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Protokół Nr VII/15 

 

           z sesji Rady Gminy Gnojno, odbytej w dniu 9 sierpnia 2015 roku w sali 
konferencyjnej Urzędu Gminy w Gnojnie. 
Sesja trwała od godz. 10.05 do godz. 12.45. 
W obradach sesji, zgodnie z załączonymi listami obecności, uczestniczyło 13 radnych 
(nieobecni radni: Beata Boś, Krzysztof Samburski; radny Gustaw Treliński przybył na 
sesję o godz. 10.10; radny Wincenty Krawczyk nie brał udziału w głosowaniach), 
sołtysi oraz: 
- Pan Stanisław Klimczak - wicestarosta buski (w części obrad), 
- Pan Zbigniew Janik - wójt gminy (w części obrad), 
- Pan Piotr Bębas  - sekretarz gminy, 
- Pani Maria Małasińska - skarbnik gminy. 
          Otwarcia VII sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy Gnojno Stanisław 
Wcisło. Powitał wszystkich uczestników obrad, stwierdził kworum wystarczające do 
podejmowania prawomocnych uchwał a następnie odczytał proponowany porządek 
obrad, który przedstawia się następująco: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum. 
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 
3. Sprawozdanie Wójta Gminy z  działalności w okresie między sesjami. 
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Gminy Gnojno na lata 2015-2035. 
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Gnojno na 2015 rok. 
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie na rzecz 

Gminy Gnojno nieruchomości gruntowych. 
7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na 

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

Po przedstawieniu porządku obrad przewodniczący poinformował, że punkt 3 zostanie 
omówiony po przybyciu wójta gminy. 
W związku z brakiem uwag przewodniczący poddał porządek obrad pod głosowanie. 
Za przyjęciem proponowanego porządku obrad głosowało 11 radnych. 
 
Do punktu 2-go. 
 
             Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 
              W sprawie przyjęcia protokołu odbyły się dwa głosowania. W pierwszej 
kolejności  odbyło się głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu bez czytania. Za  
głosowało 11 radnych.  
              Następnie radna Jadwiga Gubała poprosiła o uściślenie swojej wypowiedzi, 
znajdującej się na stronie 10 protokołu, dotyczącej drogi Falki – Janowice 
Poduszowskie. Stwierdziła, że mówiła wówczas o podatku od drogi a nie o podatku 
gruntowym i o dwóch działkach Państwa Stępniów, z których zostało wydzielone po 
kilka arów pod drogę powiatową.  
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W związku z brakiem dalszych uwag przewodniczący poddał protokół pod 
głosowanie. Za jego przyjęciem głosowało 11 radnych. 
 
Do punktu 3-go. 

 
             Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 
Gminy Gnojno na lata 2015-2035. 
             Projekt uchwały w ww. sprawie wraz z uzasadnieniem przedłożyła skarbnik 
gminy Maria Małasińska. 
Z uwagi na brak pytań przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
Wynik głosowania jawnego przedstawia się następująco: „za” – 12, „przeciw” – 0, 

„wstrzymujących się” – 0. 

Uchwała Nr VII/43/15 wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik do protokołu. 

 
Do punktu 4-go. 
 
             Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Gnojno na 2015 rok. 
              Z treścią protokołu z posiedzenia Komisji Planowania, Budżetu i Finansów, 
podczas którego dokonano analizy uchwał, które mają być podjęte na dzisiejszej sesji, 
zapoznała zebranych jej przewodnicząca – radna Maria Woźniak (kserokopia 
protokołu Nr 10/15 – w załączeniu). 
             W następnej kolejności pani skarbnik odczytała projekt wyżej wymienionej 
uchwały. 
Przewodniczący obrad wyjaśnił jedną z kwestii zawartych w projekcie, która dotyczy 
zwiększenia dochodów budżetowych, i oznajmił że gmina Gnojno otrzymała z Urzędu 
Miasta i Gminy Busko-Zdrój dotację w kwocie 10.000 zł na przebudowę drogi 
granicznej w Balicach, z której  korzystają m.in. mieszkańcy Palonek. 
Następnie pani radna Maria Woźniak dopowiedziała, że w ramach otrzymanej 
promesy z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji w kwocie 420.000 zł do budżetu  
wprowadzono 3 zadania inwestycyjne, wymienione w załączniku Nr 3. 
W związku z brakiem pytań i uwag – przedłożony przez panią skarbnik projekt 
uchwały został poddany pod głosowanie. 
Wynik głosowania jest następujący: „za” – 11, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” 

– 1. 

Uchwała Nr VII/44/15 wraz z uzasadnieniem – w załączeniu. 

Po głosowaniu radna Maria Woźniak zwróciła się z pytaniem do pani skarbnik czy są 
płacone wszystkie zobowiązania wymagalne.  
Pani skarbnik w odpowiedzi stwierdziła, że wszystkie zobowiązania są płacone na 
bieżąco. 
Następnie  przewodniczący ogłosił 15-minutową przerwę w obradach. 

 
Do punktu 5-go. 
 
              Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie na rzecz 
Gminy Gnojno nieruchomości gruntowych. 
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              Pan przewodniczący tytułem wstępu poinformował, że pomysł wybudowania 
świetlicy wiejskiej zrodził się na zebraniu mieszkańców Falek, na którym wybierano 
sołtysa. Kontynuacją zgłoszonej wówczas propozycji było przygotowanie projektu 
uchwały w sprawie nabycia działek od prywatnych osób, celem urządzenia placu 
wiejskiego, na którym docelowo ma być wybudowana przez mieszkańców świetlica 
wiejska. 
             Radna Maria Woźniak zapytała czy kwota 2.000 zł wystarczy na zakup 
wymienionych w projekcie uchwały nieruchomości, oraz kto poniesie koszty związane 
z opłatą notarialną i ewentualnym podziałem działek. 
             Pani skarbnik odpowiedziała, że koszt nabycia nieruchomości szacowany jest 
na kwotę 3.000 zł (kwota 1.000 zł już została zabezpieczona w budżecie), natomiast 
pozostałe koszty zostaną pokryte z wydatków bieżących. 
             Projekt przedmiotowej uchwały oraz uzasadnienie odczytał sekretarz gminy. 
              Temat doprecyzował radny Artur Patrzałek, który stwierdził m.in., że 
przedmiotowe działki są położone na początku wsi od strony Rzeszutek, są w 
większości nieużytkowane a ich właściciele wyrazili zgodę na zbycie. Następnie 
poprosił radnych o głosowanie za tym projektem. 
              W tej samej kwestii wypowiedział się radny Marian Okraj i  oznajmił, że 
nabycie ziemi trzeba uznać za działanie pozytywne ze strony gminy. Gorzej by było, 
gdyby gmina zechciała ziemię sprzedawać. Dodał jeszcze, że skrawek ziemi w danej 
miejscowości kojarzy mu się, z tak potrzebną w dzisiejszych czasach, integracją 
społeczną. 
             Radny Gustaw Treliński zapytał, ile metrów kwadratowych będzie miał 
budynek i ile wyniesie orientacyjny koszt budowy świetlicy. 
             Do ww. zagadnienia odniósł się radny Artur Patrzałek. Stwierdził, że nie ma 
jeszcze projektu, ale będzie to nieduży obiekt, dostosowany do wymagań i potrzeb 
mieszkańców. Wstępnie zadeklarował, że każdego roku 70% środków z funduszu 
sołeckiego wieś będzie przeznaczać na ten cel. 
Ponieważ nie było więcej pytań przewodniczący poddał projekt rzeczonej uchwały 
pod głosowanie. 
Wyniki głosowania jawnego przedstawiają się następująco: „za” – 12, „przeciw” – 0, 

„wstrzymujących się” – 0. 

Uchwała Nr VII/45/15 wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik do protokołu. 

 

Do punktu 6-go. 
 
            Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na 
ławników. 
            Przedmiotową kwestię wyjaśnił sekretarz gminy, stwierdzając m.in. że ustawa 
Prawo o ustroju sądów powszechnych obliguje radę gminy do powołania zespołu 
opiniującego kandydatów na ławników przed dokonaniem ich wyboru, i przedstawił 
projekt uchwały w ww. sprawie wraz z uzasadnieniem. 
Kandydatów do zespołu opiniującego zgłosili: 
- radny Stanisław Wcisło          - Mariana Okraja, 
- radny Stanisław Wesołowski    - Agatę Segdę, 
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- radna Maria Woźniak                - Jadwigę Gubałę. 
Wszyscy zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie. 
Zgodnie z sugestią przewodniczącego obrad sekretarz gminy ponownie odczytał § 1 
projektu uchwały, z uwzględnieniem składu zespołu opiniującego. 
W związku z brakiem pytań i uwag przewodniczący poddał projekt uchwały pod 
głosowanie. 
Wyniki głosowania przedstawiają się następująco: „za” – 12, „przeciw” – 0, 

„wstrzymujących się” – 0. 

Uchwała Nr VII/46/15 wraz z uzasadnieniem – w załączeniu. 

            Po głosowaniu przewodniczący rady przypomniał, że w miesiącu czerwcu 
odbyło się wspólne posiedzenie stałych komisji rady, podczas którego dokonano 
analizy wyników sprawdzianu szóstoklasistów i egzaminu gimnazjalnego. W związku 
z tym zwrócił się do uczestników sesji z prośbą o zgłaszanie ewentualnych uwag w 
tym temacie oraz poinformował, że kolejne spotkanie z dyrektorami szkół i 
kierownikami filii odbędzie się we wrześniu br. 
Następnie przewodniczący poprosił o przedstawienie protokołów z posiedzeń komisji, 
które obradowały w okresie między sesjami. 
           Jako pierwszy głos zabrał przewodniczący Komisji Rewizyjnej – radny Marian 
Okraj i przedstawił protokół z posiedzenia, odbytego w dniu 4 sierpnia 2015 r. 
(kserokopia protokołu Nr 7/15 – w załączeniu). 
           W następnej kolejności radny Gustaw Treliński odczytał protokół z 
wyjazdowego posiedzenia Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej, Handlu i 
Usług oraz Ochrony Środowiska, odbytego w dniu 23 lipca 2015 r. (kserokopia 
protokołu Nr 7/15 – w załączeniu). 
           W uzupełnieniu przedstawionych protokołów przewodniczący dodał, że w 
związku z długotrwałą suszą występującą na terenie gminy zasadnym jest  powołanie 
komisji ds. szacowania strat w uprawach.  
- Pani sołtys z Wólki Bosowskiej zabierając głos w tym samym temacie 
zakomunikowała, że straty będzie trudno oszacować, ponieważ rolnicy zebrali ze 
swoich pól większość zbóż. 
- Pani sołtys z Januszowic poinformowała, że mieszkańcy wsi z powodu suszy 
ponieśli bardzo duże straty, m.in. w uprawach warzyw i ziemniaków. 
- Natomiast pani sołtys z Rudy zapytała w imieniu mieszkańców czy gmina stara się o 
odszkodowania dla tych rolników, którzy ponieśli znaczne straty w wyniku burz i 
wichur, które przeszły nad tą miejscowością w miesiącu lipcu br. 
- Do wyżej wymienionego zagadnienia odniósł się sekretarz gminy i oznajmił, że 
została powołana komisja do spraw szacowania skutków klęsk żywiołowych na terenie 
gminy Gnojno. Dodał jeszcze, że protokoły z prac komisji zostały przekazane do 
Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Świętokrzyskiego Urzędu 
Wojewódzkiego w Kielcach. 
- W tym samym temacie wypowiedział się wicestarosta buski Stanisław Klimczak. 
Stwierdził m.in., że przepisy dotyczące wypłaty odszkodowań w wysokości 6.000 zł 
dla osób, które w wyniku burz i wichur poniosły znaczne straty, są nieprecyzyjne. 
Poinformował, że w ostatnim czasie w Starostwie Powiatowym odbyła się w tej 
sprawie narada sztabu kryzysowego, w której brał udział m.in. wójt gminy Gnojno. 
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Dodał, że ma nadzieję na zmianę tych przepisów, jeżeli rząd weźmie pod uwagę 
kolejny kataklizm w postaci suszy. Zakomunikował, ze do dnia wczorajszego suszą 
objętych było 13 województw, wśród których nie znalazło się województwo 
świętokrzyskie. Niemniej jednak trzeba podjąć stosowne działania w tym kierunku, 
ponieważ susza już spowodowała mniejsze zbiory zbóż, a jej konsekwencją będą 
niższe zbiory ziemniaków, warzyw, owoców i drugiego pokosu trawy. Kontynuując 
omówił procedury dotyczące powołania komisji gminnej i zgłoszenia faktu 
wystąpienia suszy na terenie gminy do wojewody. Pan wicestarosta zasugerował, żeby 
w każdym sołectwie zorganizować spotkania zespołów roboczych  z rolnikami  w 
domach sołtysów, w celu szacowania strat w danym gospodarstwie rolnym 
procentowo na podstawie informacji uzyskanych od ich właścicieli.  
Nawiązując do sprawy drzew powalonych przez burze w lasach, w miejscowościach 
Ruda i Wólka Bosowska, poinformował że komisje ze Starostwa Powiatowego i 
Nadleśnictwa będą szacować straty ilościowe i jakościowe. Dodał, że na dzień 
dzisiejszy nic nie wiadomo na temat ewentualnych odszkodowań z tego tytułu. Potem 
poprosił, aby zgłaszać do leśników potrzeby w zakresie wywożenia drewna z lasu. 
 - Pani Maria Jabłońska oznajmiła, że z dniem 1 sierpnia br. wprowadzono zakaz 
wjazdu do lasu i dodała, że każdy czeka na komisję, która nie kwapi się do przyjazdu. 
- Wicestarosta zapewnił, że to się wkrótce zmieni, ponieważ leśnicy ruszają od 
poniedziałku w teren. 
- Przewodniczący zabierając głos w temacie strat oświadczył, że byłoby 
niedopuszczalne zaniedbanie w zakresie oceny strat suszowych. 
- Pan wicestarosta nawiązując do powyższej wypowiedzi stwierdził, że ogólnie 
obowiązujące procedury zakładają w pierwszej kolejności szacowanie strat i 
sporządzenie wniosków. Natomiast decyzję w sprawie ustalenia wysokości dopłat do 1 
ha podejmuje rząd. 
Wracając do zagadnienia budowy drogi Janowice Poduszowskie – Falki (temat 
poruszony przez radną Jadwigę Gubałę) zakomunikował, że sprawa znajduje się na 
etapie odwołania Państwa Stępniów do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. Po 
otrzymaniu stosownej decyzji powiat rozpocznie swoje działania. Jeżeli decyzja 
będzie na korzyść Państwa Stępniów – zostanie to uszanowane, natomiast jeżeli będzie 
na korzyść powiatu – powiat przystąpi do realizacji planowanej inwestycji. 
 
Do punktu 7-go. 
 
             Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami. 
              Wójt w trakcie przedstawiania swojego sprawozdania z działalności 
międzysesyjnej dodał do niektórych punktów dodatkowe wyjaśnienia  (sprawozdanie 
– w załączeniu).  
Pytania, odpowiedzi, wnioski, sugestie: 
- Pani sołtys z Rudy zapytała w imieniu mieszkańców czy na terenie gminy będą 
montowane kolektory energetyczne. 
- Wójt w odpowiedzi stwierdził, że jeżeli będzie zainteresowanie ze strony 
mieszkańców tym tematem, gmina przygotuje projekt i wystąpi z wnioskiem o 
dofinansowanie. 
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- Wicestarosta w uzupełnieniu dodał, że po burzliwych dyskusjach szwajcarzy nie 
zgodzili się na dotowanie montażu urządzeń fotogalwanicznych (o których mówiła 
pani sołtys) u prywatnych odbiorców, ze względu na trudności z rozliczeniem poboru 
energii elektrycznej. Dodał, że to wcale nie oznacza, żeby gminy od przyszłego roku 
nie będą mogły skorzystać z innych uruchomionych programów, o czym wcześniej 
mówił pan wójt. 
- Przewodniczący obrad zabierając głos w tym samym temacie oraz korzystając z 
własnego doświadczenia podzielił się z uczestnikami sesji refleksją dotyczącą 
montażu solarów. Oznajmił mianowicie żeby, mając na uwadze wysoką temperaturę 
powietrza, przed zamontowaniem instalacji dokładnie rozważyć ile ogniw jest nam 
faktycznie potrzebne.      
- Radny Gustaw Treliński zabierając głos w powyższym temacie oznajmił, że zgłosił 
tydzień temu awarię sterownika solarnego do Urzędu Gminy, bo tak mu 
podpowiedział serwisant z którym rozmawiał telefonicznie. Potem dodał, że do dnia 
dzisiejszego nie otrzymał żadnej informacji na temat ewentualnego przyjazdu 
pracownika serwisu. 
- Wójt gminy w odniesieniu do powyższego zagadnienia oznajmił, że osoba z serwisu 
wprowadziła pana radnego w błąd. Dodał, że wszystkie tego typu zgłoszenia są 
automatycznie  przekazywane do serwisu bądź do firmy montującej solary. Zarówno 
serwis, jak i firma mają obowiązek w ramach gwarancji  usunąć wszelkie usterki.     
- Wicestarosta nawiązując do wypowiedzi pana przewodniczącego stwierdził m.in., że 
w momencie prowadzenia badań nikt nie przewidział temperatur sięgających 40oC. 
Dodał ponadto, że podczas wyjazdu na urlopy należy włączyć tzw. system wakacyjny, 
który zabezpiecza instalację solarną przed przegrzaniem i awariami.  
- Pani sołtys z Rudy, nawiązując do jednego z tematów zwartych w sprawozdaniu 
wójta, podziękowała strażakom za pomoc w usuwaniu skutków ostatnich burz. 
Zaznaczyła tylko, że jest zdziwiona faktem, iż strażacy biorący udział w akcji nie 
dysponowali linkami do spuszczania powalonych przez wichurę drzew. 
- Wójt stwierdził, że każda jednostka straży pożarnej powinna mieć na wyposażeniu  
piłę do cięcia drewna i linki. 
 
Do punktu 8-go. 
 
             Zapytania i wolne wnioski. 
             Zapytania i wolne wnioski zgłosili: 
- Pani sołtys z Rudy zapytała czy będą zakupione szklane tablice informacyjne. 
- Wójt w odniesieniu do powyższego pytania stwierdził że, z uwagi na trudną sytuację 
finansową, gminy nie stać na zakup drogich tablic. Dlatego w miejscowościach, w 
których jest taka potrzeba, będą montowane zwykłe tablice informacyjne. 
- Następnie pani Marianna Wójcik poprosiła o uzupełnienie protokołu z posiedzenia 
Komisji Rolnictwa poprzez umieszczenie zapisu o powalonej przez wichurę stodoły u 
Państwa Stachowiczów ( jak to miało miejsce u Państwa Czaplów). 
 - Pani sołtys z Wólki Bosowskiej stwierdziła, że w takich przypadkach firma 
ubezpieczeniowa spisuje protokół strat i określa wysokość należnego odszkodowania. 
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- Radny Gustaw Treliński odnosząc się do tego zagadnienia stwierdził, że zapisy w 
protokole dotyczą ogólnych zniszczeń w obydwu miejscowościach. Członkowie 
komisji rady nie szacowali strat w celu ustalenia odszkodowań w konkretnej kwocie, 
bo to nie należy do ich kompetencji. Celem komisji było ustalenie, kto najbardziej 
ucierpiał w wyniku burz, i zawarcie w protokole sugestii dotyczących udzielenia tym 
osobom pomocy. Kontynuując swoją wypowiedź zapytał czy jakakolwiek pomoc do 
poszkodowanych osób dotarła. 
- Wójt gminy oznajmił, że wiele osób zostało poszkodowanych. Dlatego każdy, na ile 
może, powinien uporządkować swoje posesje i otoczenie. Wójt kontynuując 
dopowiedział, że podczas narady  Komendant Powiatowy PSP w Busku-Zdroju 
przekazał wójtom i burmistrzom informację dotyczącą roli strażaków. Powiedział, że 
ich zadaniem jest minimalizowanie zagrożenia życia i zdrowia ludzi a nie pomoc w 
porządkowaniu. Wójt dodał, że dlatego w trakcie czytania sprawozdania skierował do 
strażaków  podziękowania, bo robili więcej niż powinni. 
- Radny kontynuując rozpoczęty temat stwierdził, że to rozumie, ale ponownie zadał 
pytanie czy z Urzędu Gminy zostanie skierowana pomoc do dwóch rodzin, którym 
wichura powaliła stodoły. 
- Wójt gminy skonstatował, że rozmawiał z zainteresowanymi i uzyskał od nich 
informację, że  dokonają rozbiórki powalonych stodół własnymi siłami. 
- Radny Gustaw Treliński po raz trzeci zapytał, czy z Urzędu Gminy pojadą 
pracownicy, aby tym ludziom pomóc. W przeciwnym razie za bezcelowe uznał 
ostatnie posiedzenie Komisji Rolnictwa. Stwierdził, że jej członkowie wzięli dietę a 
sugestie i propozycje zawarte w protokole nie zostały zrealizowane. 
- Wójt odpowiedział panu radnemu, że jeżeli nie czuje się usatysfakcjonowany 
działaniem komisji rady gminy – powinien sam zakasać rękawy i pomóc 
poszkodowanym a do tego nie musi mieć przyzwolenia urzędu, bo to jest jego dobra 
wola i prywatna sprawa. 
- Radny odparł, że jest gotów pomóc, tylko czeka na propozycję od pana wójta. 
- W związku z powyższym wójt oznajmił, że kolega radny mógł taką deklarację 
zgłosić w dniu posiedzenia komisji i wówczas byłby usatysfakcjonowany z działania 
komisji, w której pracuje oraz z własnej postawy. 
- Radny Marian Okraj odnosząc się do wypowiedzi pani sołtys z Wólki Bosowskiej 
stwierdził, że każdy rolnik płaci OC, natomiast rolą służb, w tym m.in. straży 
pożarnych, jest usuwanie skutków nawałnic zagrażających bezpośrednio życiu ludzi. 
To do firmy ubezpieczeniowej należy oszacowanie strat i wypłata odszkodowania. 
Dodał, że gmina nie jest od tego, żeby komuś budować stodołę. 
- Radny Gustaw Treliński odpowiedział, że jemu nie chodziło o budowę stodoły, tylko 
o udzielenie pomocy. 
- Radny Marian Okraj stwierdził, że w trakcie dyskusji odniósł takie wrażenie, na co 
radny Gustaw Treliński odparł, że ile osób, tyle wrażeń. 
- Przewodniczący rady zabierając głos w tym samym temacie oznajmił, że 
obowiązkiem strażaków ochotników jest usunąć m.in. powalone drzewa czy 
naderwany blachy, eternity,  bo stanowią one bezpośrednie zagrożenie dla życia ludzi. 
Każdorazowo robią to, co do nich należy i to jeszcze z dużą nadwyżką. Strażacy 
ochotnicy to normalni ludzie, mieszkańcy gminy, którzy społecznie pomagają innym. 
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Oprócz OSP istnieją także inne sposoby pomocy poszkodowanym, jak chociażby 
pomoc sąsiedzka. Dochodzi niejednokrotnie do takich sytuacji, że z Urzędem Gminy 
kontaktuje się młody i sprawny fizycznie właściciel posesji z wnioskiem o 
skierowanie do niego strażaków ochotników, aby uzupełnili mu zerwane na budynku 
gospodarczym 2 lub 3 eternity. 
- Radny Gustaw Treliński wracając ponownie do tematu oświadczył, że sprawa nie 
dotyczy dwóch czy trzech eternitów, tylko całej stodoły. Poza tym rzecz dotyczy 
gospodarstwa, w którym mieszkają dwie kobiety. Dlatego zamiast spacerować po wsi i 
stwierdzać zaistniałe przypadki, członkowie Komisji Rolnictwa powinni od razu 
powiedzieć tym ludziom, żeby radzili sobie sami i nie liczyli na niczyją pomoc. 
- Wójt gminy zwrócił się do pana radnego z prośbą o takt i zrozumienie całej sytuacji, 
która nie jest odosobniona, ponieważ dotyczy wielu osób w całym kraju i około 40 
osób w naszej gminie, którzy w różny sposób zostali poszkodowani. Dopowiedział 
jeszcze, że nie rozumie tego co powiedział pan radny, uznając czas poświęcony na 
posiedzenie komisji za czas stracony. Dodał, że w pierwszej kolejności należy 
oszacować straty, żeby wiedzieć w jaki sposób konkretnej osobie trzeba pomóc. 
Zapewnił również, że nikt nie pozostanie bez pomocy, ale nie będzie to taka pomoc z 
której każdy byłby w stu procentach zadowolony i w wyniku której wszystko 
wróciłoby do pierwotnego stanu. Nadmienił jeszcze, że Komisja Rolnictwa, której 
członkiem jest radny Treliński, może się nie spotykać i wtedy zaoszczędzone 
pieniądze zostaną przeznaczone na pomoc dla tego mieszkańca. 
- Pani Maria Jabłońska skonkludowała, że jak miała potrzebę rozbiórki 80-letniej 
stodoły to wynajęła ludzi i im za usługę zapłaciła. 
- Sołtyska z Poręby zapytała, czy gmina mogłaby zakupić opryskiwacz do zwalczania 
chwastów.  
- Radna Maria Woźniak nawiązując do ostatnich akapitów sprawozdania wójta gminy 
poprosiła o przybliżenie zagadnienia związanego z inwentaryzacją dróg. 
- Wójt w odniesieniu do powyższej kwestii stwierdził, że przeprowadzenie 
inwentaryzacji będzie polegać na zaliczeniu dróg do poszczególnych kategorii. Dodał, 
że uporządkowanie tej sprawy będzie pomocne m.in. podczas składania wniosków o 
dofinansowanie budowy lub remontu dróg gminnych i dojazdowych do pól.  
- Pani radna kontynuując rozpoczęty wątek zapytała o koszt tego przedsięwzięcia i 
termin jego wykonania. 
- Wójt odpowiedział że jeszcze nie wie, jaki będzie koszt inwentaryzacji. Dodał, że 
gmina w oparciu o obowiązujące procedury planuje wykonać inwentaryzację dróg do 
końca 2015 roku. 
- Pani radna zapytała jeszcze, kto odpowiada za inwentaryzację. 
- Pan wójt w odpowiedzi stwierdził, że osobą odpowiedzialną za całe przedsięwzięcie 
jest Pani Bożena Wawszczyk. 
- Następnie pani radna poruszyła problem wykonania krótkich odcinków dróg (m.in. w 
Pożogach), na realizację których kończą się pozwolenia. 
- Wójt wypowiadając się w tym temacie powrócił do pierwszych sesji tej kadencji i 
wspólnych posiedzeń komisji rady. Oznajmił, że po dogłębnej analizie planów i 
zamierzeń sami zwróciliście uwagę na fakt, iż były to wyłącznie czcze obiecanki. Bo 
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niemożliwe jest, żeby w  2015 roku zrealizować wszystkie projekty dróg, biorąc 
chociażby pod uwagę tegoroczny budżet. 
- Radny Kazimierz Ziółkowski zwrócił się z prośbą do pana wicestarosty o 
postawienie białej tablicy z nazwą miejscowości Grabki-Małe, znaku drogowego 
ograniczającego dopuszczalny tonaż i usunięcie krzewów, rosnących przy drodze 
powiatowej. 
- Przewodniczący rady zapytał natomiast czy powiat byłby skłonny do przejęcia kilku 
odcinków dróg gminnych. 
- Pan wicestarosta odpowiedział, że to działa w dwie strony. Dodał, że propozycje 
można składać, natomiast ich realizacja jest kwestią czasu. 
- Wójt nawiązując do kwestii dróg poinformował, że wkrótce odbędą się zebrania 
wiejskie w sprawie funduszu sołeckiego, podczas których może dochodzić do różnych 
sytuacji w kontekście  potrzeb i wydatków. W związku z tym zwrócił się z prośbą do 
sołtysów, aby niczego nie obiecywali na wyrost, tylko bazowali na realiach czyli na 
kwotach należnych sołectwom z funduszu sołeckiego. Zasugerował, aby wszelkie 
potrzeby w tym zakresie zgłaszać do niego lub do radnych. Kontynuując 
dopowiedział, że w poprzedniej kadencji  sporządzono wykaz dróg do remontu na 
terenie naszej gminy. Remonty te kosztowałyby ponad 3.000.000 zł. Pomimo, że nie 
zabezpieczono w budżecie środków finansowych na te remonty, mieszkańcom 
mówiono że będą one wykonywane w 2015 roku. Wiadomo, że  niemożliwe jest 
zrealizowanie wszystkich potrzeb w krótkim czasie a było ich co najmniej kilkanaście 
a może nawet kilkadziesiąt. Bo projekt kosztuje przykładowo 1.000 zł a zadanie – 
50.000 zł.  Rachunek jest prosty, bo wystarczy pomnożyć tę kwotę razy 10 odcinków 
dróg i otrzymujemy niebagatelną kwotę 500.000 zł, której tak naprawdę w budżecie 
nie było. 
- Radna Maria Woźniak dokończyła poruszony przez pana wójta temat i 
poinformowała, że nie z winy obecnej władzy zmniejszono dochody budżetowe o 
300.000 zł (obniżona subwencja wyrównawcza). Jest to stan zastany po 
poprzednikach. Dodała, mając na uwadze rok bazowy do sprawozdania, że  być może 
w roku 2017 uda się odzyskać utraconą subwencję. Kończąc podkreśliła, że ogromne 
podziękowania i słowa uznania należą się pani wojewodzie, która przyznała gminie 
promesę w kwocie 900.000 zł na inwestycje drogowe. 
- Sołtyska z Januszowic poprosiła pana wójta o odmulenie rowu, dodatkową pulę 
kamienia i o zlikwidowanie uskoku w drodze Raczyce-Januszowice. 
- Radny Marian Okraj w uzupełnieniu wypowiedzi pana wójta dotyczącej funduszu 
sołeckiego zwrócił się do wszystkich pań i panów sołtysów z prośbą o podejmowanie 
podczas zebrań wiejskich racjonalnych uchwał. Dodał, że z doświadczenia wie, iż  
niektóre wnioski są po prostu nierealne. 
- Radna Agata Segda zgłosiła, że obok Domu Ludowego w Janowicach Raczyckich 
nie świeci lampa uliczna. 
- Pani sołtys z Rudy oznajmiła, że mówiąc o koparce nie chciała podnieść swojego 
prestiżu. Mówiła to dlatego, że niektórzy mieszkańcy wsi nie chcą, aby im równać 
ziemię po wykopaniu rowu. 
- Pan wójt odniósł się do powyższego zagadnienia i stwierdził, że takie sprawy zwykle 
wychodzą na bieżąco podczas wykonywania tego typu robót. 
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- Sołtyska z Raczyc zapytała, czy sołtysi będą powiadomieni o terminie przyjmowania 
zgłoszeń od rolników i przyjazdu komisji w celu sporządzenia protokołów  
suszowych. Następnie zapytała czy uchwały zebrania wiejskiego w sprawie wniosków 
o przeznaczeniu funduszu sołeckiego powinno się podejmować w ramach 
przyznanych kwot, która w przypadku Raczyc wynosi 16 tys. zł. 
- Wójt odnosząc się do pierwszego pytania zapewnił, że pracownik urzędu o 
wszystkim powiadomi sołtysów telefonicznie.  
W odniesieniu do drugiego pytania stwierdził, że przyznane kwoty nie ulegają 
zmianie, lecz że należy do tego podejść rozsądnie i zawierać we wnioskach zadania 
realne do wykonania. Pan wójt zwrócił się do sołtysów z prośbą, aby go powiadamiali 
o terminach zebrań. 
- Sołtys z Kostery zwrócił się z pytaniem do pana przewodniczącego i pana wójta z 
pytaniem czy mieszkańcy msc. Bugaj, Kostera i Balice mogą liczyć na 
dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego na roboty związane z odmulanie rowów. 
Ponadto poprosił pana wójta o przeniesienie przystanku. 
- Radna Maria Woźniak kontynuując temat z poprzedniej sesji dotyczący strat wody, 
montażu wodomierzy i braku plomb na wodomierzach zapytała  pana wójta czy coś w 
tym temacie drgnęło. 
- Wójt gminy skonstatował, że sam jest zaskoczony i zdziwiony zastanym stanem 
rzeczy i nie wie, skąd się to wzięło. 
- Sekretarz gminy w odniesieniu do tego zagadnienia stwierdził natomiast, że otrzymał  
od pana Grochowiny ustne zapewnienie o wykonaniu wszystkich jego  
dotychczasowych zgłoszeń.  
- Wójt w nawiązaniu do powyższej wypowiedzi oznajmił, że po ostatniej sesji została 
przeprowadzona z panem Grochowiną rozmowa na temat sporządzenia szczegółowej 
notatki, zawierającej wszystkie niedociągnięcia dotyczące poboru wody przez 
mieszkańców. Zadeklarował, że po sporządzeniu notatki nastąpi wyeliminowanie 
wszystkich niedociągnięć i zostanie przedstawiona informacja w tym temacie. 
- Ze względu na ważkość omawianego problemu radna Maria Woźniak, zwracając się 
do pana przewodniczącego, wniosła o zaproszenie na następną sesję rady Pana 
Tadeusza Grochowinę. 
 
Do punktu 9-go. 
 
           W związku z omówieniem wszystkich punktów porządku obrad, 
Przewodniczący Rady Gminy Gnojno - Stanisław Wcisło - dokonał zamknięcia VII 
sesji. 
              Protokolant:                                                               Przewodniczący obrad: 
        Barbara Czarnecka                                                               Stanisław Wcisło                         
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