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  Protokół Nr VI/15 
 

          z sesji Rady Gminy Gnojno, odbytej w dniu 25 czerwca 2015 roku w sali 
konferencyjnej Urzędu Gminy w Gnojnie. 
Sesja trwała od godz. 9.10 do godz.14.15. 
Zgodnie z załączonymi listami obecności w obradach wzięło udział 15 radnych, 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, 
- Pan Tadeusz Grochowina  - pracownik Urzędu Gminy (w części obrad). 
        Otwarcia VI sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy Gnojno – Stanisław 
Wcisło. Na wstępie 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 zmiany planu rzeczowo-finansowego na 2015 rok. 
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Gminy Gnojno na lata 2015-2035. 
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Gnojno na 2015 rok. 
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 

rok Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gnojnie. 
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego z 

działalności Samorządowej Instytucji Kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej 
– za 2014 rok. 

9. Sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 
2014. 

10. Dyskusja nad sprawozdaniami. 
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze 

sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2014 rok. 
12. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy z tytułu wykonania 

budżetu za rok 2014. 
13. Odpowiedzi na interpelacje radnych i wolne wnioski. 
14. Zakończenie sesji. 
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Po odczytaniu ww. porządku obrad przewodniczący obrad zaproponował 
wprowadzenie, po punkcie 6, punktu 7 w brzmieniu: „Podjęcie uchwały w sprawie 
utworzenia odrębnego obwodu głosowania w referendum ogólnokrajowym”. 
Za wprowadzeniem do porządku obrad wymienionego punktu głosowało 15 radnych. 
           Po głosowaniu radny Krzysztof Samburski wniósł o przestrzeganie statutowego 
terminu dostarczania materiałów na sesję. Argumentował, że radni otrzymują 
materiały w ostatniej chwili  i nie mają czasu się z nimi zapoznać. 
Przewodniczący rady odnosząc  się do ww. zagadnienia stwierdził, że 2-tygodniowy 
termin został zachowany. 
Do ww. kwestii odniosła się również wiceprzewodnicząca rady – Maria Woźniak. 
Stwierdziła m.in., że w tzw. międzyczasie do Urzędu Gminy wpływają decyzje, 
powodujące konieczność dokonywania zmian w budżecie i WPF. Dlatego radni 
otrzymali projekty uchwał  2 tygodnie przed sesją absolutoryjną, ze zmianami na dzień 
9 czerwca br., a opinia Komisji Planowania, Budżetu i Finansów została sporządzona 
na dzień 16 czerwca. Pani radna dopowiedziała, że o wszystkich zmianach radni 
zostaną poinformowani podczas dzisiejszej sesji w trakcie referowania 
poszczególnych projektów uchwał. 
Wójt gminy dodał ze swej strony, że sesja absolutoryjna rządzi się zgoła innymi 
prawami, bo radni otrzymują porządek obrad wraz z materiałami na dwa tygodnie 
przed a nie jak przed pozostałymi sesjami, na tydzień przed terminem sesji. Podkreślił, 
że w przeciągu dwóch tygodni wynika wiele różnych spraw. W związku z tym zwrócił 
się do pana radnego z prośbą o potraktowanie zaistniałej sytuacji w sposób 
obiektywny a nie tendencyjny. Kończąc stwierdził kategorycznie, że w tym 
konkretnym przypadku wszystkie obowiązujące procedury zostały zachowane. 
Przewodniczący rady podsumowując oznajmił że termin, jeśli chodzi o sesję 
absolutoryjną, został zachowany i to jest ważne. Kontynuując dodał, że nie wyobraża 
sobie aby w związku z zaistniałymi zmianami trzeba było, za trzy lub cztery dni, 
zwoływać kolejną sesję.  
Następnie odbyło się głosowanie jawne w sprawie przyjęcia rozszerzonego porządku 
obrad. Za jego przyjęciem głosowało 15 radnych. 
 
Do punktu 2-go. 
 
            Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 
             W sprawie przyjęcia protokołu z sesji, odbytej w dniu 30 kwietnia 2015 roku, 
odbyły się dwa głosowania. 
Za przyjęciem protokołu bez czytania i za przyjęciem protokołu z poprzedniej sesji 
głosowało 14 radnych, natomiast 1 radny wstrzymał się od głosu. 
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Do punktu 3-go. 
 
             Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami. 
              Wyżej wymienione sprawozdanie, stanowiące załącznik do protokołu, 
odczytał wójt gminy – Zbigniew Janik. 
 
Do punktu 4-go. 
 
             Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 
2015 rok. 
            Projekt uchwały w przedmiotowej sprawie wraz z uzasadnieniem przedstawiła 
Barbara Czarnecka – przewodnicząca GKRPA. 
            Po przedłożeniu materiałów radny Marian Okraj zwrócił się z pytaniem, w 
jakiej wysokości środki wpływają do budżetu z tytułu wydawania koncesji na alkohol i 
czy są wystarczające na realizację wszystkich zadań zawartych w „Programie”. 
            W odpowiedzi na ww. pytanie pani przewodnicząca stwierdziła, że planowane 
wpływy na 2015 rok wynoszą 44.625,00 zł, natomiast środki pozostałe z 2014 roku – 
8.975, 00 zł, co daje łącznie kwotę 53.600,00 zł. Dodała, że wymieniona kwota jest w 
całości przeznaczona na realizację „Programu”. 
W związku z brakiem dalszych pytań i uwag, przewodniczący poddał projekt uchwały 
pod głosowanie. 
Wyniki głosowania jawnego przedstawiają się następująco: „za” – 15, „przeciw” – 0, 

„wstrzymujących się” – 0. 

Uchwała Nr VI/35/15 wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik do protokołu. 

 

Do punktu 5-go. 
 
            Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie 
Finansowej Gminy Gnojno na lata 2015-2035. 
            Projekt uchwały w sprawie, o której mowa wyżej, wraz z objaśnieniami 
przedłożyła skarbnik gminy – Maria Małasińska 
            Kontynuując ten temat radny Krzysztof Samburski zapytał, czym zostało 
podyktowane zmniejszenie kwoty na zasiłki stałe o 2.558,00 złotych. 
            Pani skarbnik w odpowiedzi stwierdziła, że taką decyzję gmina otrzymała ze 
Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach. 
Z uwagi na brak dalszych pytań – przewodniczący obrad poddał rzeczony projekt 
uchwały pod głosowanie. 
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Wyniki głosowania jawnego przedstawiają się następująco: „za”- 15, „przeciw” – 0, 

„wstrzymujących się” – 0.  

Uchwała Nr VI/36/15 wraz z uzasadnieniem – w załączeniu. 
Po głosowaniu dokonano analizy spraw związanych z dostarczeniem wody do 
odbiorców (strat wody, wymiany wodomierzy, naruszania plomb i realizacji 
inwestycji w msc. Gorzakiew w kontekście niedoborów wody we wsi Zofiówka); 
wniosek zgłoszony przez radną Marię Woźniak na sesji w dniu 30 kwietnia 2015 r. 
Do dyskusji na ten temat włączyli się: 
- Przewodniczący rady – na zebraniach wiejskich, podczas których dokonywano 
wyborów sołtysów, w wielu miejscowościach był poruszany temat niedoboru wody, w 
tym m.in. w msc. Zofiówka i Poręba. W innych miejscowościach mówiono o 
różnicach między ilością wody pobranej z ujęcia a ilością wody rozliczonej fakturami. 
W związku z tym na sesję poproszony został pan Tadeusz Grochowina, który jest 
inkasentem. Zdaję sobie sprawę z tego, że nie jesteśmy w stanie w dniu dzisiejszym 
rozwiązać tak dużego problemu, ale przynajmniej spróbujemy go rozeznać i się z nim 
zmierzyć. Po pierwsze chodzi o to, żeby było odpowiednie ciśnienie i żeby ludziom 
wody nie brakowało a po drugie o to, żeby zwiększyć wpływy za wodę do budżetu 
gminy chociaż o kilkanaście procent. 
- Radna Maria Woźniak – nieładnie mówiąc czepiam się tego tematu, ponieważ 
tracimy dochody gminy z powodu niewłaściwej gospodarki wodą. W poprzedniej 
kadencji otrzymywaliśmy sprawozdania z których wynikało, że straty mieszczą się w 
granicach 50%. Zapewniano nas, że zrealizowana inwestycja w Gorzakwi przyniesie 
wymierne efekty w postaci zmniejszenia strat i zwiększenia odpłatności za pobór 
wody. Z ostatnio opracowanych zestawień wynika, że nic się w tym temacie nie 
zmieniło a istniejący stan nie uległ poprawie. Mówiąc krótko poniesione nakłady na 
inwestycje nie dały oczekiwanego efektu. Dlatego m.in. ten temat poddano pod 
dyskusję, aby znaleźć sensowne rozwiązania i zmienić istniejący stan rzeczy. Po to 
m.in. został na sesję zaproszony pan Grochowina, który być może udzieli nam jakichś 
wskazówek, bo jest na pierwszej linii frontu. A poza tym każdy z państwa radnych i 
sołtysów będzie się mógł na ten temat wypowiedzieć.  
- Radny Gustaw Treliński – mam pytanie – czy zostały zakupione i wymienione 
pozostałe wodomierze. Bo z mojej wiedzy wynika że, w związku z faktycznymi 
wskazaniami zużycia wody, zainstalowanie nowych wodomierzy będzie dla nas 
opłacalne i zwiększy wpływy do budżetu. 
- Przewodniczący obrad – wiadomo, że stare urządzenia mogą być nieścisłe, ale taka 
ilość budzi podejrzenia, co do nielegalnego lub pozalicznikowego poboru wody (to są 
tylko moje przypuszczenia, bo nie mam na to dowodu). Więc to są sprawy, które 
trzeba tutaj rozważyć. Poprzednie umowy na przyłącza wodociągowe były tak 
skonstruowane, ze nie dawały podstaw do wyegzekwowania należności. Dlatego teraz 
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musimy się oprzeć na Regulaminie dostarczania wody i regulaminie odprowadzania 
ścieków na terenie Gminy Gnojno. 
- Pan Tadeusz Grochowina – pozwolę sobie przytoczyć wyciąg z ustawy z dnia 7 
czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 
ścieków. W rozdziale 6 cyt. wyżej ustawy – Przepisy karne i kary pieniężne – jest 
napisane: „Art.28.1. Kto bez uprzedniego zawarcia umowy, o której mowa w art.6 
ust.1, pobiera wodę z urządzeń wodociągowych, podlega karze grzywny do 5 000 zł, 
2. Kto zrywa lub uszkadza plomby umieszczone na urządzeniach pomiarowych lub 
zaworze odcinającym, podlega karze grzywny do 5 000 zł”. I od tego musimy zacząć. 
Tam, gdzie wymieniono wodomierze (u około 40% odbiorców), sytuacja uległa 
znacznej poprawie, natomiast tam, gdzie tego nie zrobiono, sytuacja jest tragiczna. 
Słyszałem nawet opinie, że można samemu bez zgłoszenia w gminie remontować 
przed licznikiem. 
Druga sprawa. Jeżeli nie założymy plomb u wszystkich odbiorców, nadal będą ubytki 
w granicach od 40 – 50%, podczas gdy norma wynosi od 18 – 20%. W ostatnim 
przedziale (tzw. pozornej straty)  mieści się również woda pobrana przez jednostki 
OSP do akcji gaśniczych. Przy czym jednostka biorąca udział w akcji ma obowiązek 
poinformować nas każdorazowo, ile orientacyjnie pobrała wody z hydrantu. Do strat, 
chociaż niewielkich, możemy zaliczyć także wodę używaną do podlewania boiska. 
Duże straty wody powstały na przestrzeni kilkunastu ostatnich lat w wyniku awarii 
sieci wodociągowej w msc. Gorzakiew. Usterka została usunięta, dlatego trzeba mieć 
nadzieję, że  te straty będą dużo mniejsze. 
- Wójt gminy – słuchając przytoczonych przepisów odnośnie kar pieniężnych  sam 
jestem zaskoczony opinią o ewentualnych remontach przed licznikiem. Przecież ten 
przepis jest jednoznaczny i mówi o karze grzywny do 5 000 zł za naruszenie plomby 
lub pobieranie wody bez uprzednio zawartej umowy. Jeśli ktoś rozumie to inaczej, jest 
w ogromnym błędzie i mówi to tylko po to, żeby mówić. Nie można wobec tego 
traktować tej opinii w kategoriach prawdy. Zgodnie z waszą prośbą zostało 
przygotowane zestawienie ubytków, które wyniosły odpowiednio: w 2013 roku – 
43%,  w 2014 roku – 45% i za 5 m-cy b.r. – 45%. Czyli nic się w tym temacie nie 
zmieniło. Jestem również zaskoczony kolejnym tematem, czyli awarią wodociągu w 
Gorzakwi a ściślej mówiąc w Woli-Bokrzyckiej, gdzie powstały bardzo duże 
nieszczelności w sieci wodociągowej a tym samym duży wypływ nieopomiarowanej 
wody. Chcę tutaj podkreślić, ze mimo sugestii pracownika który za to odpowiada, nie 
wymieniono w trakcie remontu odcinka sieci wodociągowej, gdzie jest tzw. „sito”. 
Wymieniony został tylko krótki odcinek sieci a odcinek dwukrotnie dłuższy nie. 
Sytuacja jest o tyle dla nas niekorzystana, że poprzednio złożony wniosek na realizację 
tej inwestycji uwzględniał dofinansowanie. Gdyby wyremontowano wówczas cały 
odcinek ten temat byłby definitywnie zamknięty. Ponieważ teren jest podmokły, nie 
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możemy tam wjechać żadnym sprzętem, żeby rozpocząć roboty. Żeby się zorientować 
z jakiego rzędu kosztami musimy się liczyć, zleciłem wykonanie wstępnego 
kosztorysu łącznie z projektem. Z opracowanych dokumentów wynika, że będzie to 
koszt około 70.000 zł. Teraz mam dylemat. Bo nie wiem czy w tym roku, mając na 
uwadze mieszkańców, usunąć awarię pod kątem podniesienia ciśnienia wody z 
własnych środków, czy poczekać do przyszłego roku na nabór wniosków na tego typu 
inwestycje. Czyli na tę chwilę w sprawie ubytków nic się nie zmieniło i wynoszą one 
około 50% a na dokończenie tej inwestycji potrzebujemy około 70.000 zł. 
- Pan Henryk Kasza – swego czasu pracowałem w zakładzie energetycznym, gdzie 
moim zadaniem było dotarcie do domu, zapisanie w księdze stanu licznika i 
rozliczenie zużycia prądu. Podobnie jest i w tym przypadku. Jeżeli wszyscy 
mieszkańcy mają wodomierze, to należy ich rozliczyć indywidualnie, natomiast 
wszelkie  nieprawidłowości w tym względzie powinny być przez pracownika 
zgłoszone do urzędu gminy. 
- Wójt gminy – każdy ma prawo do swobodnej wypowiedzi. A jaka jest 
rzeczywistość? 
- Pan Tadeusz Grochowina – panie wójcie – gdy raz usłyszałem o takim przypadku, 
pojechałem  aby to sprawdzić. Wodomierz był na swoim miejscu, ale nie było plomby. 
- Wójt gminy – przecież pan wie, co w takim przypadku powinno się zrobić? 
- Pan Tadeusz Grochowina – zgłaszałem tę sprawę pracownikowi. 
- Wójt gminy – wobec tego mam kolejne pytanie – czy u nas decyzje są podejmowane 
samowolnie, czy są respektowane przepisy dotyczące poboru wody?  
- Pan Tadeusz Grochowina – sprawę ewentualnej przeróbki zgłaszałem wcześniej 
kierownikowi referatu. 
- Wójt gminy – jaką decyzję w tej konkretnej sprawie podjął wówczas kierownik? 
- Pan Tadeusz Grochowina – żadnej. 
- Radny Wincenty Krawczyk – w naszej gminie jest naprawdę duży problem z wodą. 
Niby w każdym domu jest licznik i plomba a wody cały czas ubywa. Czy na pewno 
każdy ma  zaplombowany wodomierz? 
- Pan Tadeusz Grochowina – każdy przypadek braku plomby zgłaszam do urzędu 
gminy. A takich przypadków jest około 50%. 
- Wójt gminy – jestem zaskoczony całym tym tematem. 
 - Radna Agata Segda – w Janowicach Raczyckich wodociąg był budowany 15 lat 
temu i  nie ma plomb na wodomierzach. 
- Radny Krzysztof Samburski – takie sprawy, które zgłaszał pracownik można jedynie 
rozwiązać dzięki montażowi nowych wodomierzy. Teraz mam pytanie. Czy w historii 
naszego wodociągu zostały kiedykolwiek wyciągnięte konsekwencje za nieposiadanie 
licznika lub plomby? 
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- Przewodniczący obrad – to, co zostało tutaj przedstawione jest niedopuszczalne. 
Dlatego mam propozycję, żeby inkasenci odnotowywali w zeszytach swoje 
spostrzeżenia, co do ewentualnych nieprawidłowości, i zgłaszali ten fakt w urzędzie. 
Bo ustne zgłaszanie nie przynosi żadnych efektów. I w ten sposób rozwiążemy ten 
problem. Plomby na wodomierze nie są aż drogie, żeby nie można tego robić doraźnie. 
Ale warunek jest jeden: każdy odbiorca musi być poinformowany pisemnie o 
przepisach karnych i karach pieniężnych, jakie mu grożą w przypadku naruszenia 
plomby lub przeniesienia wodomierza. Chodzi o to, żeby każdy był tego świadomy. 
Mam nadzieję, że dzięki takim działaniom doprowadzimy do zmniejszenia strat wody. 
- Radny Krzysztof Samburski – w umowie jest napisane, co grozi odbiorcy za 
uszkodzenie plomby. Według mnie należy mieszkańców jeszcze raz poinformować o 
grożących konsekwencjach za nieprzestrzeganie warunków umowy. A wracając do 
ubytków wody - czy nie warto by się było zastanowić nad zainstalowaniem w każdej 
miejscowości urządzeń kontrolno-pomiarowych, dzięki którym dowiedzielibyśmy się 
na jakim odcinku wycieka jej najwięcej. 
- Przewodniczący rady – w poprzedniej kadencji proponowałem zakup takich 
urządzeń, ale w odpowiedzi usłyszałem, że są bardzo drogie i gminę na to nie stać. 
- Radny Marian Okraj – podejrzenia odnośnie poboru wody są bardzo różne. I z tego 
trzeba wyciągnąć wnioski. Według mnie należy zobowiązać pracowników 
pobierających opłaty za wodę do sprawdzania, czy faktyczne zużycie  jest zgodne ze 
wskazaniami wodomierza. Bo może pobór wody jest bardzo duży a opłaty niskie. 
- Radny Wincenty Krawczyk – czy był wcześniej zgłaszany fakt braku plomb? 
- Pan Tadeusz Grochowina – przez całą poprzednią kadencję był ten problem 
zgłaszany kierownikowi.  
- Przewodniczący rady – czy te zgłoszenia były ustne? 
- Pan Tadeusz Grochowina – ustne, odnotowywane przez kierownika. 
- Radny Wincenty Krawczyk – wracam znów do braków wody we wsi Zofiówka. Nie 
powinno tak być, żeby w tych czasach brakowało ludziom wody, szczególnie podczas 
takich upałów. To nie jest w porządku. 
- Pani Maria Jabłońska - moim zdaniem należy wyposażyć pracownika w 
plombownicę, aby mógł na bieżąco montować plomby tam, gdzie ich nie ma. 
- Radny Artur Patrzałek – odnosząc się do dotychczasowych wypowiedzi, które są 
skądinąd słuszne, uważam że każde założenie plomby należałoby udokumentować 
poprzez zrobienie zdjęcia. Takie zdjęcie byłoby namacalnym dowodem w przypadku 
naruszenia plomby przez odbiorcę wody. 
- Przewodniczący rady – że trzeba zaplombować – to nie ulega wątpliwości. Nie 
zgodzę się natomiast z tym, co powiedziała pani sołtys odnośnie zakładania plomb 
przez pracowników gminy. Bo wtedy taki właściciel domu sobie pomyśli: zerwę 
plombę, przyjdzie pracownik gminy, zaplombuje ponownie i będzie w porządku. 
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- Pani Maria Jabłońska – wtedy trzeba takich odbiorców ukarać. Dlaczego ja nie 
zrywam plomby? Bo się boję kary. 
- Radny Gustaw Treliński – problem wody i liczników nie jest problemem ostatnich 5 
lat, tylko istnieje co najmniej  od ponad 20 lat czyli od początku istnienia wodociągów. 
Plomba ma prawo ulec zużyciu, na przykład po wpływem warunków 
atmosferycznych, ale nie ma żadnych przeciwwskazań żeby te plomby na bieżąco 
uzupełniać po otrzymaniu zgłoszenia. Jeżeli ktoś notorycznie uszkadza plomby, należy 
wyciągnąć wobec niego konsekwencje, po sporządzeniu odpowiedniej notatki. 
Według mnie należy sprawdzić dokładnie, w oparciu o posiadaną dokumentację, 
którędy biegnie sieć wodociągowa. Bo niemożliwym jest, że 50 % wody, bo tyle 
wynoszą straty, kradną mieszkańcy gminy. Dlatego trzeba sprawdzić, czy sieć 
wodociągowa jest szczelna i czy woda nie wypływa z niej na pola lub łąki. Nie 
twierdzę, że wszyscy odbiorcy są super uczciwi i nie kombinują, ale nie wierzę 
również w to, że aż tyle osób pobiera wodę nielegalnie. 
- Przewodniczący rady – należy mieszkańcom uświadomić, że każdorazowe 
uszkodzenie plomby czy przypadkowe jej zerwanie należy zgłosić do gminy. 
- Radna Agata Segda – albo stosować kary, jak to robią na terenie gminy Busko-Zdrój.   
- Wójt gminy – podsumowując omawiane zagadnienie chcę powiedzieć, że na 
najbliższej sesji lub sesji kolejnej przedstawię Państwu informację, jakie kroki zostały 
poczynione w tym temacie. Natomiast przysłuchując się dzisiejszej dyskusji można 
odnieść wrażenie, że każdy z uczestników sesji rozumie problem i wie, jak go 
rozwiązać, tylko problem w tym, że nie jest to robione. 
          W dalszej kolejności głos zabrał Stanisław Klimczak – wicestarosta buski i 
poinformował zebranych o planach inwestycyjnych czekających nas w bieżącym roku 
i w latach następnych. Kontynuując dodał, że w 2015 roku samorząd powiatowy na 
terenie gminy Gnojno zamierza: przebudować drogę wraz z chodnikiem w msc. Balice 
i odcinek drogi Janowice – Poduszowskie – Falki. 
Odnosząc się do drugiej kwestii powiedział, że przebudowa drugiego odcinka drogi 
napotyka na wiele trudności, w związku z czym chcąc zgłębić temat dokonał 
następujących ustaleń: 
- w dawnych czasach kilkunastu mieszkańców Janowic Poduszowskich i Falek 
wyraziło zgodę na przekazanie swoich działek pod budowę drogi gminnej. Wśród nich 
była również pani Danuta Stępień, która nieco później zwróciła się do gminy o 
wypłatę odszkodowania (o czym świadczy pisemna korespondencja) lub inną formę 
rekompensaty. Z korespondencji wysłanej przez ówczesnego wójta Stanisława Korca 
do pani Stępień wynikało, że wójt nie może uwzględnić jej prośby z powodu braku 
dokumentów potwierdzających faktyczne przekazanie działki. W międzyczasie 
Państwo Stępniowie przekazali gospodarstwo rolne następcom a stan prawny działki w 
dalszym ciągu pozostał nieuregulowany.  
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Z chwilą wejścia w życie reformy administracyjnej, tj. z dniem 1 stycznia 1999 roku, 
wszystkie drogi z mocy prawa stały się drogami a przedmiotowa droga uzyskała status 
drogi powiatowej. Odszkodowanie, o które toczy się spór, można było uzyskać według 
zasad  określonych w przepisach o odszkodowanie za wywłaszczenie nieruchomości, 
na wniosek właściciela nieruchomości, złożony w okresie od dnia 1 stycznia 2001 r. 
do dnia 31 grudnia 2005 r. Roszczenia z tego tytułu po upływie wskazanego okresu – 
wygasły. W przypadku dróg, które w dniu 31 grudnia 1998 r. były drogami gminnymi, 
odszkodowanie wypłacały gminy, natomiast w przypadku pozostałych dróg – Skarb 
Państwa. Nie wiem, czemu Państwo Stępniowie nie złożyli stosownego wniosku w tej 
sprawie (o tym fakcie świadczy brak potwierdzenia odbioru). Na terenie powiatu 
buskiego jest ponad 600 km dróg. Około 90% dróg nie miało uregulowanego stanu 
prawnego, bo ktoś przekazał nieruchomość pod budowę drogi a nie posiadał na tę 
okoliczność stosownych dokumentów i nie wystąpił o dokonanie zmian w ewidencji 
gruntów.  Powiat rozpoczął regulowanie stanu prawnego dróg, ale stan prawny drogi o 
której rozmawiamy, nie został uregulowany, bo nie było takiej potrzeby. Na dzień 
dzisiejszy około 60% dróg ma uregulowany stan prawny, ponieważ procedura z tym 
związana trwa dość długo. W momencie, kiedy pojawił się problem z tą drogą 
uważnie słuchałem tego, co mieli do powiedzenia na ten temat mieszkańcy i pani 
Stępień. Z jej wypowiedzi zrozumiałem (mniemam, że dobrze), ze wyraża zgodę na 
przebudowę przedmiotowego odcinka drogi pod warunkiem, ze zostanie uregulowany 
stan prawny nieruchomości, która niegdyś do niej należała. Wyłącznie na moją prośbę, 
lub jak kto woli polecenie, Wydział Geodezji zajął się tą sprawą w trybie 
przyspieszonym. Nie chodziło o to, żeby komuś zaszkodzić i coś zabrać, tylko 
wiedzieć, czy robimy tę drogę czy też nie. Wynikiem złożonego wniosku jest decyzja 
wydana w dniu 10 czerwca 2015 r. przez wojewodę, z której jednoznacznie wynika, że 
jest to droga powiatowa. Uzasadnienie do wydanej decyzji, od której służy stronom 
odwołanie, jest bardzo obszerne i szczegółowe. Konkluzja jest taka, że jest to droga 
powiatowa, której właścicielem jest powiat buski, natomiast Państwu Stępniom nie 
przysługują z tego tytułu żadne roszczenia, z powodu upływu okresu wskazanego w 
odnośnych przepisach. Decyzja, od której Państwo Stępniowie mogą się odwołać, nie 
jest prawomocna. Dlatego będziemy czekać z rozpoczęciem budowy drogi do 
momentu jej uprawomocnienia. Jeżeli decyzja zostanie utrzymana w mocy zajmiemy 
się ponownym wytyczeniem drogi oraz uregulowaniem ksiąg wieczystych. Właściciel 
nieruchomości nie poniesie z tego tytułu żadnych kosztów. Żeby uciąć wszelkie 
spekulacje na ten temat oświadczam, że nie mam w tym żadnego prywatnego interesu. 
Chciałem tę sprawę wyjaśnić najdokładniej jak się da. Nie mogę natomiast Państwu 
Stępniom zagwarantować tego, że powiat wypłaci im odszkodowanie, bo tego nie 
zrobi. Znamienne jest, że Państwo Stępniowie tylko niekiedy uważają tę drogę za 
drogę powiatową. Dzieje się to wtedy, jeżeli trzeba drogę odśnieżyć lub usunąć skutki 
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zamulenia, o czym dowiedziałem się od starosty buskiego. Jedno jest pewne. Jest to 
droga publiczna, bardzo ważna dla mieszkańców Janowic Poduszowskich i Falek. W 
niemożności zapłaty odszkodowania proszę nie upatrywać naszej złej woli. 
Oświadczam także, że Państwo Stępniowie nie płacą z tego tytułu do gminy żadnych 
podatków, ponieważ są to grunty klasy V, chociaż często używają takiego argumentu 
przy dochodzeniu swoich praw. Płacą jedynie podatek od środków transportowych. 
Jako radny powiatowy oświadczam publicznie że bez względu na różne opinie krążące 
na ten temat, jeżeli decyzja zostanie utrzymana w mocy, droga będzie zrobiona, bo 
tego oczekują mieszkańcy. 
           W tej samej kwestii głos zabrała radna Jadwiga Gubała, która oświadczyła 
m.in: nie neguję, że ta droga jest potrzebna, ale wydaje mi się, że pan starosta mija się 
z prawdą. Pamiętam, że była tam wąska droga gminna, na której mieścił się wóz 
konny, a później z jednej działki Państwa Stępniów wydzielono dwie działki pod 
budowę drogi, które nadal są ich własnością. I z tego tytułu, bodajże od 2013 roku, 
płacą podatek rolny do gminy. Wydaje mi się, że Państwo Stępniowie w latach 2001 - 
2005 nie złożyli formalnego wniosku w sprawie wypłaty odszkodowania, ale w tych 
latach toczyły się sprawy ze starostwem w sprawie zalewania. Moim zdaniem 
starostwo powinno w tym czasie poinformować zainteresowanych, że mają prawo 
ubiegać się o odszkodowanie. Ciekawa jestem, dlaczego nie została uregulowana 
sprawa tych działek, mimo że zostały przejęte przez starostwo. 
          Pan starosta kontynuując omówił bieżące sprawy w kontekście możliwości 
pozyskania środków unijnych na inwestycje realizowane w latach 2014-2020. 
Poinformował także o drastycznym zmniejszeniu środków, będących w dyspozycji 
marszałka województwa na budowę dróg, które wyniosą 3 mln złotych na daną gminę 
na okres 7 lat. Następnie dodał, że mimo złych prognoz pojawiła się nowa możliwość 
uzyskania dofinansowania inwestycji drogowych z Narodowego Programu 
Przebudowy Dróg Lokalnych. I tak od 2016 r. dofinansowanie z budżetu państwa na 
ten cel wyniesie 75%, natomiast gminy i powiat będą partycypować we wspólne 
przedsięwzięcia po połowie, czyli po 12,5% a nie jak do tej pory po 25%.  W związku 
z tym pan starosta poddał pod rozwagę radzie i wójtowi, zastanowienie się nad 
ujęciem we wniosku o dofinansowanie modernizacji odcinka drogi między remizą 
OSP a cmentarzem w Balicach wraz z utwardzeniem nawierzchni i budową chodnika. 
Kontynuując doprecyzował, że decyzję w tej sprawie należy podjąć jak najszybciej, 
ponieważ termin składania wniosków upływa z dniem 15 września br. 
          Wójt gminy pozytywnie ocenił inicjatywę w tym zakresie i zadeklarował pomoc 
w miarę możliwości finansowych. 
           Wicestarosta buski, nawiązując do powyższej deklaracji, poinformował że 
gmina również może się zwrócić do powiatu z prośbą o partycypację w kosztach 
wspólnych przedsięwzięć (dot. wyłącznie „schetynówek”). 



11 

 

           Radny Wincenty Krawczyk pozytywnie odniósł się do pomysłu pana 
wicestarosty i stwierdził, że trzeba zakończyć to co się zaczęło czyli przebudowę drogi  
w msc. Balice.  
           Korzystając z obecności pana wicestarosty pani Maria Jabłońska – sołtys wsi 
Wólka Bosowska – zapytała czy pracownik wykaszający pobocza ma nad sobą jakiś 
nadzór. Kontynuując nadmieniła, że wykonuje swoją pracę bardzo niestarannie, 
kosząc jedynie czubki roślin. W związku z tym zwróciła się z prośbą o zakup oprysku 
do zwalczania chwastów w przydrożnych rowach. 
          Radny Artur Patrzałek wniósł natomiast o dwukrotne koszenie poboczy na 
łukach jezdni. 
          Wicestarosta w odpowiedzi stwierdził, że pracownicy mają nad sobą nadzór. 
Dodał, że jeden ciągnik będący w dyspozycji PZD jest niewystarczający, dlatego 
zapadła decyzja o zakupie drugiego ciągnika wraz z osprzętem, w skład którego  
wchodzi głowica kosząca montowana na wysięgniku hydraulicznym do dokładnego 
wykaszania rowów i rębak do drewna. 
W odniesieniu do drugiej kwestii stwierdził, że jest to niemożliwe, ponieważ 
zwalczanie chwastów opryskiem jest zabiegiem drogim i niszczącym środowisko. 
Dlatego oprysk jest stosowany tylko w miejscach newralgicznych, na przykład przy 
barierkach. Kończąc przeprosił za wszelkie niedociągnięcia i obiecał, że zostaną 
wyciągnięte odpowiednie wnioski. 
          W następnej kolejności radny Krzysztof Samburski zapytał, kiedy będzie 
modernizowany odcinek drogi Bugaj-Kostera. 
          Pan Stanisław Klimczak odnosząc się do ww. pytania oznajmił, że w ramach 
programu likwidacji nadmiernych opadów deszczu udało się wprowadzić do realizacji 
kolejny odcinek drogi Wola Bokrzycka – Skadla o długości 1 km. Natomiast na swoją 
kolej czekają pozostałe odcinki dróg, w tym m.in. Bugaj – Kostera. Kontynuując 
swoją wypowiedź poinformował zebranych o konieczności restrukturyzacji szpitala w 
Busku – Zdroju, ze względu na bardzo trudną sytuację finansową. 
          Po wypowiedzi pana wicestarosty pani sołtys z Poręby zapytała, kiedy będzie 
położony asfalt na odcinku drogi Poręba – Gorzakiew. Nadmieniła, że z jej punktu 
widzenia ten odcinek drogi jest bardzo potrzebny mieszkańcom. 
         Wójt odniósł się do ww. pytania i oświadczył, że na terenie gminy jest bardzo 
dużo dróg, które należałoby wyremontować lub przebudować. Jednakże biorąc pod 
uwagę trudną sytuację finansową gminy nie jest możliwe, aby w ciągu jednego roku 
lub dwóch lat zrealizować wszystkie inwestycje. Nie znaczy to, że ta droga nie 
zostanie ujęta w planach inwestycyjnych na najbliższe lata. 
         Wracając do tematu racjonalnego gospodarowania wodą pan wicestarosta 
zaproponował założenie plomb na wodomierzach, rejestrujących pobór wody, u 
wszystkich odbiorców na terenie gminy.  
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Po tym stwierdzeniu przewodniczący zarządził 20-minutową przerwę w obradach. 

Po przerwie w obradach nie uczestniczył radny Gustaw Treliński i nie brał udziału w 

głosowaniach. 
 
Do punktu 6-go. 
 
           Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Gnojno na 2015 rok. 
            Projekt uchwały w przedmiotowej sprawie wraz z uzasadnieniem przedstawiła 
Maria Małasińska – skarbnik gminy. 
           Wpisując się w powyższą tematykę przewodnicząca Komisji Planowania, 
Budżetu i Finansów – radna Maria Woźniak – odczytała protokół zawierający analizę  
zmian w budżecie gminy na 2015 rok na dzień 16 czerwca (dane liczbowe zawarte w 
protokole różnią się od projektu uchwały, przedłożonego do uchwalenia w dniu 25 
czerwca br.; kserokopia protokołu – w załączeniu). 
           Po odczytaniu protokołu przybyła w tym momencie na sesję Pani Małgorzata 
Kowalska – Przewodnicząca KGW w Raczycach - zwróciła się do radnych i sołtysów 
o wsparcie finansowe organizacji otwartego festynu rodzinnego z wieloma atrakcjami 
dla dzieci, który odbędzie się w dniu 9 sierpnia 2015 r. o godz. 13 przed budynkiem 
Ośrodka Zdrowia.  
Wójt gminy przychylił się do ww. prośby i chwaląc inicjatywę lokalną oznajmił, że 
należy wesprzeć finansowo ten pomysł, ponieważ w bieżącym roku nie będzie 
dożynek gminnych. 
         Przewodniczący rady zabierając głos w tym temacie podkreślił, że należy 
wspierać inicjatywy oddolne na zasadzie dobrej woli. 
         Radna Agata Segda zaproponowała, żeby udzielić pomocy w takiej wysokości, 
jak to czyniono w latach poprzednich, czyli radni po 100 a sołtysi po 50 złotych. 
         Radny Krzysztof Samburski zaproponował zorganizowanie w tym dniu sesji i 
przeznaczenie części diet na organizację festynu. 
         Przewodniczący rady podsumowując poinformował, że zgodnie z 
wcześniejszymi ustaleniami w dniu 9 sierpnia br. zostanie zorganizowana sesja rady, 
podzielona na część roboczą i uroczystą. 
Wracając do tematu zmian w budżecie radni zadawali następujące pytania: 
- Radny Kazimierz Ziółkowski – gdzie zostały przeniesione środki z funduszu 
sołeckiego wsi Grabki – Małe. 
- Pani Maria Małasińska – zmniejszono wydatki na inwestycje drogowe o kwotę 4.633 
zł, natomiast zwiększono rozdział - oświetlenie uliczne o kwotę 1.633 zł i zakup 
materiałów i wyposażenia – o kwotę 3.000 zł. 
- Radny Krzysztof Samburski – w rozdziale 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona 
wód - zwiększono dochody o kwotę 8.000 zł; skąd ta kwota ma się pojawić? 
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- Skarbnik gminy – po konsultacji z pracownikiem okazało się, że zgodnie z 
zawartymi umowami koszty za wywóz osadów z przydomowych oczyszczalni 
ścieków ponosi mieszkaniec a nie gmina; stąd kwota 8.000 zł w planowanych 
dochodach. 
- Radny Krzysztof Samburski – z tego wynika, że każdy mieszkaniec posiadający taką 
oczyszczalnię będzie płacił 87 złotych. 
- Wójt gminy – ta opłata jest konsekwencją zawartych uprzednio umów. 
- Radny Samburski Krzysztof – dlaczego akurat taka kwota a nie 100 lub 50 złotych? 
- Wójt gminy – jest to średnia kwota wywozu osadów raz w roku, bo taki zapis jest w 
umowie. 
- Radny Krzysztof Samburski – do kogo było skierowane zapytanie o cenę? 
- Wójt gminy – do osób, które mają zarejestrowaną działalność na naszym terenie i 
świadczą tego typu usługi. 
- Radny Krzysztof Samburski – ile ofert wpłynęło? 
- Wójt gminy – wpłynęły 3 oferty. 
- Radny Krzysztof Samburski – czy wybrano jedną? 
- Wójt gminy –  wybrano najkorzystniejszą ofertę. 
- Skarbnik gminy – za cenę 54 zł za 1m3. 
- Radny Krzysztof Samburski – gdyby pan nas o tym wcześniej poinformował, to bym 
wiedział. 
- Wójt gminy – czy pan ma taką działalność zarejestrowaną? 
- Radny Krzysztof Samburski – nie mam, ale mógłbym zarejestrować. 
- Wójt gminy – zawsze informujemy tych, którzy taką działalność prowadzą. 
- Radny Krzysztof Samburski – jest pewna konsekwencja w  moich pytaniach, bo 
wcześniej pana pytałem, dlaczego rezygnujemy z zakupu ciągnika z beczkowozem. 
Teraz okazuje się, że za wywóz nieczystości będziemy płacić. 
- Wójt gminy – pan wprowadza mieszkańców, świadomie czy nieświadomie, w błąd i 
powinien ich pan za to przeprosić. Każdy wiedział od początku, że ma płacić za 
wywóz osadów, bo taki jest zapis w umowach zawartych przez moją poprzedniczkę. I  
to nie jest moje świadome działanie.  
- Radny Krzysztof Samburski – to nie o to chodzi. 
- Wójt gminy – a o co? 
- Radny Krzysztof Samburski – pierwszy raz o tym słyszę i mam prawo się pytać a 
pan musi na moje pytania odpowiedzieć. 
- Wójt gminy – odpowiedziałem. 
- Radny Krzysztof Samburski – pani skarbnik – po stronie dochodów przyjęto kwotę  
8.000 zł a po stronie wydatków – 10.000 zł. Skąd ta różnica? 
- Skarbnik gminy – różnica wzięła się stąd, że za mało zaplanowano w tym rozdziale 
na zakup usług pozostałych. I ta kwota została uzupełniona. 
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- Radny Krzysztof Samburski – jak uzupełniona, skoro budżet powinien się 
równoważyć. 
- Skarbnik gminy – równoważy się. 
- Wójt gminy – proszę przyjrzeć się dokładnie tym dokumentom. Wtedy pan 
zrozumie, że budżet się jednak równoważy. 
- Radny Krzysztof Samburski – bardzo martwi mnie fakt, że zmniejszono subwencję 
dla gminy o kwotę 300.000 zł. Skąd się to wzięło? 
- Skarbnik Gminy – Minister Finansów w drodze decyzji dokonał zmniejszenia 
subwencji ogólnej o kwotę 297.976,00 zł. Wzięło się to stąd, że na terenie gminy 
znajdują się drogi, które nie mają uregulowanego statusu prawnego. Po kontroli 
przeprowadzonej w ubiegłym roku przez Regionalną Izbę Obrachunkową 
skorygowano dochody za rok 2013. W związku z tym wzrósł dochód na 1 mieszkańca 
gminy, czego konsekwencją jest zmniejszenie subwencji wyrównawczej. 
- Radna Maria Woźniak – na wspólnym posiedzeniu stałych komisji rady wyjaśniałam 
tę kwestię. 
- Radny Krzysztof Samburski – ja tutaj czegoś nie rozumiem. Przecież mamy drogi i 
odprowadzamy podatki. 
- Skarbnik gminy – tutaj chodzi wyłącznie o drogi, które nie mają uregulowanego 
statusu prawnego czyli nie mają nadanego numeru. 
- Radny Krzysztof Samburski – a nie było wiadomo, że mamy takie drogi? 
- Skarbnik gminy – było wiadomo. 
- Wójt gminy – były zalecenia pokontrolne, ale nikt nic z tym nie zrobił. Dopiero 
jesienią ub. roku, przed wyborami, poczyniono starania, żeby tę sprawę wyprostować. 
A po wyborach przerwano. Na dodatek nikt mnie po wyborach nie poinformował o 
istniejącym problemie.  
- Radny Wincenty Krawczyk – kto zawinił i kto za to odpowiada, że mamy taką 
sytuację. Przecież 300 tys. zł to jest duża kwota dla budżetu. 
- Radna Maria Woźniak – nie ma winnego. 
- Wójt gminy – wiadomym jest, że byli pracownicy, którzy odpowiadali za sprawy 
własnościowe na terenie gminy. Teraz już tych osób nie ma, co nie znaczy że nie 
można sobie przypomnieć i sprawdzić, kto takie sprawy w Urzędzie Gminy prowadził. 
- Radny Krzysztof Samburski – kiedy się składa deklaracje? 
- Skarbnik gminy – sprawozdania podatkowe są składane co pół roku; ostatnie było 
złożone za 2014 rok. 
- Radna Maria Woźniak – ta sprawa to jest pokłosie pewnych działań i należało się 
tego wszystkiego spodziewać. Dla mnie to jest bardzo przykra sprawa. Zastanawia 
mnie jedno. Jak pracownicy mogą być aż tak bardzo nieodpowiedzialni. Nie wnikam 
w to, co było w poprzedniej kadencji. Czy ktoś mógł, czy nie mógł lub nie potrafił. 
Ale przyszła nowa władza i pracownicy powinni byli poinformować wójta o 
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zaistniałej sytuacji, konsekwencją czego byłoby podjęcie stosownych działań. Bo 
każdy dzień był cenny. Nie wierzę również w to, że nie da się tego odwrócić, ponosząc 
przy tym jakieś koszty. Dlatego musimy podjąć radykalne kroki w celu wyprostowania 
tej sprawy, bo w przeciwnym razie popełniamy przestępstwo niegospodarności. 
- Wójt gminy – mogę powiedzieć tylko tyle, że nie będę odpowiadał za błędy 
popełnione przez moich poprzedników, co nie znaczy że nic w tej materii nie 
zamierzam zrobić. Aktualnie prowadzę rozmowy z projektantem, który przeprowadzi 
inwentaryzację dróg, przypisując im odpowiednią kategorię. Dzięki uporządkowaniu 
tych spraw będziemy mogli występować z wnioskami o środki zewnętrzne na remonty 
i przebudowę dróg. 
- Radna Maria Woźniak – a ile czasu zostało zmarnowane, którego niestety nie da się 
cofnąć. 
- Radny Krzysztof Samburski – czy na kwotę 300 tys. złotych subwencji składają się 
wyłącznie nienaliczone i nie podane podatki od dróg? 
- Skarbnik gminy – są to tylko i wyłącznie dochody podatkowe. Ale o tę konkretną 
kwotę zmniejszono gminie subwencję z powodu niezaliczenia dróg do żadnej kategorii 
dróg publicznych i nie naliczenia z tego tytułu w latach poprzednich podatku. 
- Radna Maria Woźniak – może doprecyzuję, bo to jest trudna sprawa. Rok 2013 był 
rokiem bazowym do planowania subwencji na 2015 rok. RIO po kontroli 
kompleksowej zawiadomiło Ministerstwo Finansów o tych niedociągnięciach, co stało 
się zaczątkiem rozpoczęcia procedury. Ponieważ po korekcie sprawozdań za 2013 rok 
wykazano, że dochody własne gminy z tytułu obłożenia podatkiem gruntów pod 
drogami, które nie posiadają żadnej kategorii, wzrosły o 300 tys. zł, o taką samą kwotę 
zmniejszono nam subwencję wyrównawczą. 
- Radny Krzysztof Samburski – czy nieściągalność innych podatków również skutkuje 
zmniejszeniem subwencji ogólnej? 
 - Radna Maria Woźniak – tak, ale to jest jeszcze inna sprawa. 
- Radny Krzysztof Samburski – czyli Państwo wiedzieliście o tym wcześniej a błąd 
został popełniony w deklaracji podatkowej. 
- Skarbnik gminy – deklaracja została skorygowana na wniosek Regionalnej Izby 
Obrachunkowej. 
- Radny Artur Patrzałek – czy od tej decyzji można się odwołać? 
- Skarbnik gminy – nie można. 
- Radna Maria Woźniak – myślę, że dopiero po uregulowaniu spraw związanych z 
drogami zwiększy nam się subwencja, o ile w międzyczasie nie zmieni się w tym 
zakresie prawo. A tak na marginesie. Nie wiem, jak można tak pracować i być tak 
nieodpowiedzialnym, żeby takie sprawy zostawić niezałatwione.  
- Wójt gminy – dla mnie ta sprawa wygląda na sabotaż. 
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- Przewodniczący rady – dziwnym zbiegiem okoliczności trafiły nam się na dzisiejszej 
sesji dwie sprawy niekorzystne dla budżetu. Jeśli chodzi o subwencję wiemy, że 
tracimy 300 tys. zł, jeżeli chodzi o wodę, nie wiemy ile tracimy. Nie ulega natomiast 
wątpliwości że jeżeli chcemy aby budżet był klarowny i realizowany, nie może być w 
dalszym ciągu tak, żeby z winy pracowników dochodziło do takich sytuacji.  
Przekazywanie w sposób ustny informacji dotyczącej braku plomb na wodomierzach 
czy problemów z licznikiem nie ma sensu. Bo albo nie ma kompetentnego pracownika 
albo nie ma czasu tego wyjaśnić i sprawa się rozmywa a wiadomo, że straty są. 
Podobnie wygląda druga sprawa. Jeżeli są zalecenia pokontrolne, to obowiązkiem 
pracownika jest o tym poinformować nowo wybranego wójta, bez względu na to kto w 
danym momencie rządzi gminą. Regulacja stanu prawnego dróg wymaga czasu i 
środków. Dlatego żeby nie zmniejszono gminie subwencji w roku przyszłym, należy 
ten problem rozwiązać jak najszybciej. Najgorsze z tego wszystkiego jest to, że 
pracownicy w pewnym momencie nie dopełnili swoich obowiązków. Nie wywiązali 
się z tego, co powinno być zrobione. I na tym powinniśmy w dniu dzisiejszym 
zakończyć, zobowiązując jednocześnie wójta do wyeliminowania podobnych sytuacji 
w przyszłości . 
- Radny Krzysztof Samburski – w rozdziale 01010 na przebudowę wodociągu w 
miejscowości Wola Bokrzycka przeznaczono kwotę 35.000,00 zł. Na czym to zadanie 
będzie polegać? 
- Wójt gminy – jak już czytałem w swoim sprawozdaniu nie usunięto awarii w sposób, 
który  przyniósłby pożądany efekt.  Pieniądze poszły a problem pozostał. Koszty będą 
jeszcze większe, ponieważ teren jest trudny i podmokły. 
- Przewodniczący rady – jest to zadanie z rzędu koniecznych do realizacji, ponieważ 
ludziom potrzebna jest woda. 
- Radny Krzysztof Samburski – w rozdziale 75075 zwiększono wydatki o kwotę 
5.000,00 zł na promocję jst. Na czym  będzie polegać promowanie gminy? 
- Skarbnik gminy – zwiększono tę kwotę o 5.000,00 zł, ponieważ zaplanowana 
kwota10.000,00 zł okazała się niewystarczająca. 
- Wójt gminy – w ubiegłym roku na ten cel było zaplanowane 75.000,00 zł.  W tym 
roku pieniądze zostały wydane m.in. na organizację festynu z okazji Dnia Dziecka 
oraz obchody 10-lecia nadania imienia Szkole Podstawowej w Gnojnie. 
- Radny Krzysztof Samburski – w rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi 
– zwiększono wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 2.800,00 zł. Czego dotyczy to 
zwiększenie? 
- Przewodnicząca komisji – w związku z planowanym zwiększeniem liczby posiedzeń 
komisji, zwiększono kwotę na wynagrodzenia. 
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- Radny Wincenty Krawczyk – dobrze, że szukasz pieniędzy, ale trzeba się postarać o 
to, żeby dzieci z Bugaja i Kostery nie chodziły do gimnazjum do Chmielnika, tylko do 
Gnojna. Wtedy byłyby większe wpływy do budżetu. 
- Radny Krzysztof Samburski – naturalnie, że tak. Ale co ty mi zarzucasz? Jestem 
radnym – więc pytam. Wniosek jest jeden. Odzywać się jest źle i nie odzywać, też jest 
źle. 
- Wójt gminy – każdy ma prawo pytać o wszystko, ale jak powiedział radny 
Krawczyk, dociekliwość jest potrzebna zarówno po stronie wydatków, jak i po stronie 
dochodów. 
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 VI/37/15 wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik do protokołu. 
 
Do punktu 7-go. 
 
             Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w 
referendum ogólnokrajowym. 
            Sekretarz gminy tytułem wstępu poinformował, że w dniu 6 września 2015 r. 
planowane jest przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego. W związku z tym 
najpóźniej w 35 dniu przed dniem wyborów rady gmin tworzą odrębne obwody 
głosowania m.in. zakładach pomocy społecznej. Kontynuując odczytał projekt 
uchwały w ww. sprawie wraz z uzasadnieniem. 
W związku z brakiem uwag i pytań przedstawiony projekt uchwały został poddany 
przez przewodniczącego obrad pod głosowanie. 
Wyniki głosowania jawnego przedstawiają się następująco: „za” – 14, „przeciw” – 0, 

„wstrzymujących się” – 0.  

Uchwała Nr VI/38/15 wraz z uzasadnieniem – w załączeniu. 

 

Do punktu 8-go. 
 
             Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 
2014 rok Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gnojnie. 
            Projekt uchwały w przedmiotowej kwestii przedłożyła pani Maria Małasińska 
– skarbnik gminy. 
Ponieważ nie było pytań – przewodniczący obrad poddał ww. projekt uchwały pod 
głosowanie. 
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Wyniki głosowania jawnego przedstawiają się następująco: „za” – 14, „przeciw” – 0, 

„wstrzymujących się” – 0. 

Uchwała Nr VI/39/15 wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik do protokołu. 

 

Do punktu 9-go. 
 
            Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego z 
działalności Samorządowej Instytucji Kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w 
Gnojnie – za 2014 rok. 
           Projekt uchwały w wyżej wymienionej sprawie odczytała pani skarbnik. 
            Radna Jadwiga Gubała odnosząc się do omawianej tematyki stwierdziła, że 
kwota 8.000 zł na zakup nowych książek jest kwotą bardzo małą w porównaniu z 
kwotą 150.000 zł przeznaczoną na całoroczne funkcjonowanie biblioteki. 
W związku z brakiem dalszych uwag i pytań projekt uchwały został przez 
przewodniczącego obrad poddany pod głosowanie. 
Wyniki głosowania jawnego są następujące: „za” – 14, „przeciw” – 0, 

„wstrzymujących się” – 0. 

Uchwała Nr VI/40/15 wraz z uzasadnieniem – w załączeniu. 

 

Do punktu 10-go. 
 
            Sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za  rok 
2014. 
           Protokół z posiedzenia Komisji Planowania, Budżetu i Finansów, podczas 
którego dokonano analizy sprawozdania z wykonania budżetu gminy Gnojno za rok 
2014 pod względem merytorycznym, odczytała  radna Maria Woźniak – 
przewodnicząca komisji (kserokopia protokołu Nr 7/15 – w załączeniu). 
Wójt gminy w uzupełnieniu protokołu dodał, że na zasadzie zwrotnego działania inne 
gminy zostaną obciążone kosztami uczęszczania dzieci do przedszkoli w naszej 
gminie. 
W następnej kolejności głos zabrała radna Maria Woźniak i oznajmiła, że chcąc 
przybliżyć temat wydatków przygotowała zestawienie, dotyczące odpłatności za pobyt 
naszych pensjonariuszy w DPS i za pobyt dzieci i młodzieży w placówkach 
opiekuńczo-wychowawczych. Wymienione koszty na przestrzeni ostatnich 5 lat 
przedstawiają się następująco: 
- 2010 rok - 101.260 zł 
- 2011 rok - 120.579 zł 
- 2012 rok - 135.111 zł; wydatki za pobyt w domach dziecka –   6.963 zł 
- 2013 rok - 158.621 zł; wydatki za pobyt w domach dziecka – 43.416 zł 
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- 2014 rok - 183.748 zł; wydatki za pobyt w domach dziecka – 89.670 zł. 
 
Do punktu 11-go. 
 
            Dyskusja nad sprawozdaniami. 
            Nikt z uczestników sesji nie zabierał głosu w dyskusji na ww. temat. 
 
Do punktu 12-go. 
 
             Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz 
ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2014 rok. 
Przewodniczący obrad poddał ww. projekt uchwały (bez odczytywania) pod 
głosowanie. 
Wyniki głosowania jawnego: „za” – 14, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 0. 

Uchwała Nr VI/41/15 wraz z uzasadnieniem – w załączeniu. 

 

Do punktu 13-go. 
 
            Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy z tytułu 
wykonania budżetu za rok 2014. 
            Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, opinię o wykonaniu budżetu 
Gminy Gnojno za 2014 rok oraz uchwałę w sprawie wniosku o udzielenie 
absolutorium Wójtowi Gminy Gnojno za 2014 rok przedłożył radny Marian Okraj – 
przewodniczący komisji (kserokopia wym. dokumentów – w załączeniu). 
            Następnie pani skarbnik odczytała uchwałę Nr 51/2015 I Składu Orzekającego 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w sprawie opinii o wniosku Komisji 
Rewizyjnej w sprawie absolutorium (kserokopia uchwały stanowi załącznik do 
protokołu). 
           W następnej kolejności sekretarz gminy przedstawił projekt uchwały w 
przedmiotowej sprawie wraz z uzasadnieniem. 
W związku z brakiem pytań i uwag – przedstawiony projekt uchwały został przez 
przewodniczącego obrad poddany pod głosowanie. 
Wyniki głosowania jawnego: „za” – 14, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 0. 

Uchwała Nr VI/42/15 wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik do protokołu). 

Po głosowaniu wójt podziękował radnym za jednomyślne podjęcie uchwały i 
udzielenie absolutorium za 2014 rok. 
 
 
 



20 

 

Do punktu 14-go. 
 
           Odpowiedzi na interpelacje radnych i wolne wnioski. 
            Na wstępie przewodniczący skierował do sołtysów informację, że w dniu 23 
czerwca br. odbyło się wspólne posiedzenie stałych komisji rady z udziałem 
dyrektorów wszystkich szkół z terenu naszej gminy, kierowników filii, nauczycieli 
oraz pracowników Gminnego Zespołu Obsługi Szkół. Dodał, że podczas posiedzenia 
omówiono trudną sytuację finansową oświaty w naszej gminie oraz próbowano 
znaleźć odpowiedź na pytanie, dlaczego nasza gmina osiągnęła najgorszy wynik w 
powiecie buskim na sprawdzianie klas szóstych. Kontynuując nadmienił, że znacznie 
lepsze wyniki osiągnęli uczniowie gimnazjum, dzięki którym gmina Gnojno zajęła 
drugie miejsce w powiecie, chociaż nieco gorzej wypadły w rankingu poszczególne 
przedmioty (język polski – 6 miejsce, historia i nauki przyrodnicze – 7 miejsce, język 
angielski – 1 miejsce, matematyka – 8 miejsce). Kończąc poinformował, że 
szczegółowy protokół z ww. posiedzenia będzie zamieszczony na stronie podmiotowej 
BIP. 
           W następnej kolejności sekretarz gminy zwrócił się z prośbą do sołtysów o 
wywieszenie na tablicach ogłoszeń informacji o ponownym wyłożeniu do publicznego 
wglądu projektu „Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Gnojno” i terminie dyskusji publicznej nad przyjętymi 
rozwiązaniami (ogłoszenie – w załączeniu). 
          Temat doprecyzował wójt gminy oświadczając, że ponowne wyłożenie studium 
do publicznego wglądu i debata nad zmianami ma na celu uzmysłowienie 
mieszkańcom, jakie korzyści i zagrożenia wynikają z wybudowania wiatraków na 
terenie wybranych miejscowości i zebranie opinii na ten temat.  
          Radny Marian Okraj zasugerował, aby sołtysi zebrali podpisy o wyrażeniu 
zgody. 
          Wójt odnosząc się do poruszonej kwestii stwierdził, że należy postępować 
zgodnie z procedurą określoną w przepisach ustawowych w sprawie przyjęcia zmiany 
„Studium”. 
           Radny Wincenty Krawczyk zabierając głos w tym samym temacie 
skonstatował, że zysk zyskiem, ale najważniejsza w tym wszystkim jest rozmowa z 
mieszkańcami i ich opinia. 
          Sekretarz gminy zwrócił się ponownie do uczestników sesji o rozpropagowanie 
wśród mieszkańców gminy informacji o bezpłatnym szkoleniu dla osób w wieku 45 lat 
i więcej w ramach projektu: „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – 
województwo świętokrzyskie”. Kontynuując dodał, że szkolenie będzie realizowane 
na terenie gminy w miejscu dogodnym dla zainteresowanych, pod warunkiem że 



21 

 

zostanie zrekrutowane minimum 9 osób, z praktycznej obsługi komputera i 
wykorzystania zasobów Internetu (szczegóły dotyczące szkolenia – w załączeniu).  
           Wracając do tematu wójt odniósł się do wniosków i zapytań zgłoszonych na 
sesji rady w dniu 30 kwietnia 2015 r. i stwierdził m.in., że: 
- nowe wodomierze będą sukcesywnie wymieniane, natomiast ogrodzenie obok 
budynku Domu Rolnika w Skadli zostanie podwyższone przy okazji remontu dachu, 
po opracowaniu projektu i oszacowaniu kosztów (wniosek zgłoszony przez radnego 
Gustawa Trelińskiego); 
- działka będąca własnością gminy położona w msc Gnojno obok bloku mieszkalnego 
142 zostanie uporządkowana wraz z pozostałymi działkami przeznaczonymi do 
sprzedaży, położonymi po przeciwnej stronie drogi (wniosek zgłoszony przez radną 
Marię Woźniak); 
- przepalona żarówka na słupie oświetleniowym nr 17 w msc Gnojno zostanie 
wymieniona razem z pozostałymi żarówkami wtedy, kiedy zostanie zamówiona 
zwyżka (musi być przepalone minimum 5 żarówek); gałęzie przy drodze prowadzącej 
do oczyszczalni ścieków zostaną w najbliższym czasie usunięte (wniosek zgłoszony 
przez radnego Tomasza Pasternaka). 
W uzupełnieniu sprawozdania z działalności międzysesyjnej wójt gminy 
poinformował, że prowadzone są rozmowy z proboszczem parafii w Gnojnie, ks. 
Adamem Pajdą, i projektantem na temat rewitalizacji msc. Gnojno w obrębie kościoła. 
Proces zmian przestrzennych obejmowałby m.in. budowę drogi od Domu Pomocy 
Społecznej, kładki prowadzącej na plebanię, parkingu oraz zagospodarowanie terenu 
między drogą wojewódzką, starym wikariatem a figurą św. Jana Nepomucena (część 
informacji dot. wzmocnienia wiaduktu obok starej plebanii stanowi odpowiedź na 
drugi zgłoszony wniosek przez radnego Tomasza Pasternaka). Na ww. projekt gmina 
będzie aplikować o środki z dostępnych programów. 
Kontynuując swoją wypowiedź przeszedł do informacji mniej przyjemnych, 
nawiązując tym samym do odczytanego protokołu Komisji Rewizyjnej z którego treści 
wynikało, że wykonawca więźby dachowej na budynku świetlicy w Raczycach nie 
dostosował się do projektu i nie wymienił wszystkich uszkodzonych elementów 
konstrukcji. W związku z tym zostało wystosowane pismo w tej sprawie do 
wykonawcy robót. Wykonawca odpisał, że wszystkie roboty zostały wykonane 
zgodnie z projektem i zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. W celu udowodnienia po 
czyjej stronie jest racja, zostały wykonane zdjęcia, na których wyraźnie widać 
częściowo spróchniałe krokwie i płatwie. Wójt podkreślił, że tak nie może wyglądać 
budynek wyremontowany za 300 tys. złotych. Dodał jeszcze, że nie robi tego po to, 
żeby cofać się wstecz, tylko po to, aby wykonawca usunął usterki powstałe w wyniku 
braku właściwego nadzoru ze strony gminy podczas prowadzonych prac 
remontowych.  
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Zapytania i wolne wnioski zgłosili: 
- Radna Agata Segda zapytała, czy zostanie wybudowany parking obok Domu 
Ludowego w Janowicach Raczyckich w ramach realizacji zadań z funduszu 
sołeckiego. 
-  Wójt w odpowiedzi stwierdził, że wszystkie zadania  zaplanowane przez sołectwa w 
ramach funduszu sołeckiego będą sukcesywnie realizowane. 
- Pan Mirosław Wawszczyk – sołtys wsi Jarząbki – zapytał pana wójta, kiedy zostanie 
odmulona rzeka. 
- Wójt odpowiadając na zadane pytanie oznajmił, że nie da się w ciągu miesiąca 
wykonać wszystkich prac na terenie całej gminy, związanych z uporządkowaniem 
terenu, równaniem kamienia, wykonaniem przepustów czy odmulaniem rowów, 
ponieważ gmina dysponuje tylko jedną koparką. 
- Pan sołtys zapytał jeszcze  o możliwość przekazania środków z funduszu sołeckiego 
na remont kościoła w Jarząbkach. 
- Wójt odnosząc się do poruszonego zagadnienia powtórzył to co powiedział na 
zebraniu wiejskim w Jarząbkach i zakomunikował, że kwestia ewentualnej dotacji na 
remont kościoła lub jego otoczenia nie jest kwestią do końca w Polsce uregulowaną. A 
w wachlarzu zadań własnych gminy nie mieści się zadanie pod nazwą utrzymywanie 
obiektów sakralnych. Rzecz dotyczy tylko zabytków, ale to też nie jest do końca 
jednoznaczne, ponieważ zabytkiem może być zarówno kościół, jak i przydrożna 
figurka czy też drzewo. Wójt kontynuując oznajmił, że w tym roku postanowił odejść 
od tego tematu, ponieważ jeszcze nic nie zostało zrobione a już pojawiły się pewne 
problemy. 
- W związku z powyższym stwierdzeniem sołtys zapytał, dlaczego wójt nie 
poinformował o tym mieszkańców wsi podczas zebrania, tylko stwierdził, że to jest 
jego wina, bo za późno złożył wniosek. 
- Wójt wyjaśnił, że mieszkańcy czterech miejscowości należących do parafii Jarząbki 
wyrazili zgodę na remont kościoła, tylko sołtys z Jarząbek nie złożył w odpowiednim 
terminie stosownych dokumentów, mówiąc na dodatek w obecności pozostałych 
sołtysów i księdza proboszcza, że „czeka nas prokurator”. Dlatego m.in. odszedł od 
tego tematu i nie chce do niego wracać. 
- Radny Krzysztof Samburski zapytał panią skarbnik czy wydałaby pieniądze na 
remont kościoła. 
- Wójt stwierdził, że przed chwilą udzielił odpowiedzi na to pytanie. Zapytał jeszcze 
pana radnego, czy ma swoje stanowisko przedstawić na piśmie. Następnie zadał panu 
radnemu kolejne pytanie czy chce wiedzieć, czy chce, tak jak pan sołtys, tylko robić 
zamęt w związku z ta sprawą. 
- Radny Krzysztof Samburski w odpowiedzi stwierdził, że chce wiedzieć czy jest to 
możliwe. 
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- Wójt gminy odpowiedział, że jest to możliwe, bo nie jest zabronione. 
- Radny Marian Okraj nawiązując do powyższej polemiki oznajmił, że takie spory do 
niczego nie prowadzą, bo problem i tak pozostanie nierozwiązany. Potem dodał, że 
każdy sołtys powinien wypełniać swoje obowiązki zgodnie z wolą mieszkańców i 
złożyć wniosek w urzędzie gminy w odpowiednim terminie. 
- Radna Jadwiga Gubała wnioskowała o udostępnienie dzieciom i młodzieży boiska w 
Gnojnie w czasie wakacji, od poniedziałku do czwartku. Ponadto zaproponowała, żeby 
w nowym roku szkolnym w Szkole Podstawowej w Gnojnie zorganizować kurs tańca 
dla dzieci. 
- Pani Agnieszka Rogala – sołtys wsi Januszowice – zwróciła się z prośbą o zakup 
kosza na śmieci oraz zapytała, kiedy zostanie zlikwidowany ubytek w drodze Raczyce 
– Januszowice i wykonany przepust za mostem (po lewej stronie drogi Januszowice – 
Zagrody). 
- Radny Wincenty Krawczyk postulował, jeżeli będzie taka potrzeba, o dowóz wody 
pitnej dla mieszkańców msc. Zofiówka. Poza tym wniósł o oczyszczenie rowu na 
łąkach znajdujących się między msc. Januszowice i Zagrody. 
- Radna Beata Boś prosiła o wyremontowanie w trybie pilnym mostku na drodze 
gminnej relacji Januszowice - Raczyce (wniosek komisji rolnictwa i pani sołtys z 
Januszowic) oraz odmulenia rowu, o którym mówił radny Wincenty Krawczyk. Potem 
zapytała, czy jest możliwy zakup dodatkowej puli kamienia ze środków budżetu 
gminy. 
- W odpowiedzi wójt gminy poinformował, że wszędzie tam, gdzie to będzie możliwe 
pobocza drogi zostaną wyrównane kamieniem, natomiast tam, gdzie będzie to 
niemożliwe – nawieziona zostanie ziemia (informacja jest odpowiedzią na dylematy 
pań sołtysek z Januszowic i Zagród, czy właściciel nieruchomości gruntowych zgodzi 
się na wyrównanie pobocza kamieniem). Kontynuując dodał, że wspólnie z panią 
skarbnik  postara się znaleźć w budżecie dodatkowe pieniądze na zakup kruszywa 
poza  funduszem sołeckim.          
- Radny Artur Patrzałek – zwrócił się z prośbą o zakup i zamontowanie kosza na 
śmieci na placu zabaw i informację na temat montażu kierunkowskazów do posesji 
oddalonych od głównych dróg. 
- Wójt odnosząc się do ostatniej kwestii oświadczył że były pewne opóźnienia, ale 
wszystkie kierunkowskazy zostaną wkrótce zamontowane                                                                                                  
zgodnie z zapotrzebowaniem.  
- Pani Marianna Wójcik – sołtys wsi Ruda –  zwróciła się z prośbą do pana wójta o 
odmulenie rowu na Rudzie, ustawienie kosza na przystanku oraz dostarczenie 
kamienia na załatanie dziur w drodze. 
- Radna Agata Segda zapytała, kiedy zostanie wyremontowana figurka przydrożna 
obok posesji Państwa Kwaśniewskich w Janowicach Raczyckich (okres gwarancji 
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minął) i prosiła o wykoszenie trawy na placu zabaw, znajdującym się obok Domu 
Ludowego. 
- Pan Krzysztof Żydek – sołtys wsi Janowice Poduszowskie – wniósł o remont figurki. 
- Wójt gminy w odniesieniu do kwestii podniesionych przez panią radną i pana sołtysa 
zasugerował  żeby wszędzie tam, gdzie są figurki do remontu, zawrzeć umowę ze 
znanym w danym środowisku fachowcem i  je wyremontować  bez angażowania firm 
zewnętrznych. Argumentował, że dzięki temu uniknie się powtarzania tych samych 
błędów i wydawania pieniędzy bez potrzeby.        
- Przewodniczący rady uznał sugestię pana wójta za słuszną i dodał, że wykonawca z 
naszego terenu wykona robot15. tanio i solidnie. Poza tym łatwo będzie nawiązać z 
nim kontakt, żeby usunął ewentualne usterki w czasie trwania gwarancji. 
Zaproponował również, żeby wszelkie potrzeby związane z remontami figurek, 
jeszcze w trakcie trwania okresu gwarancyjnego, zgłaszać na piśmie do Urzędu Gminy 
w Gnojnie.     
- Pani Zofia Panak – sołtys wsi Poręba – zgłosiła, że wyremontowany krzyż 2 lata 
temu znów wymaga remontu. 
- Radna Maria Woźniak zwróciła się do uczestników obrad o prześledzenie 
zamieszczonego na stronie internetowej Gminy Gnojno zestawienia zadań 
zrealizowanych w ramach funduszu sołeckiego w 2014 roku i oceny, czy poniesione 
nakłady na wszelkie remonty były tego warte. 
- Radny Krzysztof Samburski zapytał, kiedy będzie konkurs na dyrektora Szkoły 
Podstawowej w Raczycach. 
- Wójt w odpowiedzi stwierdził,  że konkurs zostanie przeprowadzony w dniu 9  lipca 
br. 
- Pan Chmielewski Ryszard – sołtys wsi Janowice Raczyckie – zwrócił  się z prośbą 
do pana wójta o ustawienie w pobliżu placu zabaw toalety (przenośnej lub innej). 
 - Radna Maria Woźniak, nawiązując do wypowiedzi pana wójta odnośnie 
rewitalizacji msc. Gnojno, podkreśliła z całą mocą, że o czystość otoczenia trzeba 
dbać przez cały czas. 
- Wójt zapewnił, że weźmie sugestie pani radnej pod uwagę.    
- Radny Jerzy Kwiecień stwierdził: żeby było czysto należałoby wzdłuż całego 
chodnika ustawić kosze na odpady. 
- Wójt gminy korzystając z okazji złożył na ręce sołtysów podziękowania 
mieszkańcom, którzy wykaszają pobocza. 
- Radny Marian Okraj wniósł o wystąpienie z pismem do Dyrekcji Lasów 
Państwowych o wycięcie gałęzi drzew  rosnących w pasie drogowym i zwisających  
nad drogami gminnymi.   
- Radny Krzysztof Samburski, w celu poprawienia bezpieczeństwa i widoczności, 
wnioskował o koszenie traw i chwastów na łukach drogi Kostera – Borzykowa. 
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Do punktu 15-go. 
 
            Ponieważ wszystkie punkty porządku obrad zostały omówione, 
Przewodniczący Rady Gminy Gnojno – Pan Stanisław Wcisło – dokonał zamknięcia 
sesji. 
 
Na tym protokół zakończono i podpisano.- 
 
 
              Protokolant:                                                                    Przewodniczący obrad: 
        Barbara Czarnecka                                                                    Stanisław Wcisło                                                                                               
 
            
 
 


