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PROTOKÓŁ NR VIII/11 
 

          z sesji rady Gminy Gnojno, odbytej w dniu 17 czerwca 2011 roku w sali 
konferencyjnej Urzędu Gminy w Gnojnie. 
Sesja trwała od godz. 14.05 do godz. 17.05. 
W sesji, zgodnie z załączoną listą obecności, udział wzięło 13 radnych (radny Jerzy 
Gierczak od godz. 14.30). 
W sesji uczestniczyli ponadto: 
- Pani Jolanta Stachowicz - Wójt Gminy 
- Pan Piotr Bębas - Sekretarz Gminy 
- Pani Ilona Piwowarska - Skarbnik Gminy 
- Pan Mariusz Grunt - radca prawny 
- Pan Sebastian Kiciński - podinspektor  
- Pani Bożena Wawszczyk - podinspektor 
Otwarcia sesji, powitania uczestników oraz stwierdzenia kworum dokonał 
Przewodniczący Rady Gminy, pan Piotr Terlecki. 
Następnie odczytał proponowany porządek obrad, który przedstawia się następująco: 
 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum. 
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 
3. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej. 
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Gnojno na 2011 

rok. 
5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej. 
6. Dyskusja na temat przystąpienia gminy do realizacji projektów 

termomodernizacji budynków użyteczności publicznej. 
7. Zapytania i wolne wnioski. 
8. Zakończenie sesji. 

 
„Za” przyjęciem porządku obrad głosowało 12 radnych. 
 
Do punktu 2-go. 
 
             Protokół z VII sesji odczytała Barbara Czarnecka, podinspektor do spraw 
obsługi Rady. 
Uwagi zgłoszone do protokołu: 
- radny Stanisław Wcisło stwierdził, że prosił o dowóz 2 kręgów betonowych na 
wykonanie zjazdu z drogi powiatowej na drogę gminną, a nie wjazdu na posesję pani 
sołtys, 
- pani Skarbnik oznajmiła, że oświetlenie uliczne w poszczególnych miejscowościach 
wybudowane zostało nie tylko za środki  funduszu sołeckiego, ale również za środki 
budżetu gminy, 
- radna Maria Woźniak oznajmiła natomiast, że chodziło o dłuższy termin składania 
ofert bankom niż określony w ustawie Prawo zamówień  publicznych (w protokole jest 
zapis: wcześniejsze składania ofert).   



 2 

Po zgłoszeniu poprawek odbyło się głosowanie jawne, w wyniku którego: „za” 
przyjęciem protokołu z poprzedniej sesji głosowało 13 radnych. 
 
 
Do punktu 3-go. 
 
             Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla 
Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach na realizację zadania        
w zakresie dróg publicznych przedstawiła pani Skarbnik. 
Wyjaśnień odnośnie przedmiotowej kwestii udzieliła pani Wójt; stwierdziła m.in.: 
podczas spotkania z Dyrektorem ŚZDW ustalono, iż gmina Gnojno udzieli pomocy 
rzeczowej na sporządzenie dokumentacji projektowej budowy chodnika                       
w miejscowości Jarząbki na odcinku od Kościoła do Grabek Małych o długości 500 m 
(teren niezabudowany) w kwocie 8.200 zł. 
Jak wynika z ustnej deklaracji Dyrektora ŚZDW wykonanie ciągu pieszego na tym 
odcinku odbędzie się w ramach środków przeznaczonych na budowę pozostałych 
chodników na terenie gminy. 
W związku z tym, że projektant ma sporządzić dokumentację do dnia 30. czerwca b.r., 
aby podpisać umowę oraz zawrzeć porozumienie konieczne jest podjęcie uchwały       
w wymienionej sprawie. 
- Kontynuując radny Stanisław Wcisło oznajmił: z wypowiedzi pani Wójt wynika, iż 
gmina zapłaci za dokumentację, natomiast za wykonanie - Świętokrzyski Zarząd Dróg 
Wojewódzkich. 
- Pani Wójt potwierdziła, że nasz wkład w projekt wyniesie 8.200 zł brutto. 
- Radny Krzysztof Musiał stwierdził natomiast, że rozmowy nie były łatwe, ale takie 
załatwienie sprawy jest ze wszech miar korzystne dla gminy. 
- Na pytanie radnego Stanisława Wcisło, czy projekt zostanie w całości (chodniki, 
zatoki przystankowe) wykonany bez dodatkowej partycypacji w kosztach ze strony 
gminy pani Wójt odpowiedziała, że wszystko wskazuje na to, że będzie to jedyny 
koszt, jaki gmina poniesie w związku z realizacją projektu.  
- Radna Maria Woźniak poruszyła problem wyburzenia domu państwa Bosiów. 
Oświadczyła, że właścicielka nie otrzymała żadnej informacji w sprawie 
wywłaszczenia i zapytała, czy takie praktyki są dopuszczalne. 
- Pani Wójt stwierdziła, że pani Maria Boś powinna się zwrócić z pismem w tej 
sprawie do Dyrektora ŚZDW. 
- Pan radca natomiast stwierdził, że zgodnie ze specustawą właściciele nieruchomości 
nie mogą protestować w zakresie realizacji inwestycji celu publicznego, do których 
niewątpliwie należy modernizacja drogi wojewódzkiej. Prowadzone są wprawdzie 
rokowania  odnośnie ceny, ale w przypadku gdy właściciel nie wyrazi zgody na 
zaproponowaną cenę - Wojewoda wydaje decyzję, będącą jednocześnie decyzją         
w sprawie: wywłaszczenia i ustalenia ceny. 
- Radny Tomasz Pasternak zwrócił się z pytaniem do pani Wójt, czy będą utwardzane 
wjazdy na posesje. 
-  Pani Wójt odpowiedziała, że zgodnie ze specyfikacją wjazdy mają być bezkolizyjne. 
- Z kolei radny Kazimierz Banasik wyraził uznanie dla pani Wójt i zapytał po której 
stronie będzie budowany chodnik w Jarząbkach. 
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- Pani Wójt oświadczyła, że na pewnym odcinku po stronie południowej (do 
przystanku), a następnie - po stronie północnej.  
Ponieważ nie było więcej pytań - przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod 
głosowanie. 
Wyniki głosowania jawnego: „za” - 13, „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” - 0. 
Uchwała Nr VIII/54/11 wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik do protokołu. 
 
Do punktu 4-go. 
 
           Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Gnojno na 2011 rok 
zreferowała pani Skarbnik oraz poinformowała o zmianie dochodów i wydatków 
budżetowych. Stwierdziła ponadto, że zmiany w budżecie są m.in. konsekwencją 
podjęcia uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej.  
Ponieważ nie było pytań Przewodniczący Rady poddał przedmiotowy projekt pod 
głosowanie. 
Wyniki głosowania jawnego: „za” - 13, „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” - 0. 
Uchwała Nr VIII/55/11 wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik do protokołu. 
 
  Do punktu 5-go. 
 
             Wyjaśnień odnośnie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej d/s komunalizacji 
mienia gminnego udzieliła pani Wójt. 
Stwierdziła m.in., że blisko 80 % mienia zostało skomunalizowane. Do 
skomunalizowania pozostały m.in. drogi, w części gminne, w części powiatowe. 
Pan mecenas oświadczył natomiast, że ustawa z dnia 7 września 2007 r. narzuca na 
gminy regulowanie stanu prawnego użytkowanych nieruchomości oraz 
uporządkowania ksiąg wieczystych, w związku z czym powołanie Komisji jest            
w pełni uzasadnione. 
- Przewodniczący Rady za udział w pracach Komisji zaproponował dietę w wysokości 
150 zł. 
- Radny Tomasz Pasternak zgłosił dwie kandydatury do Komisji Inwentaryzacyjnej: 
Przewodniczącego Komisji Budżetu oraz Komisji Rewizyjnej. 
- Przewodniczący Rady zaproponował natomiast powołać w skład komisji 
Przewodniczących 4 stałych Komisji Rady. 
- Radni: Pasternak Tomasz, Wesołowski Stanisław, Musiał Krzysztof oraz Banasik 
Kazimierz wyrazili zgodę na kandydowanie. 
- Zgodnie z sugestią Sekretarza Gminy dotyczącą wyłonienia przewodniczącego 
Komisji radni: Musiał Krzysztof oraz Jerzy Gierczak zaproponowali kandydaturę 
radnego Tomasza Pasternaka (kandydat wyraził zgodę). 
- Następnie pani Bożena Wawszczyk odczytała projekt uchwały w przedmiotowej 
sprawie, po czym odbyło się głosowanie jawne, w wyniku którego: „za” głosowało 13 
radnych, „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” - 0. 
Uchwała Nr VIII/56/11 wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik do protokołu.   
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Do punktu 6-go. 
 
           Pani Wójt tytułem wstępu poinformowała, że Starostwo Powiatowe w Busku-
Zdroju zaproponowało gminom powiatu buskiego przystąpienie do partnerstwa          
w sprawie składania wniosku o dofinansowanie realizacji projektów 
termomodernizacji budynków użyteczności publicznej. Termin składania wniosku 
upływa 07. lipca br., a kwota dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego 
wynosi 50% na 50% - oznajmiła pani Wójt. 
Następnie zwróciła się z prośbą do radnych o zgłaszanie obiektów, które należałoby 
objąć projektem, a ze swej strony zaproponowała budynek szkoły podstawowej           
w Raczycach oraz Urzędu Gminy w Gnojnie. 
W dyskusji udział wzięli: 
- Radny Stanisław Wcisło sugerował aby do projektu włączyć budynki ośrodka 
zdrowia w Raczycach oraz Balicach argumentując, iż stawka jaką lokatorzy płacą za 
ogrzewanie mieszkań jest najwyższa na terenie gminy i oprócz stawki nic się nie 
zmienia. 
Ale ponieważ zaplanowano remont ośrodka zdrowia w Raczycach - wnioskował aby 
do projektu zgłosić oprócz szkoły podstawowej w Raczycach - ośrodek zdrowia         
w Balicach. 
-  Pan Sebastian Kiciński, podinspektor ds. pozyskiwania funduszy unijnych oznajmił, 
że ta część budynku,  którą zajmują mieszkania będzie wyłączona z dofinansowania. 
- radny Stanisław Wcisło stwierdził natomiast, że mieszkania są zarówno w ośrodku 
zdrowia w Raczycach, jak i w Balicach. 
- Pani Wójt skonstatowała, że nie ulega najmniejszej wątpliwości, iż wszystkie 
budynki wymagają remontu, ale mierząc zamiary na siły należy dokonać wyboru. 
I według Jej opinii szkoła w Raczycach jest numerem jeden na tej liście. 
- Po tej wypowiedzi radny Stanisław Wcisło stwierdził, że skoro szkoła jest numerem 
jeden, Urząd Gminy też, to wobec tego, które budynki są numerem trzy i cztery? 
- Radny Tomasz Pasternak wyraził opinię dotyczącą ośrodków zdrowia i oznajmił, że 
zbliżają się wybory parlamentarne, a PO, jeśli wybory wygra, zamierza służbę zdrowia 
sprywatyzować, wobec tego nie ma sensu inwestować w obiekty, które de facto nie 
będą własnością gminy.  
W związku z powyższym zaproponował włączyć do projektu budynek strażnicy         
w Gnojnie. 
- Radna Maria Woźniak stwierdziła, że przed złożeniem wniosku konieczne jest 
przeprowadzenie audytu energetycznego oraz zapytała, skąd na audyt wziąć pieniądze. 
- Pani Wójt oświadczyła, że koszt pracy audytora wyniesie około 1 000 zł za budynek. 
We wniosku należy bowiem udokumentować, że wymiana pokrycia dachowego, czy 
ocieplenie budynku jest konieczne i uzasadnione. 
-  Z uwagi na powyższe radny Gustaw Treliński zaproponował przeprowadzenie 
audytu budynku szkoły podstawowej w Raczycach i ewentualnie Urzędu Gminy oraz 
złożenie wniosku o dofinansowanie termomodernizacji wymienionych obiektów. 
- Pani Skarbnik poinformowała natomiast, że w bieżącym roku należy przygotować 
dokumentację, natomiast wnioski będą realizowane w roku przyszłym. 
- Pan Sebastian Kiciński dopowiedział, że starostwo zamierza przystąpić do dwóch 
ogłoszonych konkursów (tzw. montaż finansowy): przez RPO oraz NFOŚ na tzw. 
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„zielone inwestycje”. Termomodernizacja budynku UG może być objęta drugim 
programem, gdzie dofinansowanie wynosi 30%, ale dopuszcza zaciągnięcie 40% 
kredytu. 
Możliwy jest jeszcze trzeci wariant: jst, NFOŚ i RPO, który zakłada otrzymanie 80% 
dofinansowania. 
Jeżeli obydwa projekty otrzymają pozytywną opinię - będziemy mieć możliwość 
wyboru wariantu korzystnego dla nas - oznajmił pan podinspektor. 
-  Natomiast pani Wójt dodała, że dzięki zawarciu umowy partnerskiej wniosek uzyska 
większą liczbę punktów. 
- Pan Sebastian Kiciński podsumowując powiedział, że należy podjąć następujące 
decyzje: które budynki chcemy objąć projektem, ile pieniędzy przeznaczamy na ten 
cel, sporządzić audyt energetyczny oraz w pierwszym etapie (konkurs jest 
dwuetapowy) - studium wykonalności. Z tym że sporządzenie studium wykonalności 
należy do lidera projektu, którym w naszym przypadku jest Starostwo Powiatowe. 
- Tytułem uzupełnienia pani Skarbnik dopowiedziała, że kolejnym krokiem będzie 
podpisanie porozumienia oraz podjęcie uchwał prze Radę Gminy. 
- Radny Krzysztof Musiał wysunął propozycję włączenia do projektu remizy OSP       
w Gnojnie argumentując, że w budynku planowane jest otwarcie kafejki internetowej. 
- Przewodniczący Rady prosił natomiast o wskazanie źródła finansowania. 
- Kontynuując radny stwierdził, że ma na uwadze przede wszystkim wizerunek 
obydwu budynków czyli Urzędu Gminy i remizy oraz fakt, że zimą w strażnicy  
przemarza sufit. 
Zadeklarował ponadto, że wieś jest skłonna przeznaczyć na wymieniony cel część 
środków stanowiących fundusz sołecki. 
Zapytał, jak wygląda realizacja projektu od strony finansowej i czy budżet gminy jest 
w stanie taki ciężar udźwignąć. 
- Pani Wójt odpowiadając na powyższe pytanie oznajmiła: z wstępnych wyliczeń 
wynika, że montaż dachu na budynku szkoły oraz sali gimnastycznej będzie kosztował 
około 200.000 zł, z czego 50% stanowić będzie dofinansowanie. Koszt ocieplenia 
budynku kształtuje się na podobnym poziomie. 
- Natomiast pan mecenas przekazał informację, że istnieje możliwość zaangażowania 
w projekt kapitału prywatnego. 
- Radny Stanisław Wcisło zapytał o orientacyjny koszt termomodernizacji budynku 
ośrodka zdrowia w Balicach. 
- Pan Sebastian Kiciński poinformował: 1 mb styropianu kosztuje 110 zł, reszta jest 
kwestią wyliczeń. 
- Pani Wójt stwierdziła natomiast, że nie dysponuje taką wiedzą bez dokonania 
obmiaru budynku. 
- Radny Stanisław Wcisło zapytał, czy był w ogóle brany pod uwagę remont budynku              
w Balicach. 
- Pani Wójt odnosząc się do poruszonej kwestii oznajmiła, że nie ma pieniędzy           
w budżecie na wszystkie remonty. Poza tym uważa, iż w pierwszej kolejności 
powinno się remontować budynki będące gwarantem pewności (co do których mamy 
100% pewność, że będą nasze). 
Ponadto przyszłość ośrodków zdrowia jest niepewna, a my jesteśmy jedyną gminą, 
która nie sprzedała mieszkań, znajdujących się w tych budynkach - orzekła pani Wójt. 
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W związku z tym poinformowała o zamiarze sprzedaży mieszkań i przeznaczeniu 
części środków na realizację projektu. 
- Radny Stanisław Wcisło oświadczył, iż nie bez powodu podał przykład Raczyc          
i Balic, ponieważ lokatorzy mieszkający w tych budynkach płacą najwyższe stawki za 
ogrzewanie na terenie gminy. 
Kontynuując stwierdził, że ostatnio wydano 7.200 zł na remont w ośrodku zdrowia     
w Gnojnie i zapytał na co. 
- Pani Wójt poinformowała, że zgodnie z zaleceniami Sanepidu za taką kwotę 
wyremontowano schody. 
- Radny Stanisław Wcisło ripostując stwierdził: podobne zalecenia dotyczyły również 
Balic i Raczyc, gdzie nie ma ani schodów, ani podjazdu. W Gnojnie były schody i już 
zostały wyremontowane. 
- Po tej wypowiedzi pani Wójt oraz pani Skarbnik sprostowały, że najpierw był 
robiony podjazd, a następnie schody. 
- Radny Stanisław Wcisło kontynuując rozpoczęty wątek prosił o równe traktowanie 
wszystkich i stwierdził: projekt na remont ośrodka zdrowia w Raczycach kosztował 
10.000 zł, a remont będzie kosztował  kolejne 300.000 zł. 
- Po tym stwierdzeniu pani Wójt oświadczyła, że na realizację projektu samorząd ma 3 
lata. 
-  Pan radny natomiast odpowiedział, że nie ma nic przeciwko remontom, ale nie widzi 
żadnego ruchu w kierunku Balic, bo jeśli nawet było w planie 27.000 zł na drobną 
inwestycję, w wyniku głosowania pozostało 5.000 zł. 
W związku z tym zapytał, kiedy będzie przebudowane przyłącze w Balicach                
i powiedział: nie chcę niczego negować, ale jeżeli mamy trudną sytuację finansową - 
niech ona dotyczy wszystkich. 
- Pani Wójt doprecyzowała, że przystąpienie do umowy partnerskiej jest dla gminy 
Gnojno zielonym światłem. 
- Pan radny Stanisław Wcisło - jestem za tym aby przystąpić do partnerstwa, ale 
zielone światło powinno być dla wszystkich, a nie tylko dla jednej miejscowości. 
- Pan mecenas stwierdził: uczestniczyłem w rozmowach na temat obniżenia kosztów 
ogrzewania w Balicach i nie należały one do łatwych. 
W przypadku wyremontowania budynku i prywatyzacji służby zdrowia - w ramach 
trwałości projektu Urząd musiałby zwracać dofinansowanie - poinformował. 
- Mimo tego radny Stanisław Wcisło prosił o przygotowanie dokumentacji na 
wykonanie termomodernizacji budynku ośrodka zdrowia w Balicach argumentując, że 
trwałość projektu dotyczy wszystkich budynków jednakowo. 
- Po czym pani Wójt oznajmiła, że wszystkie 3 ośrodki zdrowia wymagają wymiany 
pokrycia dachowego i ocieplenia, ale z uwagi na niepewną sytuację - ośrodki               
z projektu zostają wyłączone. 
- Radny Stanisław Wesołowski zaproponował wyremontować jeden lub dwa budynki 
aby wykonanie projektu było realne. 
- Przewodniczący Rady oraz radny Jerzy Klamczyński argumentowali, że budynek 
Urzędu Gminy należy ująć w projekcie, ponieważ jest wizytówką gminy, po czym 
radny Stanisław Wcisło zaprosił wszystkich na turniej w dniu 25.czerwca br.                
aby zobaczyć, jaką wizytówką gminy jest ośrodek zdrowia w Balicach. 
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- Pani Wójt natomiast stwierdziła: panie radny, Dyrektor SP ZOZ był z Balic i pełniąc 
swoją funkcję przez 2 lata nie podejmował żadnych działań w kierunku uzdrowienia 
zaistniałej sytuacji, po czym radny Stanisław Wcisło zapytał, czy teraz wszystkich 
będziemy rozliczać pod kątem tego, co kto powinien zrobić. 
- Radny Kazimierz Banasik, ze względu na korzystne dofinansowanie, poparł 
propozycję włączenia do projektu budynku szkoły w Raczycach, natomiast                  
z termomodernizacją budynku Urzędu proponował poczekać na inne programy. 
Według  pana radnego dołożenie z budżetu gminy do realizacji przedsięwzięcia 70% 
kwoty, stanowiącej wartość zadania - to o wiele za dużo.  
- Sekretarz Gminy wyjaśnił: jeżeli chodzi o budynki użyteczności publicznej - innego 
programu nie będzie, natomiast w perspektywie pięciu, czy sześciu lat poniesione 
koszty zwrócą się w postaci ogrzewania.  
- Następnie pan mecenas poinformował o zmianach dotyczących zgłaszania 
kandydatów na ławników oraz o terminie, który upływa 30. czerwca b.r. (szczegóły - 
w załączeniu). 
- Kontynuując dyskusję radny Tomasz Pasternak zaproponował włączyć do projektu 
budynki: szkoły podstawowej w Raczycach, Urzędu Gminy i strażnicy w Gnojnie. 
Jako źródło finansowania wskazał fundusz sołecki oraz środki pozyskane ze sprzedaży 
działek (dot. budynku strażnicy). 
- Radny Dominik Wójcik zapytał, czy firma STRABAG uporządkuje teren obok 
„Domu Rolnika” w Skadli. 
- Pani Wójt odpowiedziała, że z firmą zawarta została umowa najmu, zgodnie z którą 
wysokość czynszu miesięcznego wynosi 600 zł. 
- Kontynuując radny Wójcik wnioskował o uwzględnienie w projekcie „Domu 
Rolnika”. Argumentacja: mały budynek, niezbyt duże obciążenie dla budżetu. 
- Pani Wójt stwierdziła: umowę podpisałam po konsultacji z mieszkańcami, a remont 
budynku można wykonać za środki funduszu sołeckiego oraz pieniądze z dzierżawy. 
- Radny Krzysztof Musiał zapytał, czy jest zawarta umowa oraz, czy na jej podstawie 
można wyegzekwować od firmy (po opuszczeniu placu) uporządkowanie terenu, po 
czym pani Wójt oznajmiła: pracownicy mieszkają w kontenerach, natomiast                
w budynku mieści się tylko biuro. 
- W związku z tym, że samochody niszczą plac - radny Dominik Wójcik apelował do 
pani Wójt o negocjacje z firmą na temat jego utwardzenia argumentując przy tym, że 
kwota 600 zł nie jest stawką wygórowaną. 
- Radny Jerzy Gierczak zaproponował natomiast wyłączyć z projektu strażnicę           
w Gnojnie, a uwzględnić budynek Urzędu Gminy w Gnojnie oraz szkoły podstawowej                 
w Raczycach. 
- Po czym radny Tomasz Pasternak apelował o rozpoczęcie remontu od miejscowości 
Gnojno, będącej wizytówką gminy. 
- Natomiast radny Gustaw Treliński odrzekł, że jeżeli przeinwestujemy - gminy                 
w Gnojnie może w ogóle nie być. Prosił również o wskazanie kwoty, jaką gmina 
będzie zmuszona dołożyć do realizacji projektu. 
- Pani Skarbnik stwierdziła, że strażnica jest połączona z budynkiem Urzędu 
ogrzewaniem. 
- Radna Maria Woźniak skonstatowała, że argumenty pana radnego Pasternaka są 
słuszne, tylko żeby zrealizować projekt bez zaciągania kredytu. 
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- Pani Wójt oznajmiła m.in.: zamierzamy sprzedać budynek byłego Posterunku Policji 
(trwają rozmowy na ten temat z Dyrektorem BS w Gnojnie) oraz mieszkania                  
w ośrodkach zdrowia. 
W związku z tym pani Wójt zwróciła się z prośbą do Rady o wyrażenie zgody na 
wydzielenie gruntu pod ośrodkiem zdrowia w Gnojnie i jego sprzedaż wraz                 
z mieszkaniami. 
- Radny Stanisław Wesołowski kontynuując rozpoczęty wątek stwierdził: grupa 
radnych poprzedniej kadencji, będąca w mniejszości, proponowała sprzedaż mieszkań 
argumentując, że koszty remontu znacznie przewyższają wpływy z czynszu, ale 
niestety brak było akceptacji pozostałych radnych. 
- Następnie pani Wójt  oświadczyła, że cena mieszkania wyniosłaby około 30.000 zł, 
bez względu na metraż, z prawem pierwokupu. 
- Radny Stanisław Wcisło oznajmił: to jest bardzo niska cena, a problem jest poważny 
m.in. z dojazdem do budynków. 
- Po czym Sekretarz Gminy stwierdził: z chwilą sprzedaży mieszkań gmina przestanie 
mieć udziały w budynkach.  
Pani Wójt dopowiedziała, że ustawa o własności lokali dopuszcza taką formę 
sprzedaży. 
- Radny Stanisław Wcisło zapytał - jeżeli konsekwencją sprzedaży mieszkań będzie 
przejęcie budynków przez służbę zdrowia - jaki wobec tego jest sens remontować 
budynki ośrodków. 
- Przewodniczący Rady odpowiedział, że to co zostało wyremontowane dotychczas      
i co będzie remontowane wynika z zaleceń Sanepidu. 
- Radny Stanisław Wcisło zripostował: idąc takim tokiem myślenia, gdyby dzisiaj 
pracownicy Sanepidu przyjechali na kontrolę, wszystkie ośrodki zdrowia na terenie 
gminy zostałyby zamknięte. 
- Wójt Gminy oświadczyła natomiast: organem założycielskim dla SP ZOZ jest gmina, 
ale inicjatywa dotycząca m.in. remontów powinna być oddolna. 
Ale jeżeli nie wykonamy do końca roku zaleceń - Sanepid zamknie ośrodek zdrowia    
w Raczycach. Podobnie rzecz się ma z pozostałymi ośrodkami zdrowia. 
- Przewodniczący Rady - wraz z propozycją powinno być wskazane źródło 
finansowania, na co radny Wcisło odpowiedział, że każdą sensowną propozycję trzeba 
rozważyć i nie patrzeć: kto to mówi, ale co mówi, bo z wypowiedzi pana 
przewodniczącego wynika, że bez wskazania źródła finansowania żadnej propozycji 
nie będziemy na sesjach rozpatrywać. 
- Radny Jerzy Gierczak oświadczył natomiast: ja wysuwam propozycje bez wskazania 
źródeł finansowania, które zna pani Wójt, ale uważam, że remonty powinno się 
wykonywać solidnie. Dzisiaj nie mielibyśmy problemu z dachem na budynku szkoły 
podstawowej w Raczycach, gdyby kilka lat temu zamiast papy i lepiku zrobić dach 
dwuspadowy. 
- radny Stanisław Wcisło stwierdził: dwa lata temu zgłaszałem problem nieszczelnej 
rynny spustowej na budynku ośrodka zdrowia w Balicach. Wówczas był to koszt 
rzędu 20 zł, teraz trzeba remontować całą ścianę - koszt nieporównywalny. 
- Po czym radny Tomasz Pasternak zapytał, kto jest kierownikiem ośrodka zdrowia     
w Balicach i gdzie był w tamtym czasie. 
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- Radny Wcisło zripostował, że zgłaszał awarię instytucji zarządzającej budynkiem, bo 
nie jest jego rolą chodzenie do doktora i mówienie o remoncie. 
- Pani Wójt natomiast oświadczyła: po to m.in. chcemy sprzedać mieszkania, aby 
każdy z lokatorów czuł się odpowiedzialny za ich utrzymanie.  
- Radny Stanisław Wcisło stwierdził: instalacje c.o. oraz wodno-kanalizacyjna             
w ośrodku  w Balicach są przestarzałe i mimo drobnych napraw - po prostu się 
„sypią”. Najlepszym tego przykładem jest spłuczka w ubikacji, którą wyremontowali 
pracownicy ZGK zaślepiając górę; teraz wodę spłukuje się wiadrem.  
- Przewodniczący Rady Gminy oznajmił: nie ulega wątpliwości, że ośrodki zdrowia 
też wymagają remontu, ale na razie robimy tyle, na ile nas stać. 
- Radny Stanisław Wcisło powiedział, że nie domaga się niczego ekstra i na wyrost, 
chce tylko aby zabezpieczyć podstawowe rzeczy, dlatego m.in. zgłosił budynek 
ośrodka w Balicach do projektu. 
W wyniku dyskusji wysunięto następujące propozycje: 
- radny Jerzy Gierczak - budynek szkoły podstawowej w Raczycach i Urzędu Gminy    
w Gnojnie, 
- radny Dominik Wójcik - j.w. oraz budynek OSP w Gnojnie. 
- Radny Tomasz Pasternak stwierdził: każdy z nas wie, że „do dołu” ciągnie nas 
oświata. Jednak niektórzy z państwa nie pozwalają przeprowadzić gruntownych 
reform w tym kierunku, a teraz mają pretensje. 
- Radny Stanisław Wcisło zapytał o jaką reorganizację chodzi - czy o likwidację części 
szkół? 
- Na powyższe pytanie radny Tomasz Pasternak udzielił odpowiedzi twierdzącej. 
- Po tych wypowiedziach pani Wójt oznajmiła, że przeprowadzona dotychczas 
reorganizacja placówek oświatowych przyniesie do końca roku wymierne 
oszczędności. 
- c.d. propozycji: 
- Radny Stanisław Wcisło zaproponował włączyć do projektu budynki: szkoły 
podstawowej w Raczycach i ośrodka zdrowia w Balicach. 
- Natomiast pani Wójt zwróciła się z pytaniem, czy radni wyrażają zgodę na sprzedaż 
mieszkań, znajdujących się w ośrodkach zdrowia. 
- Konsekwencją zgłoszonych propozycji było głosowanie jawne, w wyniku którego 
„za” włączeniem do projektu budynku szkoły podstawowej w Raczycach, Urzędu 
Gminy w Gnojnie oraz strażnicy w Gnojnie głosowało 12 radnych; radny Stanisław 
Wcisło nie brał udziału w głosowaniu, natomiast radna Maria Woźniak wnioskowała   
o niezaciąganie kredytu na realizację projektów. 
Z uwagi na powyższy wynik nie było głosowania nad przyjęciem propozycji drugiej -
radnego Stanisława Wcisło. 
- Następnie radny Stanisław Wcisło przedstawił argumentację, dlaczego nie głosował: 
-  nie było przyzwolenia na wykonanie centralnego ogrzewania w strażnicy OSP        
w Balicach, natomiast w Gnojnie jest c.o. i jeszcze dodatkowo budynek będzie 
ocieplony. Czy to jest w porządku - zapytał radny. Czy biorąc pod uwagę stan budżetu 
w sposób jednakowy traktuje się wszystkie miejscowości?  
- Po wypowiedzi radnego Stanisława Wcisło głos zabrał radny Krzysztof Musiał           
i stwierdził, że budynek OSP w Balicach nie jest własnością gminy. 
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- Pan Sebastian Kiciński natomiast sugerował aby straż w Balicach sama przystąpiła 
(posiada wpis w KRS) do projektu, składając wniosek o dofinansowanie. 
- Radny Stanisław Wcisło - konsekwencją braku ogrzewania są opóźnienia w dotarciu 
na miejsce pożaru zimą. Czyli z jednej strony jesteśmy rozliczani, a z drugiej nie ma 
komu zapobiec takiej sytuacji. 
- Pani Wójt zaproponowała panu radnemu, aby budynek straży w Balicach przekazać 
gminie i wówczas systemem gospodarczym, jak to ma miejsce w pozostałych 
miejscowościach, wykonać potrzebny remont. 
 
Do punktu 7-go. 
 
           W tym punkcie porządku Przewodniczący Rady odczytał pismo                         
w sprawie przyznania z budżetu gminy kwoty (według wyliczeń pani Kierownik 2.000 
zł) na zakup nowości wydawniczych w 2011 roku dla Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Gnojnie (kserokopia pisma - w załączeniu).  
Z uwagi na rozbieżność stanowisk co do wysokości kwoty - nie podjęto wiążącej 
decyzji w przedmiotowej kwestii. 
Następnie radni zgłosili poniższe spostrzeżenia, sugestie i wnioski: 
- radny Stanisław Wesołowski stwierdził: tyle się mówi o oszczędzaniu, a w dzień 
święcą się lampy uliczne na odcinku od kiosku do firmy „Rafit” w Gnojnie; 
- radny Kazimierz Banasik - natomiast w Jarząbkach (Stara Wieś) świecą się od godz. 
12.00 w nocy do godz. 5.00 rano; 
- radny Stanisław Wcisło zgłosił, że od 3 m-cy na jego posesji nie świeci lampa 
(przepalona żarówka). Sugerował również aby lampy uliczne w okresie letnim 
świeciły się od godz. 22.00 wieczorem do 2.00 rano; 
- radny Jerzy Kwiecień prosił o zabezpieczenie studni, znajdującej się na terenach 
leśnych w m. Gorzakiew; 
- radna Maria Woźniak zaproponowała wyłączenie jednej lampy na osiedlu domków 
jednorodzinnych w Gnojnie (trzy lampy świecą się w bliskiej odległości), - ponieważ 
zbliża się Boże Ciało wnioskowała o uporządkowanie terenu wokół przystanku, 
kiosku oraz poczty, - prosiła o oczyszczenie do spodu i zdezynfekowanie śmietników 
(zabezpieczenie przed gryzoniami); 
- Przewodniczący Rady Gminy proponował uszczelnienie śmietników blachą; 
- radny Stanisław Wcisło poddał pod rozwagę pomysł aby nie zasypywać studni,          
o której mówił radny Kwiecień, tylko ją odrestaurować (po konsultacji z właścicielem 
oraz na miarę posiadanych środków). 
- Do zgłoszonych wniosków i sugestii odniosła się pani Wójt; oznajmiła m.in.: 
w dniu 01 czerwca br. została zawarta umowa z panem Włodzimierzem Dworakiem, 
który zajmie się dostosowaniem czasu świecenia lamp ulicznych do sytuacji 
finansowej oraz potrzeb. 
Pan Dworak nie dysponuje natomiast żarówkami, które wkrótce zakupimy.                  
Pani Wójt oświadczyła ponadto, że lampy będą się świecić od godz. 22.30 wieczorem 
do godz. 2.30 w nocy. 
Do pana Mariusza Wcisło, który kupił studnię wraz z pozostałymi gruntami od 
Agencji, zostało wysłane stosowne pismo. 
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          Ponadto zgodnie z sugestią pani Wójt ustalono termin kolejnej sesji na dzień 30. 
czerwca br. o godz. 14.00. 
 
 
Do punktu 8-go. 
 
           Z uwagi na wyczerpanie wszystkich punktów porządku obrad Przewodniczący 
Rady Gminy dokonał zamknięcia VIII sesji. 
 
Na tym protokół zakończono i podpisano.- 
 
Protokolant:                                                                           Przewodniczący obrad: 
B.Czarnecka                                                                                 Piotr Terlecki 
 
 
 
 
 
 

 


