewania i 
całorocznego utrzymania. Na zebraniu pojawiły się również głosy na temat sprzątania. 
Przecież jest w szkole sprzątaczka, która za dodatkową opłatą posprząta również 
świetlicę. Według mnie jest to najbardziej korzystne i racjonalne rozwiązanie. Chodzi 
głównie o to, żeby była świetlica dla młodzieży. I w ten sposób należałoby do tematu 
podejść. 
- Radny Gustaw Treliński – panie przewodniczący – wszystko się zgadza, tylko nie 
dalej niż rok temu sam pan proponował zakup budynku w Balicach z przeznaczeniem 
na świetlicę. A jak wszyscy doskonale wiedzą w Balicach jest jeszcze szkoła, straż 
pożarna i inne budynki, w których można organizować zebranie wiejskie czy inne 
spotkania. Natomiast w innych wsiach nie ma tego typu budynków, oprócz domów 
prywatnych. I jak dobrze pamiętam, bardzo dobrze pan wtedy oponował, że co to jest 
50 czy 60 tysięcy złotych. A tamten budynek też trzeba było utrzymać. 
- Przewodniczący obrad – wtedy chodziło zupełnie o inną sprawę; chcieliśmy w 
ramach rewitalizacji utworzyć w tym miejscu Centrum Integracji Społecznej. Nie było 
na nasz pomysł zgody i czy robiliśmy z tego jakiś problem? Nie. Tutaj mamy 
konkretną propozycję stanowiącą alternatywne rozwiązanie. I to wszystko. Myślę że i 
młodzież byłaby z takiego rozwiązania zadowolona, i koszty utrzymania dużo 
mniejsze. Dlatego trzeba się nad tym zastanowić. 
- Radny Krzysztof Samburski – jeszcze raz wrócę do tego; rzeczywiście jest szkoła, w 
której można zorganizować świetlicę. Dlatego sprawa jest otwarta i trzeba na ten temat 
porozmawiać. Ale jak mówi przysłowie: nie zrozumie głodnego syty, bo ich różnią 
apetyty. W Skadli jest Klub Rolnika, na którego remont idą konkretne pieniądze. I 
pani sołtys z Bugaja siedzi na tej sali i widzi, że te pieniążki idą na ten cel. I pewna 
grupa społeczeństwa na tym korzysta. A pewna grupa nie ma możliwości posiadania 
takich budynków. I o to w tym wszystkim chodzi. To jest żenujące, żeby spotkania 
organizować w prywatnych domach. Sam mógłbym być sołtysem, ale nie chcę żeby 
mi ludzie do domu przychodzili i oceniali wygląd mojego mieszkania. 
- Radny Gustaw Treliński – tam, gdzie są świetlice - można je doposażyć, natomiast 
tam gdzie świetlic nie ma, nie ma takiej możliwości. 
- Radny Krzysztof Samburski – dlatego trzeba te różnice w postaci budynków 
wyrównywać, aby społeczeństwo miało jednakowy dostęp do takich miejsc.  
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- Wójt gminy – na początku kadencji mówiliśmy o tym, że zebrania wiejskie 
organizujemy w miejscach użyteczności publicznej. Dotyczy to oczywiście tych 
miejscowości,  gdzie takie budynki są. Pewnych rzeczy nie da się odwrócić i sprawić, 
żeby w każdej wsi powstała świetlica wiejska. Bo teraz jest inna sytuacja niż parę lat 
temu. Gdyby natomiast spożytkować w inny sposób pieniądze przeznaczone na 
remonty świetlic w poprzedniej kadencji, wtedy każda wieś miałaby świetlicę za 20 
czy 30 tys. złotych. A tak na jeden budynek wydało się 300 tys. zł, na drugi budynek 
500 tys. zł a teraz ja i gmina mamy bardzo duże problemy z ich egzystencją. Bo mało 
tego że wydano tyle pieniędzy, to jeszcze te obiekty czekają na kolejny remont. Takie 
postępowanie było bez sensu a mieszkańcy w jakiś sposób zostali oszukani. Bo robiąc 
dla siebie zakupy możemy kupić pantofle z tektury. One będą bardzo ładnie wyglądać 
i mogą być bardzo drogie, tylko nie będzie z nich żadnego pożytku. Tak jest z 
boiskiem, które kosztowało ponad milion złotych i z daleka wygląda bardzo ładnie. 
Tak jest z budynkiem w Raczycach, którego remont kosztował ponad 300 tys. złotych, 
i tak jest z obiektem w Janowicach Raczyckich. W sumie jest to ponad 2 miliony 
złotych. Z boiska w Gnojnie korzystają nasze dzieci. A nie jest to obiekt bezpieczny, o 
czym najdobitniej świadczą pisma, które otrzymałem od dyrektorów miejscowych 
szkół i nauczycieli w-f. Jeżeli płyta boiska jest na tyle niebezpieczna, że nie można na 
niej tak jak na innych grać, bo są nierówności i kamienie – to czy to nie jest 
oszukiwanie ludzi? To nie jest zwykły produkt lub urządzenie, z którego nikt  
bezpośrednio nie korzysta. Jeżeli wydało się ciężkie miliony na inwestycję, która nie 
spełnia swojego przeznaczenia i określonych warunków – to jest to dla mnie 
oszukiwanie. Ja nie oczekuję niczego szczególnego od tych ludzi, którzy wzięli za to 
duże, bardzo duże pieniądze. Oczekuję tylko zrobienia tego, za co im zapłacono. A 
musicie brać pod uwagę, że to były naprawdę ogromne pieniądze, o jakich niejednemu 
obywatelowi gminy nawet się nie śniło. 
- Radny Marian Okraj – Komisja Rewizyjna sprawdzała stan boiska i wszystkie 
niedociągnięcia zawarła w swoim protokole. 
- Radny Gustaw Treliński – może i temu boisku czegoś brakuje. A czy boisko w 
Balicach, budowane w czasie kiedy nie byłem radnym, nie ma wad, jest idealnie 
zrobione i całkowicie wykorzystane? 
- Przewodniczący obrad – jeżeli „Orły Górskiego” grały, odbyło się na nim wiele 
zawodów i nic się nie stało, to znaczy że jest w porządku. Wracając do pytania. Nie 
lubię nikogo prowokować, a radny Treliński cały czas to robi. Powiem krótko. Gdyby 
zapłacić adekwatną kwotę do jakości wykonanego remontu świetlicy wiejskiej w 
Raczycach, niejeden taki budynek o którym mówił radny z Kostery można by było 
kupić. Szukając wad  powinno zacząć się od siebie 
- Radny Gustaw Treliński – budowa boiska w Gnojnie była rozpoczęta dawno temu. 
Gdyby roboty szły normalnym tokiem, boisko powinno być oddane do użytku dużo, 
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dużo wcześniej. Ponieważ wszystko przeciągało się w czasie, rozpoczęte prace musiał 
dokończyć inny wykonawca. Podobnie jak wiele innych inwestycji. 
- Przewodniczący obrad – nic się nie przeciągało; pod koniec poprzedniej kadencji 
(2006-2010) była zrobiona dokumentacja i część prac a do uzgodnienia pozostała  
kwestia zagęszczenia gruntu. 
- Radny Marian Okraj – zgodnie z wówczas opracowanym kosztorysem wykonanie 
boiska miało kosztować 700 tys. zł. Ostatecznie wybudowano boisko za kwotę 1.200 
tys. zł. 
- Radny Gustaw Treliński – tamten projekt nie uwzględniał budowy trybun i bieżni. 
-Wójt gminy – żeby ostatecznie przeciąć wszelkie spekulacje na ten temat powiem tak. 
Poprzedni projekt zakładał budowę trybun, bieżni i całej infrastruktury. A 
usprawiedliwianie takiego wydawania pieniędzy po prostu nie przystoi. Możemy się 
przejść po boisku i zobaczyć jego stan. Czy jest bezpieczne dla grających czy też nie. 
Bo jeżeli przyjeżdża jedna czy druga drużyna, ogląda boisko i stwierdza, że z niego 
nie skorzysta, bo najważniejsze dla jej zawodników jest bezpieczeństwo – to chyba o 
czymś to świadczy. Ja zabiegam o to, żeby wykonawcy wywiązali się z tego za co 
wzięli pieniądze. Ale wyegzekwowanie tego nie jest wcale proste, o czym świadczy 
otrzymane  pismo od  jednego z nich, w którym pisze że on tego w ogóle nie robił. A 
przeczą temu posiadane przez nas dokumenty, z których wynika że wziął pieniądze 
wypłacone przez poprzednią władzę. Wiecie chyba jaki jest dalszy tok postępowania 
w takich sprawach i co z tym gmina powinna zrobić. Dlaczego takie rzeczy miały 
miejsce – tego nie wiem. To mienie nie jest ani moje, ani wasze. Jest to mienie 
naszych mieszkańców i trzeba zrobić wszystko, żeby ten kto wziął za to pieniądze, 
wywiązał się ze swojej umowy. I więcej nic nie potrzeba. 
- Radny Krzysztof Samburski – powiem tak: nie da się cicho siedzieć do końca. 
Chciałem się wyciszyć i uspokoić, ale się po prostu nie da. Cieszę się tylko z jednej 
rzeczy, że o godz. 24 zaczyna się cisza wyborcza. Bo nie da się spokojnie słuchać tego 
wszystkiego, co dotyczy wyborów. Ale nie da się też spokojnie słuchać tego gadania 
wstecz i tego, że wszystko jest źle zrobione. Dom Rolnika w Skadli – źle, Dom 
Ludowy w Janowicach Raczyckich – źle, świetlica wiejska w Raczycach – źle, boisko 
w Gnojnie – też źle. Jak jest źle zrobione, to należy wsadzić tego co to wszystko źle 
zrobił  do „kozy”. My natomiast idźmy do przodu. Przecież pan – panie wójcie – mógł 
zrobić to boisko, bo miał pan na to bardzo dużo czasu. Leżały hałdy ziemi, ktoś wziął 
się za to i wybudował boisko według własnej koncepcji a pan teraz zarzuca innym 
uchybienia. Przecież są radni z poprzedniej kadencji. Niech powiedzą co zrobili z 
pieniędzmi? Przehulali je? Wracając do wypowiedzi radnego Mariana Okraja 
zapytam: ile wzięliście pieniędzy za mierzenie łat, krokiew, kamyków na boisku? 
- Radny Marian Okraj – gdyby Komisja Rewizyjna nic nie robiła zarzucono by jej 
bezczynność i nieróbstwo. Jeżeli natomiast bada tego typu sytuacje – też jest źle. 
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- Radny Krzysztof Samburski – ja mam wrażenie jakby cały czas trwała kampania 
wyborcza. A mnie chodzi o to, żeby iść do przodu i robić nowe rzeczy a nie cofać się 
do tyłu. 
- Wójt gminy – może od razu odniosę się do tego tematu. Wydaje mi się że z niczym 
nie przesadzam a takie rozmowy nie toczą się na każdej sesji. Ani na poprzedniej sesji 
tego nie było, ani dwie sesje wstecz. Proszę mi wobec tego nie wmawiać, że ciągle się 
do czegoś wraca. Ja osobiście odpowiadam za te obiekty jako administrator. Za 
studzienki, za boisko i inne obiekty. I tego się zmienić nie da, bo w każdej gminie 
odpowiada za mienie wójt i podpisuje decyzje dotyczące wydatków. W sprawie 
budynku w Raczycach otrzymałem pismo z Powiatowego Inspektoratu Nadzoru 
Budowlanego w Busku-Zdroju. Jest w nim napisane, że zostanie w tej kwestii wydana 
decyzja administracyjna. Nie jest to mój wymysł ani szukanie dziury w całym. Zajęli 
się tym fachowcy, którzy stwierdzą co i jak. A jeżeli coś zostało zrobione źle i zagraża 
bezpieczeństwu naszych mieszkańców – to o tym mówmy. Nie będziemy mówić, że 
jest dobrze, jeżeli jest źle. Jak niektórzy z was nie wstydzą się mówić, że jest wszystko 
w porządku, jeżeli jest źle. 
- Radny Wincenty Krawczyk – Szanowni Państwo – powrócił temat zakupu 
budynków w każdej miejscowości. Gdzie byli sołtysi w poprzedniej kadencji? 
Przecież mogli się zwrócić do wójta i rady o wykonanie remontów w Raczycach, 
Skadli i Janowicach za mniejsze pieniądze. Natomiast za pozostałą kwotę można było 
kupić budynki w Bugaju, w Kosterze i jeszcze w  innych miejscowościach, i urządzić 
w nich świetlice wiejskie. 
- Pani Agnieszka Rogala – sołtys wsi Januszowice – a kto wtedy słuchał sołtysów? 
- Radny Wincenty Krawczyk – teraz się wszyscy obudzili i chcą kupować budynki. A 
skąd wójt ma na to wziąć. I tak musimy podziękować panu wójtowi za to, że w niecały 
rok tyle kilometrów nowych dróg powstało na terenie gminy. A miało być tak 
niedobrze i miało nic nie być. 
- Radny Krzysztof Samburski – chciałbym przejść do innego tematu. 
- Pan Henryk Kasza – Szanowni Państwo  - wieś zrobiła dla naszej szkoły bardzo 
dużo. Nie korzystaliśmy przy tym z pomocy tylko gminy Gnojno. Bardzo wiele 
pomógł nam Burmistrz Miasta i Gminy Chmielnik – Jarosław Zatorski. I nikt temu nie 
zaprzeczy. Nie siedzieliśmy bezczynnie, tylko szukaliśmy za kadencji Pana Korca 
różnych źródeł pomocy. I tylko dzięki dobrej woli wójta Janika naszej szkoły nie 
zamknięto, bo pomógł nam wyremontować dach, przeznaczając na ten cel kwotę 
około 100 tys. złotych. Burmistrz z Chmielnika sfinansował zakup okien. I teraz mam 
obawy, że te okna zostaną powybijane. I kto je wtedy wprawi?  Nie jestem oponentem. 
Jeżeli jest taka możliwość, że można w budynku  szkoły zrobić świetlicę wiejską, 
niech tak będzie. Budynek szkoły znam jak nikt inny, bo wszystkie sprawy z tym 
związane pilotowałem od samego początku. 
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- Wójt gminy – myślę, że jak się spotkamy na zebraniu wiejskim, to uzgodnimy 
wszystko. Zrobimy tak, żeby ten budynek wykorzystać ku zadowoleniu wszystkich. I 
młodzieży, i mieszkańców wsi. 
- Przewodniczący obrad – uważam, że tę dyskusję na tym etapie należy zakończyć. 
Tym bardziej, że ten temat będzie jeszcze przedmiotem rozmów. Teraz proponuję 
przejść do innych spraw. 
- Zgodnie z powyższą sugestią radny Krzysztof Samburski nawiązując do 
sprawozdania wójta gminy w kwestii dotyczącej szkód spowodowanych suszą 
stwierdził że ¼ gospodarstw, w których straty przekroczyły 30% średniej rocznej 
produkcji rolnej, należy uznać za liczbą bardzo małą. Kontynuując dodał, że o ile nie 
dało się zmienić programu, który służył do wyliczania strat, o tyle komisja gminna 
mogła podać wyższe wielkości strat w procentach, jak to miało miejsce na terenie 
sąsiedniej gminy Chmielnik. Tam komisja oceniła straty na 60, 70 a nawet 80%, 
podczas gdy nasza komisja dawała maksymalnie od 30 do 50%. Zapytał czy były takie 
przypadki na terenie naszej gminy, że dany rolnik miał 29% procent strat lub trochę 
więcej. I czy się nie dało tego chociaż trochę podwyższyć, żeby ci rolnicy otrzymali 
rekompensatę. Kończąc skonstatował, że miał takie odczucie jakby członkowie 
komisji czegoś się obawiali i mieli z góry nakazane bardzo oszczędne szacowanie strat 
w uprawach. 
- Wójt gminy odnosząc się do powyższego zagadnienia powiedział, że większość z 
obecnych miała do czynienia z członkami gminnej komisji ds. szacowania strat. W jej 
skład wchodzili pracownicy Urzędu Gminy, Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa 
Rolniczego w Modliszewicach i przedstawiciele Świętokrzyskiej Izby Rolniczej w 
Kielcach. Wójt oznajmił, że nie był członkiem komisji i nikomu niczego nie narzucał. 
Rolnicy mogą czuć niezadowolenie. Bo między innymi według wytycznych 
maksymalne straty w drugim pokosie trawy mogłyby być traktowane jako 40% 
całorocznego plonu. Krótko mówiąc, jeżeli nawet te straty były o wiele wyższe i trawa 
uschła w 100% , komisja nie mogła dokonać innego szacunku. Poza tym klasa gleby 
na terenie gminy Gnojno jest skrajnie różna i nie można jej porównywać. Bo ziemia w 
Płośni jest inna niż ziemia w Gorzakwi a ta z kolei inna, niż ziemia w Balicach. Tak 
samo ze stratami. Jedne sięgały 50 czy 60% a inne – 20%. Podobnie było ze stratami 
w sadach. Każdy przypadek był inny i należało go traktować indywidualnie. 
Kontynuując swoją wypowiedź dodał, iż spotkał się z rozpowszechnianymi opiniami, 
że na terenie gminy Gnojno niewielu rolników przekroczyło pułap 30%, natomiast na 
terenie gminy Szydłów było wręcz przeciwnie. Dementując te pogłoski stwierdził, że 
tam było jeszcze mniej takich rolników, których straty przekroczyły 30%. Dlatego to 
co powiedział radny Samburski, nijak się ma do rzeczywistej sytuacji. Bo nawet 
kandydaci na posłów i senatorów podczas spotkań przedwyborczych stwierdzili, że 
najwyższy wskaźnik uznanych strat miał miejsce na terenie gminy Gnojno. I w żadnej 
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innej gminie nie było tylu pozytywnie rozpatrzonych wniosków. Stwierdził, że 
rozumie rozgoryczenie tych rolników, którzy nie przekroczyli magicznej wielkości 
30%, bo sam się do tej grupy zalicza. Wszystko zależało od rodzaju tegorocznych 
upraw i wytycznych, które były nieadekwatne do rzeczywistego stanu. Ale na to nie 
miała wpływu ani komisja, ani wójt, tylko osoby decyzyjne szczebla centralnego, 
które powinny te wytyczne zmienić. Zasugerował, że należało z tego korzystać 
podczas bezpośrednich spotkań z osobami reprezentującymi różne opcje polityczne a 
nie w tej chwili narzekać tylko tu na sali,  na nieżyciowe przepisy. Bo tak radni, jak i 
sołtysi czy ja jako wójt powinniśmy poczuć, że mamy wpływ na przyszłość. Bez 
podejmowania prób zostanie nam tylko narzekanie. 
- Radny Kazimierz Ziółkowski zapytał, na jakim etapie są prace związane z budową 
sieci szerokopasmowych, zapewniających dostęp do szybkiego Internetu, na które  
wydatkowano z budżetu gminy duże pieniądze. 
- Wójt w odpowiedzi stwierdził że szczegółów nie zna. Wie natomiast, że za budowę 
sieci odpowiada bezpośrednio Świętokrzyski Urząd Marszałkowski. Wiadomo 
natomiast że jest to bardzo kosztowna inwestycja, która zapewni pawie wszystkim 
mieszkańcom gminy Gnojno dostęp do szybkiego Internetu. Nie wie natomiast, kiedy 
budowa zostanie zakończona i na jakim etapie się znajduje, ale postara się na 
następnej sesji takie informacje przekazać. 
- Przewodniczący obrad nawiązując do tematu suszy stwierdził, że nie trzeba było się 
mocno wgryzać w temat żeby zauważyć, iż mimo panujących upałów nie było 
odgórnej woli w kierunku uznania strat w uprawach. Mało tego. Województwo 
świętokrzyskie w ogóle  nie zostało uznane za obszar dotknięty suszą. Dopiero wizyta 
przedstawicieli lokalnej telewizji w naszej gminie zapoczątkowała rozmowy na ten 
temat. Kontynuując dodał, że ze strony gminy zostało zrobione wszystko w tym 
obszarze. To z gminy Gnojno rozpoczął się temat suszy w województwie a za 
Gnojnem ruszyły inne gminy. Nadmienił, że rozumie rozgoryczenie rolników którym 
zabrakło 1 procenta czy 2 procentów do tego, aby otrzymać rekompensatę. Ale na to 
bezpośredni wpływ miały nieżyciowe ustalenia. Często o nich mówiono w środkach 
masowego przekazu i podkreślano, że wytyczne były korzystne dla osób 
posiadających duży areał, nie zajmujących się uprawą ziemi. Padały nawet ostre 
stwierdzenia, że przepisy były ustalone dla rolników z Warszawy.  
- Radny Wincenty Krawczyk dodał, że dzięki panu wójtowi przyjechała telewizja i 
nagłośniła temat. W przeciwnym razie rolnicy nie otrzymaliby pomocy. Zmieniając 
temat podziękował panu wójtowi i radzie gminy za to, że została wybudowana nowa 
droga w Zofiówce. 
- Podziękowania w imieniu swoim i mieszkańców złożyła również pani sołtys wsi 
Zofiówka Renata Kostur.  



16 

 

- Radna Maria Woźniak wnioskowała o: 1) wycięcie 3 suchych drzew rosnących na 
działce pomiędzy budynkiem poczty a murem okalającym teren DPS oraz usunięcie 
suchych gałęzi z drzewa znajdującego się na tejże działce; wójt gminy odnosząc się do 
zgłoszonego wniosku zadeklarował, że zostanie ustalony właściciel terenu oraz 
podjęte odpowiednie działania; 2) ustawienie kosza na śmieci obok ławki (w miejscu 
dawnego przystanku); 3) utwardzenie terenu obok cmentarza w miejscu gdzie stoi 
kontener na śmieci; wójt poinformował, że w przedmiotowej sprawie skontaktuje się 
ze Świętokrzyskim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Kielcach; 4) mając na uwadze 
utrzymanie dróg i poboczy w należytym stanie o wystosowanie pisma - apelu do 
sołtysów, aby rolnicy podczas prac polowych nie niszczyli infrastruktury drogowej, 
ponieważ grożą za to sankcje karne. 
- Nawiązując do ostatniego zagadnienia przewodniczący rady oznajmił, że należy 
uczulić rolników, iż najbardziej na zniszczenia narażone są pobocza nowo 
wyremontowanych dróg. 
- Radny Artur Patrzałek postulował o sprawdzenie ewentualnego wycieku z 
wodociągu gminnego (obok posesji Pana Musiała w Falkach). 
- Radny Marian Okraj w nawiązaniu do wypowiedzi dotyczącej niszczenia dróg 
przyznał pani wiceprzewodniczącej rację i podkreślił, że należy w takich przypadkach 
reagować. Kontynuując dodał, że mało tego iż rolnicy niszczą pobocza dróg, to 
jeszcze dodatkowo podczas orki zawracają na jezdni i wywożą na ciągnikach ziemię z 
pól, utrudniając innym pojazdom poruszanie się tą drogą. Jako przykład takiego 
działania podał drogę Pożogi – Łagiewniki. 
- Wójt gminy zapewnił, że apel do mieszkańców w tej sprawie zostanie zamieszczony 
na stronie internetowej Urzędu Gminy. 
- Sołtys wsi Kostera zwrócił się z prośbą o sprawdzanie jakości dostarczanego 
kruszywa na drogi i przeniesienie przystanku w inne miejsce. 
- Wójt w odniesieniu do pierwszego tematu stwierdził, że problemy z jakością 
kamienia były, są i będą, ponieważ dużo zależy od pogody i od miejsca do którego jest 
wożony.  
- Pani sołtys z Poręby podkreśliła że mieszkańcy Glinki, którzy mają działki w tej 
miejscowości, orzą pole aż do samego asfaltu, niszcząc przy tym rowy. Żeby zapobiec 
temu procederowi prosiła pana wójta o podjęcie stosownych działań. 
- Wójt gminy w odniesieniu do powyższego zagadnienia skonstatował, że temat 
szerokości pasa drogowego był poruszany w niektórych miejscowościach na 
zebraniach wiejskich. Kontynuując dodał, że jest zwolennikiem racjonalnego 
wydawania pieniędzy z budżetu. Dlatego w celu uniknięcia płacenia geodetom 
wygórowanych stawek za usługi zaproponował, żeby wraz z sołtysami wskazać 
miejsca, w których kończy się pas drogowy. Jeżeli natomiast zdarzy się że ktoś nie 
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uzna takich ustaleń, zostanie zatrudniony geodeta. W przypadku przegranej taka osoba  
poniesie koszty wynajęcia geodety.    
- Radny Krzysztof Samburski wpisując się w temat oznajmił, że kwestia 
zanieczyszczania dróg błotem i obornikiem ma dwa aspekty. Pierwszy dotyczy 
kultury, natomiast drogi wiąże się z brakiem uregulowań prawnych. Reasumując 
chodzi o to, żeby informacja dotycząca zakazu robienia takich rzeczy dotarła do 
społeczeństwa. Dlatego najlepszym dla tego miejscem będą zebrania wiejskie. 
- Wójt jeszcze raz zapewnił o zamieszczeniu informacji na stronie internetowej urzędu 
oraz na tablicach ogłoszeń w poszczególnych sołectwach. 
- Radny Gustaw Treliński zasygnalizował problem wycieku wody z boiska szkolnego 
w Raczycach i prosił o podjęcie stosownych działań. Kontynuując zwrócił się z 
pytaniem do przewodniczącej Komisji Planowania, Budżetu i Finansów czy w  roku 
przyszłym lub w latach następnych zostanie wyremontowany odcinek drogi w 
Gnojnie: od drogi wojewódzkiej do kościoła. 
- Wójt odnosząc się do pierwszego zagadnienia powiedział, że problem wycieku z 
boiska ciągnie się od lat, ponieważ projektant źle zaprojektował drogę powiatową. 
Nadmienił, że sprawa zostanie rozwiązana wspólnymi siłami właściciela drogi i 
gminy. 
Zabierając głos w drugim temacie wójt poinformował, że cały teren wokół kościoła 
wraz z drogą zostanie poddany rewitalizacji. 
- Temat doprecyzowała radna Maria Woźniak. Stwierdziła, że mieszkańcy wsi Gnojno 
przeznaczyli na projekt przedsięwzięcia, o którym mówił pan wójt, kwotę 10.000 zł z 
funduszu sołeckiego. 
- Sołtys wsi Jarząbki podziękował w imieniu swoim i mieszkańców za 
wyremontowanie drogi i zapytał, kiedy będzie wykonane oświetlenie uliczne w tej 
miejscowości w ramach środków z funduszu sołeckiego. Następnie zapytał, kiedy 
zostanie dostarczony kamień.  
- Wójt w odpowiedzi stwierdził, że być może uda się wykonać oświetlenie jeszcze w 
tym roku, natomiast kamień do poszczególnych miejscowości  będzie sukcesywnie 
dostarczany. 
- Radna Agata Segda zapytała, kiedy rozpocznie się remont sali gimnastycznej w 
Raczycach. 
- Radna Maria Woźniak dopowiedziała, że o ile budynek szkoły prezentuje się 
okazale, o tyle widok sali gimnastycznej jest przygnębiający. Zapewniła, że przy 
konstruowaniu przyszłorocznego budżetu będzie apelować do wójta i rady o 
wygospodarowanie środków na ten cel. 
- W tym samym temacie głos zabrał wójt. Zakomunikował, że jest wiele takich zadań 
do realizacji na teraz. Dlatego też podczas wspólnych posiedzeń stałych komisji rady 



18 

 

zostaną podjęte decyzje i ustalone priorytety, co jest ważne a co mniej ważne, co 
trzeba zrealizować dziś a co można odłożyć na później. 
- Pan Krzysztof Żydek, sołtys wsi Janowice Poduszowskie, zgłosił po raz kolejny 
awarię wodociągu z którego wycieka woda i utrudnia dojazd miejscowym rolnikom do 
pól uprawnych. 
- Wójt poinformował, że awaria wodociągu zostanie usunięta po otrzymaniu 
zamówionego elementu. 
- Pan Krzysztof Parada, sołtys wsi Zawada, podziękował wszystkim tym, którzy 
przyczynili się do wybudowania  drogi Bugaj-Zawada. Następnie zapytał czy można 
dokonać przesunięć środków finansowych z funduszu sołeckiego na inny cel. 
- Wójt gminy w odpowiedzi stwierdził, że zgodnie z obowiązującymi zasadami należy  
zwołać zebranie wiejskie i podjąć stosowną uchwałę.  
 
Do punktu 9-go. 
 
              Ponieważ został wyczerpany porządek obrad IX sesji - Przewodniczący Rady 
Gminy Gnojno Stanisław Wcisło dokonał jej zamknięcia. 
 
Na tym protokół zakończono i podpisano.- 
 
      Protokolant:                                                                      Przewodniczący obrad: 
Barbara Czarnecka                                                                      Stanisław Wcisło 
 
 

 
 


