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Protokół Nr VIII/15 

           z sesji Rady Gminy Gnojno, odbytej w dniu 28 września 2015 roku w sali 
konferencyjnej Urzędu Gminy w Gnojnie. 
Obrady trwały od godz. 9.10 do godz. 13.25. 
W obradach sesji, zgodnie z załączonymi listami obecności, wzięło udział 15 radnych, 
sołtysi oraz: 
- Pani Renata Janik   - posłanka na Sejm VII kadencji (w części obrad), 
- Pani Bożentyna Pałka-Koruba - wojewoda świętokrzyski (w części obrad), 
- 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 VIII sesji i stwierdzenia jej prawomocności dokonał Przewodniczący 
Rady Gminy Gnojno Stanisław Wcisło. Następnie powitał wszystkich uczestników 
sesji i 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 wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie  

Finansowej Gminy Gnojno na lata 2015-2035. 
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Gnojno na 2015 rok. 
6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 

Buskiemu. 
7. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w 

wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. 
8. Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 roku. 
9. Odpowiedzi na interpelacje radnych i wolne wnioski. 
10. Zakończenie sesji. 

          Po odczytaniu ww. porządku obrad pani skarbnik poinformowała o dokonanej 
zmianie w uchwale budżetowej. Stwierdziła, że zmiana ma charakter czysto 
techniczny i polega na wprowadzeniu do budżetu gminy, zarówno po stronie 
dochodów jak i wydatków, kwoty 51.640,96 zł stanowiącej zwrot wydatków z 
funduszy sołeckich za 2014 rok. 
          Temat doprecyzowała radna Maria Woźniak. Oznajmiła, że kwota zwrotu 
została wprowadzona do budżetu zarządzeniem wójta, ale RIO w Kielcach 
zakwestionowała taki sposób dokonywania zmian w budżecie, sugerując dokonanie 
zmiany w drodze uchwały rady gminy. Radna dodała jeszcze, że ta zmiana nie wpływa 
na zmianę Wieloletniej Prognozy Finansowej. 
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          W związku z brakiem uwag i propozycji przewodniczący poddał porządek obrad 
pod głosowanie. Za jego przyjęciem głosowało 15 radnych. 
Po głosowaniu minutą ciszy uczczono pamięć zmarłego niedawno Mieczysława 
Borka, wieloletniego samorządowca, mieszkańca Wólki Bosowskiej. 
 
Do punktu 2-go. 
 
           Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 
           W sprawie przyjęcia protokołu odbyły się dwa głosowania. Za przyjęciem 
protokołu bez czytania głosowało 15 radnych, natomiast za przyjęciem protokołu z 
poprzedniej sesji głosowało 14 radnych a 1 radny wstrzymał się od głosu. 
 
Do punktu 3-go. 
 
           Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami. 
           Sprawozdanie za okres od 10.08.2015 r. do 28.09.2015 r., stanowiące załącznik 
do protokołu, przedłożył wójt gminy Zbigniew Janik. 
Po przedstawieniu ww. sprawozdania głos zabrał inkasent ds. poboru należności za 
dostarczanie wody Pan Tadeusz Grochowina i przybliżył uczestnikom obrad aktualną 
sytuację dotyczącą gospodarki wodnej na terenie gminy. Wpisując się we wspomnianą 
tematykę przedstawił krótkie sprawozdanie, z którego wynikało że w okresie od 
01.07.2015 r. do 11.09.2015 r. zostały wymienione 24 wodomierze, czego 
potwierdzeniem są sporządzone protokoły po jednym dla każdej ze stron. 
Pan Grochowina kontynuując oznajmił, że na stanie znajduje się jeszcze 149 nowych 
wodomierzy oraz że zostało zamówione 1500 szt. unikatowych plomb, w związku z 
czym ten problem do końca IV kwartału tego roku zostanie rozwiązany. 
Pytania i odpowiedzi: 
- Pan Krzysztof Żydek – sołtys wsi Janowice Poduszowskie – kiedy będą wymieniane 
wodomierze i czy o tym fakcie zostaną mieszkańcy poinformowani. 
- Pan Tadeusz Grochowina – do końca okresu legalizacji wodomierzy dotychczas 
wymienionych pozostało jeszcze 3 lata, natomiast nowe wodomierze mają 5 letni 
okres legalizacji. 
- Pan Krzysztof Żydek – czy będą wymieniane zerwane plomby. 
- Pan Tadeusz Grochowina – fakt zerwania plomby należy niezwłocznie zgłosić do 
Urzędu Gminy. Wówczas osoba odpowiedzialna udaje się na miejsce, spisuje 
protokół, po czym montuje nową plombę. 
- Radny Tomasz Pasternak – czy osobie, która dopuściła się takiego czynu, grożą 
jakieś konsekwencje. 
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- Pan Tadeusz Grochowina – w każdym gospodarstwie zostanie założona bezpłatnie 
nowa plomba. Natomiast w przypadku stwierdzenia zerwania, bądź uszkodzenia 
plomby koszt wymiany plomby na nową w wysokości około 100 złotych poniesie 
odbiorca. 
- Radny Wincenty Krawczyk – ile wynosi okres ważności wodomierza. 
- Pan Tadeusz Grochowina – okres ważności legalizacji wodomierza wynosi 5 lat. 
- Przewodniczący obrad –  każdy odbiorca wody zostanie poinformowany o grożących 
mu konsekwencjach w przypadku zerwania plomby. 
- Radny Artur Patrzałek – z tego co zrozumiałem wynika, że plomby zabezpieczające 
będą wymieniane na nowe u wszystkich odbiorców wody a nie tylko u tych u których 
zostały zerwane. 
- Pan Tadeusz Grochowina – tak jak powiedziałem wcześniej – problem plombowania 
wodomierzy zostanie rozwiązany do końca tego roku. 
- Radna Maria Woźniak – chciałabym podzielić się z Państwem małą dygresją. Otóż 
dotarły do mnie informacje, że niektórzy odbiorcy po wyjściu inkasenta zdejmują 
wodomierze i czerpią wodę bez opomiarowania. 
- Pan Tadeusz Grochowina – odczyty wskazań wodomierzy, które zostały do tej pory 
wymienione, zostaną sprawdzone po upływie jednego kwartału. 
- Radna Maria Woźniak – trzeba cały czas trzymać rękę na pulsie. Dlatego proponuję 
opracować bazę urządzeń wodociągowych (wodomierzy i plomb) dla potrzeb 
monitoringu. 
- Pan Tadeusz Grochowina – plomby, które zostaną zakupione, będą nie do 
podrobienia; będą posiadały logo gminy i specjalny numer. 
- Radny Gustaw Treliński – czy każda plomba posiada numer seryjny? 
- Pan Tadeusz Grochowina – tak; każda plomba posiada numer standardowy 
(unikatowy) i nazwę naszej gminy. 
- Radny Artur Patrzałek – a może dobrym rozwiązaniem byłoby zamówienie plomb z 
kodem kreskowym? 
- Przewodniczący obrad – fantazja niektórych odbiorców do różnych działań w 
kierunku nielegalnego poboru wody, jest nieograniczona. Dlatego istnieje pilna 
potrzeba zaplombowania wszystkich wodomierzy.  
- Wójt gminy – nawiązując do tematu poboru wody i jej strat chciałbym, aby 
wszystkie jednostki OSP zgłaszały do Urzędu Gminy ilość (w przybliżeniu) pobranej 
wody z hydrantów do akcji gaśniczych.  Natomiast część osób, która kradnie wodę, 
robi to naszym kosztem. Bo my później musimy pokryć koszty tego ubytku. Dlatego 
część mieszkańców, w cudzysłowie, nie będzie zadowolona z wymiany wodomierzy, 
natomiast pozostali będą zadowoleni, bo zapłacą za rzeczywisty pobór wody. 
- Radny Krzysztof Samburski – a czy czasami nie jest tak, że ludzie kradną wodę z 
hydrantów? 
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- Wójt gminy – jest wiele hydrantów na każdej wsi i jest to możliwe. Hydranty p.poż 
są do gaszenia pożarów. Dlatego musimy się nad tym problemem pochylić i 
doprowadzić do takiej sytuacji, aby wszystkie hydranty w naszej gminie były sprawne 
i służyły zgodnie z przeznaczeniem. 
- Przewodniczący obrad – podczas zebrania gminnego OSP wszyscy szefowie 
jednostek raz jeszcze zostali zobowiązani do odnotowywania każdej ilości pobranej 
wody z hydrantów, zarówno do celów gaśniczych, jak i do mycia samochodu 
strażackiego.  
 
Do punktu 4-go. 
 
              Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie 
Finansowej Gminy Gnojno na lata 2015-2035. 
              Projekt uchwały w ww. sprawie wraz z wybranymi akapitami znajdującymi 
się w załączniku nr 2 przedłożyła skarbnik gminy Maria Małasińska. 
W związku z brakiem uwag przewodniczący rady poddał projekt uchwały pod 
głosowanie. 
Wynik głosowania jawnego przedstawia się następująco: „za” – 15, „przeciw” – 0, 

„wstrzymujących się” – 0. 

Uchwała Nr VIII/47/15 wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik do protokołu. 

 

Do punktu 5-go. 
 
            Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Gnojno na 2015 rok. 
             Przewodnicząca Komisji Planowania, Budżetu i Finansów Rady Gminy 
Gnojno w pierwszej kolejności poinformowała o dokonanych zmianach w projekcie 
budżetu (o których wcześniej wspominała pani skarbnik) a następnie odczytała 
protokół z posiedzenia, podczas którego dokonano analizy uchwał nad którymi rada 
proceduje (kserokopia protokołu Nr 12/15 – w załączeniu). 
Kontynuując ten punkt porządku obrad wójt odniósł się do kwestii dotyczącej 
zwiększenia planu wydatków z 35.000 zł do 80.000 zł na przebudowę wodociągu 
gminnego w msc. Wola Bokrzycka. Stwierdził m.in., że w związku z niedoborem 
wody (za niskie ciśnienie) w miejscowości Zofiówka i Poręba zachodzi potrzeba 
przebudowy istniejącego odcinka wodociągu gminnego w msc. Wola Bokrzycka. Po 
rozeznaniu tematu w terenie oraz rozmowie z fachowcami okazało się, że 
zaplanowana kwota 35.000 zł jest za niska, z uwagi m.in. na trudny teren, i dlatego 
zwiększono plan do 80.000 zł. Faktyczny koszt przebudowy będzie znany dopiero po 
wyborze wykonawcy. Dodał jeszcze, że według niego w poprzednich latach robota 
została wykonana dla samej roboty, bo efekty okazały się mierne. 
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         W dalszej części obrad pani skarbnik przedstawiła projekt uchwały w sprawie 
zmian w budżecie Gminy Gnojno na 2015 rok. 
         Po przybyciu pani wojewody i pani posłanki na salę obrad jako pierwszy głos 
zabrał wójt gminy. Na wstępie podziękował bardzo serdecznie za przybycie i 
podkreślił, że zarówno pani poseł, jak i pani wojewoda są w tym względzie 
niezawodne. Kontynuując podziękował za okazaną pomoc i wsparcie finansowe na 
budowę dróg. Dodał że jest to dziedzina która wymaga ciągłego inwestowania i że 
trudno jest sprostać wszystkim oczekiwaniom, dysponując tak skromnym budżetem. 
Dlatego 80% wsparcia przy budowie dróg powodziowych, które gmina otrzymuje z 
budżetu wojewody, jest wsparciem nie do przecenienia.  
          Następnie głos zabrała pani wojewoda i po powitaniu uczestników obrad, 
nawiązując do wypowiedzi przedmówcy, poinformowała że przez ostatnie 8 lat, odkąd 
jest wojewodą, dla województwa świętokrzyskiego przekazano z budżetu państwa 
kwotę 365 mln. zł na tzw. „powodziówki”,  około 400 mln. zł na „schetynówki” i 100 
mln. zł na umacnianie elementów infrastruktury drogowej (osuwiska, wąwozy itp.). 
Nadmieniła, że dzięki tym środkom oraz środkom unijnym, pozabudżetowym, okolica 
w której mieszkają i żyją mieszkańcy gminy Gnojno choćby w minionym roku 
zmieniła się nie do poznania, co widać gołym okiem. Pani wojewoda kontynuując 
podkreśliła, że ostatni rok ogólnie i tak był nieco gorszy jeśli chodzi o drogi, na co 
bezpośredni wpływ miała wypłata odszkodowań dla rolników, którzy ponieśli znaczne 
straty w wyniku nałożonego embarga, wystąpienia suszy i innych klęsk żywiołowych. 
W dalszej części wypowiedzi pani wojewoda nawiązała do wystąpienia suszy na 
terenie naszego województwa w kontekście  opinii Państwowego Instytutu 
Badawczego w Puławach. Podkreśliła, że wszelka możliwa pomoc przyznana w tym 
obszarze trafi na pewno do rolników. Pani wojewoda kończąc przekazała 
optymistyczną informację na temat pozyskania dodatkowych środków na rzecz osób 
niepełnosprawnych, domy pomocy społecznej i utrzymanie GOPS. 
           W następnej kolejności głos zabrała pani poseł Renata Janik. Witając się z 
uczestnikami obrad zaznaczyła, że o ile z panem wójtem i z panem przewodniczącym 
miała wiele okazji do współpracy i do spotkań, o tyle z tak szerokim gremium spotyka 
się po raz pierwszy. Kontynuując zwróciła się do pani wojewody i podziękowała za to, 
że przez 8 lat była bardzo dobrym gospodarzem i dzieliła racjonalnie wszystkie środki 
przekazane dla naszego województwa. Nawiązując do kryteriów i wytycznych 
Ministerstwa Rolnictwa dotyczące suszy oznajmiła, że zdaje sobie sprawę z 
niezadowolenia rolników. Zapewniła jednocześnie, że sprawa zwiększenia puli 
środków i jej rozdysponowania będzie na bieżąco monitorowana. Na zakończenie pani 
poseł dodała, że bardzo się cieszy z tego, że może współpracować z panem wójtem i 
lobbować na rzecz gminy w sejmie. Dodała jeszcze, że zbieżność nazwisk, o czym na 
wstępie mówił pan wójt, zobowiązuje. 
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Po wystąpieniu zaproszonych gości w dyskusji udział wzięli: 
- Pani Maria Jabłońska – sołtys wsi Wólka Bosowska - korzystając z obecności pani 
wojewody chciałam poruszyć pewną sprawę. Otóż otrzymałam pismo od pana starosty 
z którego wynika że rolnicy, którzy w wyniku przejścia trąby powietrznej ponieśli w 
drzewostanie bardzo duże straty, nie dostaną żadnej rekompensaty. I jest mi z tego 
powodu bardzo przykro, bo było dużo szumu wokół całej sprawy i nic z tego nie 
wynika. A w  mojej ocenie u niektórych rolników szkody sięgają nawet 90%. I dlatego 
chciałabym przekazać rolnikom, co pani wojewoda o tym sądzi. Owszem, przyjechał 
pracownik z powiatu, którego nazwiska nie będę wymieniać, i ocenił że straty są zbyt 
małe i nie należy się żadne odszkodowanie z tego tytułu. 
- Pan Stanisław Klimczak – wicestarosta – wysłaliśmy do pani sołtys pismo, które 
otrzymaliśmy od pełnomocnika wojewody. 
- Pani Marianna Wójcik – sołtys wsi Ruda – rolnicy z naszej wsi też ponieśli straty. 
Niektórym wichura zerwała dachy z budynków i zniszczyła tunele foliowe. 
- Pani Bożentyna Pałka-Koruba – wojewoda świętokrzyski – na stronie internetowej 
Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego została zamieszczona informacja dotycząca 
zasad szacowania szkód w gospodarstwach rolnych w 2015 roku. Myślę, że taką samą 
informację na swojej stronie zamieścił powiat. Komisja, która działa na terenie 
naszego województwa, w każdym powiecie i w każdej gminie, ma sprecyzowane 
formy i zasady ustalania szkód. W momencie kiedy stwierdza, że coś dzieje się na 
terenie danej miejscowości, podejmuje swoje działania. Tak też było w tym 
konkretnym przypadku. Wytyczne w sprawie pomocy otrzymujemy z Ministerstwa 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Ani starosta, ani wojewoda nie ma innych środków oprócz 
tych, które przychodzą z budżetu państwa. Jeśli w budżecie państwa jest zapisane, że 
na szkody powstałe w lasach w wyniku huraganu przysługują jakieś środki i możemy 
je uznać, wtedy przystępujemy do szacowania szkód albo korzystamy ze 
sporządzonych protokołów i takie środki przyznajemy. Tak było z embargiem, tak 
było z sadownikami. Zwracaliśmy się również o przyznanie środków na wypłatę 
odszkodowań dla rolników, u których powstały szkody w uprawach truskawek w 
wyniku tegorocznej suszy. Okazało się, że truskawek nie zalicza się do upraw 
dotkniętych klęską suszy. Dlatego jeżeli nawet komisje wyszacują szkody, my nie 
mamy tytułu do naliczenia państwu pieniędzy. Piszemy, staramy się, ale Instytut do 
tego powołany ma określone zasady oceny bilansu wodnego. I na przykład stwierdza, 
że w tym i w tym miejscu nie było dostatecznie sucho. I taki obszar nie jest zaliczony 
do obszaru dotkniętego klęską suszy. Mówię to m.in. po to, żeby państwu zobrazować, 
jak to wygląda z punktu widzenia danych służb. Nie zdarzyło się natomiast do tej 
pory, aby środki przyznane na jakiś cel nie zostały państwu przydzielone. Zapytam 
jeszcze o ten las. Z jakiej szczególnej rezerwy te środki mogłyby być wypłacone, jeśli  
komisja już skończyła szacowanie. 
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- Pani Maria Jabłońska – ja wszystko rozumiem, ale to były stuletnie drzewa. I czy 
tym ludziom nie można zabezpieczyć pieniędzy raz na sto lat? 
-  Wojewoda – nie zabezpiecza się pieniędzy raz na sto lat, tylko na okoliczność. Ja 
pani tłumaczyłam, jaki jest tryb ustalania odszkodowań. Jak już wcześniej 
zadeklarowałam, wystąpię z pismem i zapytam o ten fragment zniszczeń. Chciałabym 
żebyście państwo zrozumieli jedno. Pomoc indywidualna, która wynika z klęskowych 
środków, nie jest zwrotem poniesionych szkód. Jest pomocą bezinteresowną w 
krytycznej, ciężkiej sytuacji. Pełne odszkodowanie należy się wtedy, kiedy dana osoba 
jest ubezpieczona. 
- Pan Stanisław Klimczak – wicestarosta buski – odnosząc się do wypowiedzi pani 
sołtys postaram się sprostować niektóre fakty. Jeżeli chodzi o suszę wszystko jest do 
naprawienia. Wystarczyło trochę deszczu i rolnicy rozpoczęli jesienne siewy, które 
rokują dobre plony w przyszłym roku. W przypadku lasu sprawa nie jest taka prosta. 
Straty w drzewostanie w niektórych przypadkach wynoszą 90%. I tego nie odbuduje  
ani to, ani następne pokolenie. Po pierwsze dlatego, że samo usunięcie powalonych 
drzew wymaga sporo czasu. Po drugie, żeby zasadzić nowy las trzeba usunąć 
korzenie. Dlatego wspólnie z gminą postanowiliśmy zorganizować z mieszkańcami 
zebrania, w celu rozeznania sytuacji. Po ogólnych zebraniach informacyjnych 
przyszedł czas na bardziej skonkretyzowane działania. W tym celu razem z sołtysami 
wsi Wólka Bosowska i Ruda udaliśmy się do nadleśniczego, który wziął udział w 
kolejnym spotkaniu z mieszkańcami, podczas którego dokonaliśmy pewnych ustaleń. 
Prosiliśmy również wówczas o to, aby nie wchodzić bez potrzeby do lasu. Ponieważ 
nadleśnictwo nie dysponuje profesjonalnym sprzętem do usuwania drewna, pan 
nadleśniczy zasugerował, żeby taki sprzęt wynająć od prywatnej firmy za odpowiednią 
opłatą. Rolnicy myśleli że nawet jeżeli w tej chwili nie stać ich na zapłacenie za 
usługę, to być może za pół roku otrzymają odszkodowanie i za wynajęcie sprzętu 
zapłacą. Niestety, ale w budżecie państwa na chwilę obecną nie ma i nie było środków 
na tego typu klęskę. W związku z tym starosta wszystkie państwa wnioski wraz ze 
zdjęciami przesłał do pani wojewody. Odpowiedź państwo znacie, że wojewoda nie 
dysponuje środkami na ten cel, ale zasygnalizuje temat władzom wyższym. Tak samo 
sprawa wygląda z suszą. Wszyscy byśmy chcieli, żeby została uznana klęska suszy w 
uprawach zbóż. Ale są jeszcze większe straty i na nich się skupmy. Dlatego apeluję, 
aby nie mówić definitywnie rolnikom, że ich ktoś oszukał. Rozumiemy problem, 
współczujemy, ale dzisiaj nie damy pieniędzy, bo ich nie mamy. Skorzystajmy 
natomiast z obecności pani wojewody i pani poseł, i poprośmy  o zainteresowanie się 
tym tematem. Teraz odniosę się do pracowników, bo nie ukrywam że stwierdzenie 
pani sołtys trochę mnie „zabolało”. Żeby uruchomić jakiekolwiek procedury musi być 
ogłoszony stan klęski, jak to miało miejsce w przypadku suszy. W tym konkretnym 
przypadku tak nie było. Ale chcąc wyprzedzić pewne sprawy wysłaliśmy dwóch 
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leśników w teren, którzy są pracownikami starostwa, żeby sukcesywnie szacowali 
straty i sporządzali protokoły. Dlatego jeszcze raz proszę o cierpliwość i zachowanie 
spokoju. Ze swej strony chcę zapewnić, że nie zapomnieliśmy o rolnikach. Pismo, 
które wysłałem i sygnowałem własnym nazwiskiem, stanowi informację o stanie na 
dziś. Kiedy będą pieniądze, tego nie wiemy. 
- Pani Maria Jabłońska – zgadzam się z tym, co pan powiedział, bo powiedział pan 
prawdę. Ale przychodzą do mnie osoby i mówią, że nie mają pieniędzy na paliwo do 
ciągnika, żeby móc jechać do lasu po drewno. Takie osoby nie będą czekać aż 
przyjdzie komisja i oszacuje straty. 
- Wicestarosta – i znów muszę powtórzyć to, co już było powiedziane. Nie kazaliśmy 
rolnikom czekać na komisję, tylko w trakcie zebrań apelowaliśmy o ostrożność przy 
wjeździe do lasu. 
- Pani sołtys – ale są starsze, samotne osoby, które nie pojadą same do lasu ani nie 
mają pieniędzy, żeby kogoś wynająć. A ja już nie mam siły na powtarzanie tego 
samego. 
- Wicestarosta – jeżeli pani sobie życzy – przyjadę i powtórzę to, o czym mówimy. 
Póki co proszę o łagodzenie sytuacji i tłumaczenie ludziom, jak sprawa wygląda. 
- Radny Wincenty Krawczyk – chciałem bardzo serdecznie podziękować pani 
wojewodzie za środki, dzięki którym powstał nowy odcinek drogi w moim okręgu 
wyborczym. Wyborcy będą na pewno o tym pamiętać. 
- Wojewoda – bardzo mi miło słyszeć takie słowa, ale chcę coś sprostować; ja nigdzie 
nie kandyduję. 
- Wicestarosta – wracając do tematu lasów chcę powiedzieć, że zostały wysłane pisma 
do rządu. Zapewniam, że zrobimy wszystko aby były pieniądze na ten cel. 
- Radny Krzysztof Samburski – chciałem zapytać panią poseł i panią wojewodę o 
niezrozumiałe dla mnie i wielu rolników kryteria oceny strat suszowych. Posiadanie 
łąk uprawnia do otrzymania odszkodowania, ale posiadanie bydła obniża dochód i 
wtedy odszkodowanie się nie należy. Tylko po co komu łąka, jak nie ma bydła? Jak 
mamy rozumieć te kryteria i jak zrozumieć sprawę uchodźców, czy wypowiedź 
ambasadora Federacji Rosyjskiej, jeżeli nie można rozstrzygnąć tak prostej z pozoru 
rzeczy. 
- Wójt gminy – może ja powtórzę to, co już mówiłem kilkadziesiąt razy podczas 
zebrań wiejskich. To, co słyszymy z ust ministra rolnictwa czy pracowników 
Ministerstwa Rolnictwa nijak się ma do wytycznych, które otrzymujemy i na których 
bazują pracujące u nas komisje ds. szacowania strat. I pan radny ma rację w tym 
względzie. Bo według mnie osoby, które tworzą przeliczniki nie znają się w ogóle na 
rolnictwie. Bo jeżeli liczba zwierząt wykazana przez rolnika zaniża straty 
spowodowane przez suszę, to według mnie jest to nieżyciowe a nawet wręcz 
szkodliwe dla gospodarstwa. Po zakończeniu szacowania strat myślę wystosować do 
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Ministra Rolnictwa  pismo w sprawie wspomnianych wytycznych. Jaki to odniesie 
skutek – nie wiadomo. Ale myślę, że pracownicy ministerstwa powinni wiedzieć na 
czym polega chów zwierząt i uprawa pola. Bo jak już wspomniały panie, nie jest 
możliwa rekompensata strat w 100%, ale żeby w ogóle pomoc była odczuwalna dla 
rolnika. Żeby rolnik miał świadomość tego, że ktoś o nim myśli i go nie lekceważy. 
- Wojewoda – tytułem uzupełnienia chcę dodać, że zgłaszamy takie absurdy. Czasem 
to wynika z tego, że jakiś naukowiec źle to sobie wymyśli i policzy. Bywa tak, że 
czasem nasze protesty, ze względu na ilość, są uwzględniane i w konsekwencji przepis 
zostaje zmieniony. Bywa też tak, że decydenci pod wpływem emocji i mediów 
obiecują coś, co jest niemożliwe do realizacji w krótkim czasie, cedując całą 
odpowiedzialność na niższe szczeble władzy. A jak państwo wiecie, nie należy 
składać obietnic bez pokrycia.  
Sprawę poruszoną przez pana radnego również zapisuję w kategorii absurdów do 
zgłoszenia. Ale my nie możemy inaczej liczyć strat, bo takie obowiązują zasady. One 
są powszechnie znane i nie są tajne. Prawdę mówiąc, każdy może sobie sam policzyć 
straty na przykładzie tych rozporządzeń. 
- Pani poseł – przysłuchując się tej ciekawej dyskusji powiem tylko, że w codziennym 
życiu nie brakuje absurdów. I to, co powiedziała pani wojewoda, że za wszystkimi 
tymi głupotami stoi człowiek. Żeby nie być gołosłowną przytoczę jeden przykład. 
Otóż podczas wizyty w Caritas Diecezji Kieleckiej pani premier obiecała 450 tys. zł na 
Dom Samotnej Matki. 27 kwietnia b.r. podpisała zgodę i służby wojewody musiały się 
borykać z tym problemem przez 3 m-ce. Więc czasem jest tak, że urzędnik siedzący za 
biurkiem nie czuje waszych problemów, bo on takich nie ma. 
Obiecuję, że poruszę sprawę sygnalizowaną przez pana radnego i sprawę lasów w 
przyszłym tygodniu, podczas posiedzenia Sejmu. 
- Radna Maria Woźniak – ludzie są rozgoryczeni i mówią, że nie wezmą udziału w 
najbliższych wyborach parlamentarnych. 
- Wojewoda – myślę, że taką bierną postawą zaszkodzą wyłącznie sobie. 
- Przewodniczący obrad – nasza gmina jest gminą biedną a jej mieszkańcy są dumni i 
honorowi. Gdyby szkody nie były aż tak dotkliwe, nikt by o pomoc nie prosił. Osoby, 
które dzisiaj gościmy, wiedzą o naszej sytuacji i robią wszystko żeby nam pomóc. 
Chciałbym, żeby na każdej sesji gościć ludzi tak życzliwych naszej gminie. 
Poczynając od pani wojewody, poprzez panią poseł a na panu staroście kończąc. I 
chciałbym, żeby na każdej sesji było im za co dziękować. Wiem, że robią wszystko w 
tym kierunku, żeby naszą gminę wspomagać, za co im serdecznie dziękujemy. 
- Radny Tomasz Pasternak – iloma punktami pomiarowymi na terenie województwa 
świętokrzyskiego dysponuje Instytut w Puławach? 
- Wojewoda – nie odpowiem precyzyjnie na to pytanie, bo nie mam siatki pomiarowej. 
Z tego co wiem, Instytut bada indeks wodny gleby na podstawie opadów. Sama byłam 
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zdumiona wynikami, jeżeli chodzi o obszar województwa świętokrzyskiego, bo 
myślałam że więcej terenów będzie objętych suszą. 
- Radny Krzysztof Samburski – mam pytanie do pani poseł. Posiadam grunty rolne, 
które uprawiam napędzając gospodarkę i otrzymuję 200 lub 500 złotych dotacji. Mój 
sąsiad ma tylko łąki, które  kosi dwa razy do roku, i też otrzymuje dotację 
bezpośrednią. Moim zdaniem coś tu jest nie tak. 
- Pani poseł – w naszym parlamencie nie da się tego problemu rozwiązać. Należy się z 
tym zwrócić do ARiMR a agencja, biorąc pod uwagę takie sygnały, powinna wystąpić 
z pismem do Parlamentu Europejskiego. 
- Wojewoda – są to kwoty wynegocjowane z Unią Europejską, które można 
renegocjować. 
- Wójt gminy – dzisiaj mieliście okazję zobaczyć na czym polega nasz kontakt z panią 
poseł i z panią wojewodą. Są to zawsze merytoryczne rozmowy na temat ewentualnej 
pomocy dla nas i wymiana doświadczeń. Nie są to spotkania, które mają wyłącznie 
charakter kurtuazyjny. Dodam jeszcze, że otrzymana pomoc finansowa jest kierowana 
zawsze tam, gdzie jest to najbardziej potrzebne. Dlatego niech dowodem naszej 
wdzięczności będą chociaż te skromne bukiety kwiatów. 
- Wojewoda – chciałam państwu bardzo serdecznie podziękować i powiedzieć tak: 
każdy chciałby być młody, zdrowy i bogaty. Niestety, ale  świat jest tak urządzony, że 
nie zawsze jest to do spełnienia, ale trzeba się starać, żeby osiągnąć to, co jest możliwe 
do osiągnięcia. Gratuluję pani sołtys z Wólki Bosowskiej obywatelskiej postawy. Bo z 
tym jest coraz gorzej. Wszystkim wam naprawdę gratuluję. I radnym, i sołtysom, 
którzy zabiegają o to, żeby w ich miejscowościach było coraz lepiej i coraz piękniej. 
Świat  wokół nas wygląda coraz lepiej. Ale nam chodzi o to, żeby świat dla wnuków i 
prawnuków wyglądał jeszcze lepiej. 
- Pani poseł – ja natomiast życzę państwu, aby siły i zapału wystarczyło do końca tej 
kadencji. 
          Po opuszczeniu sali obrad przez gości przewodniczący poddał projekt uchwały 
w sprawie zmian w budżecie Gminy Gnojno na 2015 rok pod głosowanie. 
Wynik głosowania jawnego jest następujący: „za” – 14, „przeciw” – 0, 

„wstrzymujących się”- 1. 

Uchwała Nr VIII/48/15 wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik do protokołu. 

 

 
 
Do punktu 6-go. 
 
          Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 
Buskiemu. 
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          Pan wicestarosta, nawiązując do sprawy szkód wyrządzonych w lasach, 
podziękował pani sołtys z Wólki Bosowskiej za poruszenie tej sprawy. Oznajmił 
jednakże, że w tej beczce miodu była też łyżka dziegciu. Dodał, że udział w sesji 
takich gości był jedyną i niepowtarzalną okazją, aby się zwrócić do tych instytucji o 
pomoc na tym etapie, ponieważ powiat zrobił wszystko w tym zakresie, co tylko było 
możliwe do zrobienia. Natomiast z odpowiedzi, którą starostwo otrzymało z Urzędu 
Wojewódzkiego, nikt nie może być do końca zadowolony. 
         Pani sołtys wpisując się w powyższą tematykę podziękowała panu staroście za 
starania, ale stwierdziła że komisja szacująca straty zamiast pomóc wręcz zaszkodziła. 
        Wicestarosta w odpowiedzi skonstatował, że komisja ocenia straty szacunkowo, 
ale robi to rzetelnie i zgodnie ze stanem rzeczywistym. Bo nie u każdego rolnika 
wynoszą one 90% drzewostanu a w tej całej sprawie chodzi przede wszystkich o 
zasygnalizowanie problemu. 
          Przewodniczący podsumowując dodał, że gdyby starostwo czy wojewoda mieli 
pieniądze na ten cel – to by ich nie trzymali, tylko przekazali rolnikom. Wyraźnie 
widać, że te osoby starają się i zabiegają o pozyskanie tych środków. 
          Wracając do meritum pan wicestarosta powiedział, że w ramach Narodowego 
Programu Przebudowy Dróg Lokalnych trwają prace polegające na przebudowie drogi 
i budowie chodnika w msc. Balice. Kontynuacją powyższego Programu jest „Program 
rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2020”, w którym 
dofinansowanie zewnętrzne wynosi 75%, natomiast po 12,5% partycypuje powiat i 
gmina. 
 W związku z tym, po konsultacjach z wójtem gminy Gnojno, powiat postanowił 
wystąpić z wnioskiem o dofinansowanie m.in. inwestycji polegającej na poszerzeniu 
odcinka drogi i budowie chodnika w msc. Balice – od remizy OSP do cmentarza. W 
międzyczasie okazało się, że dofinansowanie zewnętrzne wyniesie 50%, natomiast 
partycypacja powiatu i gminy wyniesie po 25%, przy wartości kosztorysowej 
inwestycji wynoszącej 400.000 zł.  
Mając na uwadze wcześniejsze ustalenia i obecny stan rzeczy pan wicestarosta zwrócił 
się z prośbą o wsparcie finansowe tego przedsięwzięcia w wysokości 80.000 zł, co 
stanowi 20% wartości kosztorysowej, z budżetu gminy Gnojno w 2016 roku 
          Kontynuując ten punkt porządku obrad pani skarbnik odczytała projekt uchwały 
w przedmiotowej kwestii wraz z uzasadnieniem. 
Pytania, odpowiedzi, sugestie: 
- Przewodniczący obrad – czy po obniżeniu wartości kosztorysowej inwestycji 
proporcje 20% (gmina) i 30% (powiat) zostaną zachowane? 
- Wicestarosta – tak, ponieważ zakładana pierwotnie kwota już uległa zmniejszeniu o 
20.000 zł. Ta kwota może ulec obniżeniu jedynie wtedy, kiedy zmienią się proporcje 



12 

 

dofinansowania 75% do 25% lub po całościowym rozliczeniu projektu w skali 
powiatu. 
- Radny Marian Okraj – szanuję pana troskę o wszystkie drogi, bo sam jestem 
zwolennikiem jazdy po dobrych drogach. Mając jednakże na uwadze sytuację 
finansową naszej gminy – proponuję obniżenie kwoty pomocy do 70.000 zł. 
- Wicestarosta – w tej chwili jest to już prawie niemożliwe, bo projekt jest już 
przygotowany, w środę jest sesja Rady Powiatu a gmina Gnojno jest jedną z wielu  
gmin biorących udział w projekcie. Poza tym pierwotnie zakładana kwota, dzięki 
moim sugestiom na szczeblu powiatu, już uległa obniżeniu o 20.000 złotych.  
- Radny Krzysztof Samburski – a czy ten mechanizm nie działa w obydwie strony? 
Czyli mówiąc krótko. Czy gmina realizując inwestycję drogową może wystąpić o 
wsparcie do powiatu? 
- Wicestarosta – jak najbardziej, tylko we wniosku należy uwzględnić drogę wraz z 
towarzyszącą infrastrukturą czyli budową chodnika, przejścia dla pieszych, 
skrzyżowania. Jeżeli na terenie gminy znajdzie się taki odcinek drogi, deklaruję 
poparcie takiego wniosku.  
- Radny Stanisław Wesołowski – Komisja Budżetowa na każdym swoim posiedzeniu 
wnikliwie analizuje sytuację finansową gminy. Na ostatnim posiedzeniu uznaliśmy, że 
udzielenie dotacji finansowej Powiatowi Buskiemu w wysokości 100.000 zł 
przekracza nasze możliwości. W związku z tym że pan starosta zaproponował 
obniżenie kwoty do 80.000 zł, składam wniosek o ustalenie dotacji dla Powiatu 
Buskiego w wysokości 70.000 zł. 
- Wicestarosta – ja stawiam sprawę uczciwie, że nie da się w tej chwili obniżyć tej 
kwoty. 
- Przewodniczący obrad – jest mi trochę niezręcznie zabierać głos w tej sprawie, 
ponieważ dotyczy ona Balic – miejscowości, gdzie mieszkam. Cały czas mam jednak 
nadzieję, że inwestycja zostanie zrealizowana za dużo mniejszą kwotę niż zakładano. 
Jest to uchwała intencyjna i nawet jeżeli zadeklarujemy taką kwotę, mam nadzieję że 
spadnie ona do 70.000 zł a nawet mniej. 
- Radna Maria Woźniak – z tego samego Programu zamierzamy się starać o środki na 
przebudowę drogi w Gnojnie – od figurki Chrystusa Frasobliwego do firmy „Rafit”. 
W związku z tym mam pytanie do pana starosty. Czy pomoc uzyskana z powiatu 
zrekompensuje nam  kwotę naszej pomocy? 
- Wicestarosta – jeżeli pomoc miałaby wynosić pół na pół – to byśmy się o nią nie 
zwracali. 
- Radny Gustaw Treliński – jeżeli nie będziemy rozmawiać o pieniądzach i lekką ręką 
rozdawać takie kwoty tu i tam, to w końcu zabraknie nam na funkcjonowanie gminy. 
- Wicestarosta – pani skarbnik zapewniła skarbnika powiatu, że pieniądze są. 
- Skarbnik gminy – mówiłam, że pieniądze będą zabezpieczone w projekcie budżetu. 
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- Wicestarosta – nie mogę wam dzisiaj przyrzec, że ta kwota będzie mniejsza. Poza 
tym, to nie jest moja droga, tylko droga dla wszystkich. I tak należy do tej sprawy 
podejść a nie wdawać się w targowanie. 
- Przewodniczący obrad – radni postulowali o obniżenie kwoty do 70.000 zł. Liczę na 
to, że ta kwota 80.000 zł ulegnie zmniejszeniu. Mając dodatkowo na uwadze 
perspektywę otrzymania pomocy finansowej z powiatu na realizację inwestycji w 
Gnojnie - proponuję uchwałę intencyjną podjąć. 
- Radna Maria Woźniak –  termin składania wniosków na tzw. „schetynówki” został 
wydłużony do końca października. I teraz mam pytanie. Jeżeli zwrócimy się do 
starostwa o pomoc finansową na realizację drogi w Gnojnie, to czy taką pomoc 
otrzymamy? 
- Wicestarosta – oczywiście; pozostaje tylko kwestia kwoty. Ale nie będzie to kwota 
80.000 złotych. 
- Radna Jadwiga Gubała – czy współfinansowanie ze strony gminy wyniesie nie 
więcej niż 12,5%? 
- Wicestarosta – takie były pierwotne założenia, ale na dzień dzisiejszy można złożyć 
wniosek 50x50%. 
- Radny Krzysztof Samburski – z tego co się zorientowałem, trwały rozmowy wstępne 
z panem wójtem i z panią skarbnik na temat pomocy finansowej wynoszącej 100.000 
złotych. 
- Wicestarosta – takie były pierwsze ustalenia. 
- Radny Krzysztof Samburski – powiem tak: my jako radni w ogóle nie jesteśmy 
przygotowani, ale skoro taka kwota została przyrzeczona, nie robiłbym aż tak wielkiej 
sprawy z kwoty 10.000 zł. Tym bardziej, że mamy obiecaną pomoc powiatu przy 
realizacji gminnego przedsięwzięcia. 
- Radny Marian Okraj – panie przewodniczący – padł wniosek formalny i trzeba go 
przegłosować. 
- Radny Gustaw Treliński – to już jest druga transza pomocy na tę drogę. 
- Wicestarosta  - nie rozumiemy się; to nie są moje, twoje drogi, tylko nasze. 
- Skarbnik gminy – w tym roku budżetowym przekazaliśmy dotację w kwocie 90.000 
złotych. 
- Radny Gustaw Treliński – tam jest droga, tylko za wąska. Natomiast my 
zrezygnowaliśmy w tym roku z realizacji odcinków dróg w innych wsiach, gdzie 
ludzie toną w błocie tylko dlatego że sytuacja finansowa gminy jest trudna. Według 
mnie komisje rady powinny się były zebrać wcześniej i o tym problemie 
podyskutować. Dzisiaj jesteśmy postawieni pod murem. I albo będziemy głosować za, 
albo przeciw. 
- Przewodniczący obrad – nie ulega wątpliwości, że dokłada się do każdej drogi. Zdaję 
sobie również sprawę z tego, że są inne drogi, ale ta przebiega przez środek wsi. Tak 
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jak powiedział pan starosta. Po zakończeniu remontu tej drogi, powiat będzie wspierał 
realizację kolejnych inwestycji na terenie naszej gminy. Czy ja wtedy mam używać 
tych samych argumentów? Po co się licytować. Znając pana wicestarostę wiem, że nie 
rzuca słów na wiatr i to co obiecał, spełni. W związku z tym proponowałbym 
przychylić się do tej prośby. Myślę, że po złożeniu naszego wniosku na realizację 
drogi gminnej w Gnojnie wicestarosta pokieruje sprawą tak, żebyśmy byli zadowoleni 
z finansowego jej wsparcia przez powiat. 
- Pani Maria Jabłońska – chciałam zasygnalizować problem niszczenia nawierzchni 
leśnych dróg przez samochody firmy wywożącej drewno z lasu. 
- Wicestarosta – ta sprawa jest cały czas monitorowana. Jak zniszczą drogę, będziemy 
apelować o jej naprawienie. Nie możemy natomiast zabronić im wywożenia drewna z 
lasu. 
- Radny Wincenty Krawczyk – my sobie tutaj dyskutujemy a chwilowo nie ma na sali 
gospodarza gminy, czyli pana wójta. Proponuję w związku z tym pięć minut przerwy, 
żeby dać szansą panu wójtowi na wypowiedzenie się w tej sprawie. 
- Pani Helena Frankiewicz – panie starosto – czy coś wiadomo w naszej sprawie? 
- Wicestarosta – wniosek został złożony; teraz trzeba cierpliwie czekać na ustalenia 
komisji i decyzję innych służb.  
- Radny Artur Patrzałek – chciałbym zapytać czy coś wiadomo na temat budowy drogi 
Falki-Janowice Poduszowskie. 
- Wicestarosta – wspomniany odcinek drogi jest przedmiotem dyskusji prawie na 
każdej sesji Rady Powiatu. Aktualnie czekamy na ostateczne rozstrzygnięcie Ministra 
Infrastruktury i Rozwoju sprawy odcinka drogi obok posesji Pani Stępień, po 
otrzymaniu którego będziemy podejmować dalsze działania w tej kwestii. Na razie 
wspomniany minister uchylił pierwszą decyzję wojewody świętokrzyskiego, która 
uznawała ww. drogę za drogę powiatową. Nie wniósł natomiast uwag co do wypłaty 
Państwu Stępniom odszkodowania. Uwaga dotyczyła jednego zaświadczenia, 
dołączonego do decyzji wojewody, na podstawie którego stwierdzono że w dniu 
31.12.1998 roku lub w dniu 01.01.1999 roku była to droga powiatowa. Takie 
zaświadczenia o władztwie wydaje Powiatowy Zarząd Dróg. Zakwestionowane 
zaświadczenie a mówiąc precyzyjnie oświadczenie długoletniego pracownika zostanie 
ponownie przesłane i dołączone do akt.  
- Wójt gminy – realizacja inwestycji w Balicach jest kontynuacją decyzji podjętych w 
poprzedniej kadencji rady. Najważniejsza kwestia, jeśli chodzi o  kwotę 
dofinansowania, dotyczy stanu finansów gminy. Zawsze robi się to, na co nas stać. Ze 
wstępnych wyliczeń wynikało, że należy dołożyć kwotę 100.000 złotych. Z drugiej zaś 
strony po dogłębnej analizie budżetu komisja rady doszła do wniosku, że nie stać nas 
na tyle, tylko na niższą kwotę. Jesteśmy w nieciekawej sytuacji, bo zmniejszyły nam 
się planowane dochody gminy o 400.000 złotych. O 300.000 złotych mamy mniejszy 
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budżet z powodu braku zaliczenia dróg do właściwej kategorii w poprzedniej kadencji, 
kolejne 100.000 złotych tracimy z powodu niemożności sprzedaży budynku po byłym 
posterunku. O tym ostatnim fakcie poinformował panią skarbnik – pan starosta Jerzy 
Kolarz. Sam tym byłem zaskoczony, bo to co dało się zrobić w tamtej kadencji, w tej 
stało się wręcz niemożliwe do zrobienia. Każdy z was wie, że dokonano podziału 
przedmiotowej działki na 3 części i poniesiono koszty oraz podjęto uchwałę w sprawie 
sprzedaży budynku.  
- Wicestarosta – proszę podać przyczynę zmiany decyzji, bo ja nie znam tego tematu. 
- Skarbnik gminy – w akcie notarialnym  zawartym pomiędzy stronami zdecydowano 
o innym przeznaczeniu budynku. Docelowo budynek miał być zaadaptowany na 
przedszkole. 
- Wicestarosta – żeby móc się włączyć do dyskusji i przekonywać pana starostę do 
zmiany decyzji – muszę wiedzieć, co ma być w tym budynku. 
- Skarbnik gminy – starostwo zasygnalizowało możliwość wycofania darowizny z 
powodu zmiany przeznaczenia. 
- Wicestarosta – zapis w akcie notarialnym można zmienić w każdej chwili. 
- Przewodniczący obrad – gdybyśmy nie mieli przedszkola – sprawa wyglądałaby 
całkiem inaczej. Ale my opiekę przedszkolną mamy zapewnioną w szkołach.  
- Wójt gminy – pod koniec ubiegłej kadencji dokonano podziału działki na 3 części; na 
jednej z nich znajduje się figurka, druga stanowi naszą własność i jest 
wykorzystywana na cele gospodarcze, natomiast trzecia została przeznaczona do 
sprzedaży wraz z budynkiem. Podjęto stosowną uchwałę, działka została wyceniona 
przez rzeczoznawcę a następnie ogłoszono przetarg. Po objęciu funkcji wójta i po 
konsultacji z pracownikami unieważniłem przetarg z powodu podania błędnych 
kryteriów obliczania najniższej ceny. Po naniesieniu poprawek zamierzałem ogłosić 
ponowny przetarg, bo pan starosta nie wniósł żadnych zastrzeżeń do dokumentów, w 
tym m.in. do kwestii wyceny. Tym bardziej jestem zaskoczony, że była wójt pani 
Stachowicz mogła sprzedać działkę wraz z budynkiem a ja tego zrobić nie mogę. 
Dlatego pani mecenas przygotowuje pismo do pana starosty o zmianę decyzji. 
Reasumując do budżetu nie wpłynie 400.000 zł. A jeżeli nie ma dochodu – nie ma 
pieniędzy na wydatki. Wtedy pozostaje albo zaciągnąć kolejny kredyt, albo obciąć 
wydatki na inwestycje, żeby zbilansować tę kwotę. Dlatego na tę chwilę każde 10.000 
czy 20.000 złotych jest nam bardzo potrzebne. 
- Przewodniczący obrad – podczas chwilowej nieobecności wójta na sali była mowa o 
tym, że powiat na zasadzie współdziałania dołoży nam na realizację drogi gminnej w 
Gnojnie.  
- Wicestarosta – po złożeniu przez was wniosku z nowego Programu będę zabiegał o 
jego poparcie, bo współpraca gminy z powiatem jest dodatkowo punktowana. O 
konkretnej kwocie na razie nie rozmawiamy. 
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- Wójt gminy – bardzo się cieszę. 
- Wicestarosta – czy do przetargu w sprawie sprzedaży wspomnianego budynku może 
przystąpić każdy? Może należałoby rozszerzyć ofertę i napisać, że budynek będzie 
przeznaczony na działalność publiczną. 
- Wójt gminy – nie rozmawiałem na ten temat z panem starostą Kolarzem. Nie 
przygotowywałem również dokumentów, tylko przejąłem je po poprzedniczce. Tym 
bardziej jestem zdziwiony faktem, że pani Stachowicz mogła sprzedać budynek a ja 
tego zrobić nie mogę. 
- Wicestarosta – dlatego musimy się spotkać i omówić wszystkie sporne kwestie. 
- Radny Wincenty Krawczyk – jak powiedział pan wójt – warunki stawia nam starosta. 
Wiem też, że Bank Spółdzielczy w Szydłowie chce kupić ten budynek, bo jestem 
członkiem Rady Nadzorczej. Dlatego trzeba to wyjaśnić i zrobić wszystko w kierunku 
finalizacji transakcji. 
- Wicestarosta – mając na uwadze poprzednią zgodę na sprzedaż - ta kwestia nie 
podlega dyskusji. 
- Radny Krzysztof Samburski – panie wójcie – w ogóle pan nie może sprzedać tego 
budynku? 
- Wójt gminy – z wypowiedzi pana starosty wynikało, że jeżeli nie będzie w budynku 
przedszkola – darowizna zostanie cofnięta. 
- Wicestarosta – nie można tego budynku sprzedać, bo jest taki a nie inny zapis w 
akcie notarialnym. Jedynie zmiana zapisu otworzy furtkę wójtowi. 
- Wójt gminy – jak już wcześniej wspomniałem, nie opracowywałem tych 
dokumentów tylko moja poprzedniczka, która nie miała żadnych przeszkód. 
- Radny Krzysztof Samburski – dlaczego przetarg został unieważniony? 
- Wójt gminy –  jak już wspomniałem, z powodu nieprzejrzystego opisu kryteriów 
oceny ofert w ogłoszeniu o przetargu. W przytoczonych kryteriach nie podano 
punktacji poszczególnych kryteriów a jedynie ich wagi, co uniemożliwiło obliczenie 
końcowej punktacji ofert. A tak na marginesie dopowiem, że jest dużo takich zbiegów 
okoliczności, które nas zmuszają do unieważnienia przetargów. Tak samo 
unieważniony został przetarg na sprzedaż działek, bo się okazało że nie jest 
doprecyzowana kwestia przeznaczenia gruntów. Są to sytuacje zastane, które 
ograniczają działalność, ale jesteśmy od tego, żeby to prostować. 
- Radny Stanisław Wesołowski - nawiązując do toczącej się dyskusji trzeba będzie 
zmienić akt notarialny. Czyli to co utargujemy – przeznaczymy na notariusza. 
- Wicestarosta – żeby gmina była pełnym dysponentem tego budynku, tak by należało 
zrobić. Ale na pewno akt notarialny nie będzie kosztował 10.000 złotych. 
- Przewodniczący obrad – myślę, że wicestarosta odpowiednio pokieruje całą sprawą z 
korzyścią dla gminy. Wracając do meritum czyli udzielenia pomocy finansowej na 
budowę drogi mam taką sugestię. Radni Marian Okraj i Stanisław Wesołowski wnieśli 
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o obniżenie kwoty pomocy z 80.000 zł do kwoty 70.000 zł. Znając realia jestem 
pewien, że ta kwota po końcowych rozliczeniach nie będzie wyższa. Biorąc poza tym 
pod uwagę wszystko to, co pan wicestarosta robi dla naszej gminy, nie mamy podstaw 
aby mu nie wierzyć. Dlatego proponuję utrzymać tę kwotę 80.000 złotych i 
przegłosować uchwałę. 
- Radny Marian Okraj – panie przewodniczący – ale słowo mówione jest ulotne a 
słowo pisane – jest pamiętane. 
- Przewodniczący obrad – w protokole będzie napisane wszystko to, co zostało 
powiedziane podczas dyskusji. 
- Wicestarosta – kwota pomocy nie może być niższa niż 80.000 złotych, bo posypie się 
cały projekt. 
- Wójt gminy – zawsze w takich sytuacjach należy pewne sprawy wypośrodkować. 
Mam nadzieję, że pan wicestarosta będzie lobbował w naszej sprawie w starostwie. 
Dlatego mając na uwadze dalszą, dobrą współpracę jestem za przyznaniem pomocy w 
takiej wysokości. 
- Wicestarosta – ja wszystko rozumiem; dlatego obniżyłem tę kwotę do 80.000 
złotych. 
- Radny Marian Okraj – panie starosto – my powiatu nie pozostawiamy w samotności. 
My chcemy pomóc, tylko musimy też pamiętać o sobie. 
- Wicestarosta – jeszcze raz podkreślam, że ta inwestycja de facto będzie realizowana 
na terenie gminy Gnojno. Ja nie zabieram tej drogi do powiatu. 
- Radny Marian Okraj – powiem dlaczego jestem taki uparty. Ponieważ widzę, że na 
terenie naszej gminy są takie drogi w środku wsi, po których nie da się przejść suchą 
stopą, tylko trzeba brnąć w błocie. 
- Radny Wincenty Krawczyk – panie wójcie – proszę wstać i powiedzieć na co nas 
stać. 
- Wójt gminy – jeżeli pan starosta Kolarz podejdzie do sprawy działki w taki sam 
sposób, jak podchodził kiedy wójtem była pani Stachowicz, będzie dobrze. Jeżeli tego 
nie zrobi, do budżetu gminy nie wpłynie kwota 100.000 złotych i będziemy mieć 
kłopoty. I to jest argument. Chcę żebyście byli świadomi jednego. Jeśli na pomoc było 
zaplanowane 50.000 złotych, musimy skądś zabrać brakujące 30.000 złotych.   
- Przewodniczący obrad – przysłuchując się skrajnie różnym głosom z sali powiem 
tak. Najpierw była mowa o 100.000 złotych, teraz nasza pomoc na inwestycję wartą 
400.000 złotych ma wynieść 80.000 złotych. I nie jest to kwota ostateczna, bo może 
jeszcze ulec obniżeniu. W związku z tym podejmijmy uchwałę intencyjną w 
proponowanej wersji. Czekając na rozstrzygnięcie przetargu będziemy wnioskować o 
wsparcie na budowę drogi gminnej. 
- Radny Artur Patrzałek – tylko żeby proporcja była zachowana. Czyli żeby wsparcie 
powiatu wyniosło  30%  a  gminy 20%. 
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- Wójt gminy – droga pozostanie na naszym terenie; tak samo pieniądze ze sprzedaży 
budynku po byłym Posterunku Policji w Gnojnie. Myślę, że pan starosta Kolarz 
podejdzie do tego tematu w sposób pragmatyczny. 
- Radny Stanisław Wesołowski – wobec takiej sytuacji oraz tak burzliwej i zażartej 
dyskusji – wycofuję swój wcześniejszy wniosek. 
- Radna Maria Woźniak – może spuentuje całą dyskusję. Podoba mi się to, że radni 
pochylają się na problemami gminy i o tym rozmawiają. Moim zdaniem tak powinny 
wyglądać sesje. 
- Radny Stanisław Wesołowski – chciałem tylko powiedzieć, że ta suma wpłynie na 
konstrukcję przyszłorocznego budżetu i jego domknięcie. 
       W związku z wycofaniem wniosku przez radnego Stanisława Wesołowskiego 
przewodniczący obrad poddał projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy 
finansowej Powiatowi Buskiemu na realizację w 2016 roku projektu pn.: „Przebudowa 
dróg powiatowych usprawniających komunikację pomiędzy drogami krajowymi i 
wojewódzkimi na terenie powiatu buskiego” pod głosowanie. 
Wynik głosowania jawnego przedstawia się w sposób następujący: „za” – 12, 

„przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 3. 

Uchwała Nr VIII/49/15 wraz z uzasadnieniem – w załączeniu. 

Po głosowaniu przewodniczący ogłosił 20-minutową przerwę w obradach. 
 
Do punktu 7-go. 
 
          Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w 
wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. 
          Projekt uchwały w ww. sprawie wraz z uzasadnieniem odczytała 
wiceprzewodnicząca rady Maria Woźniak. 
          W związku z brakiem uwag i pytań do przedłożonego projektu uchwały 
przewodniczący zarządził głosowanie. 
Wynik głosowania jawnego jest następujący: „za” – 15, „przeciw” – 0, 

„wstrzymujących się” – 0. 

Uchwała Nr VIII/50/15 wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik do protokołu. 

 

Do punktu 8-go. 
 
          Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 roku. 
           Radna Maria Woźniak poinformowała zebranych, że każdy radny otrzymał 
egzemplarz sprawozdania, natomiast jeden z nich został przesłany do Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Kielcach. Kontynuując dodała, że II Skład Orzekający RIO 
zaopiniował pozytywnie przedłożoną informację. Następnie oznajmiła, że Komisja 
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Planowania, Budżetu i Finansów dokonała analizy sprawozdania pod względem 
merytorycznym, po czym przytoczyła treść protokołu Nr 11/15 z dnia 22 września 
2015 roku (kserokopia przytoczonego dokumentu – w załączeniu). 
          Wpisując się w omawianą tematykę pani skarbnik przedstawiła Uchwałę Nr 
2395/2015 II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z 
dnia 9 września 2015 roku w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania 
budżetu Gminy Gnojno za I półrocze 2015 roku (kserokopia cytowanej wyżej uchwały 
stanowi załącznik do protokołu). 
           Kontynuując obrady przewodniczący wniósł o rozszerzenie porządku obrad o 
punkt 9 w brzmieniu: „Podjęcie uchwały w sprawie zasięgnięcia od Komendanta 
Wojewódzkiego Policji w Kielcach informacji o kandydatach na ławników”. 
Za wprowadzeniem ww. punktu do porządku obrad głosowało 15 radnych. 
 
Do punktu 9-go. 
 
           Podjęcie uchwały w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego 
Policji w Kielcach informacji o kandydatach na ławników.  
          Przedmiotowy projekt uchwały odczytała radna Maria Woźniak. 
           Z uwagi na brak pytań i uwag do przedstawionego projektu uchwały 
przewodniczący obrad zarządził głosowanie. 
 Wynik głosowania jawnego przedstawia się w sposób następujący: „za” – 15, 

„przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 0. 

Uchwała Nr VIII/51/15 wraz z uzasadnieniem – w załączeniu. 

 

Do punktu 10-go. 
 
           Odpowiedzi na interpelacje radnych i wolne wnioski. 
            Przed wolnymi wnioskami przewodniczący Komisji Rewizyjnej Marian Okraj 
stwierdził, że w ostatnim czasie na terenie gminy wystąpiły duże problemy z 
inwestycjami realizowanymi w poprzedniej kadencji. Jedną z nich jest boisko 
sportowe w Gnojnie, na płycie którego stwierdzono pewne nieprawidłowości. W 
związku z tym wójt gminy podjął w celu ich wyeliminowania pewne działania. 
Kontynuując zapoznał uczestników sesji z treścią protokołu z posiedzenia komisji 
odbytego w dniu 23 września 2015 roku, podczas którego dokonano m.in. przeglądu 
gwarancyjnego inwestycji pn.: „Budowa boiska do gry w piłkę nożną przy Szkole 
Podstawowej w Gnojnie” (kserokopia protokołu Nr 8/15 i dokumenty związane 
tematycznie z ww. sprawą– w załączeniu).  
W dyskusji nad treścią protokołu udział wzięli: 
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- Radna Maria Woźniak – proszę o przytoczenie akapitu z protokołu, który dotyczy 
wyrażenia zgody na umieszczenie urządzeń wodociągowych w obrębie działek Pana 
Bogdana Stachurskiego. 
- Radny Marian Okraj – w przedłożonej dokumentacji nie doszukaliśmy się niczego, 
co by wskazywało na wyrażenie lub na niewyrażenie zgody na przeprowadzenie tej 
inwestycji na wspomnianych wyżej działkach. 
- Radna Maria Woźniak – jest to inwestycja realizowana w ramach uporządkowania 
gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy. Czy mieliście w związku z tym do 
wglądu pozwolenie na budowę z numerami spornych działek? 
- Radny Marian Okraj – wszystko jest jasne, tylko przy pozwoleniu brakuje wyrażenia 
zgody właściciela działki. 
- Radna Maria Woźniak – mniemam, że w pozwoleniu na budowę nr działki był; nie 
wiem tylko czy jest obowiązek załączenia do wniosku, składanego do starostwa, 
dokumentów potwierdzających wyrażenie zgody przez właścicieli działek. 
Domniemywam w związku z tym, że ktoś tutaj popełnił błąd. 
- Radny Marian Okraj – jeżeli jest prowadzona jakaś inwestycja, to w pierwszej 
kolejności trzeba zapytać o zgodę właściciela działki. 
- Radna Maria Woźniak – gdzieś tutaj został popełniony błąd – zamierzony lub 
niezamierzony. 
- Radny Marian Okraj – zawinił pracownik, który tego nie dopilnował i nie sporządził 
stosownego dokumentu. 
- Radna Maria Woźniak – i tutaj nasuwa mi się pewne pytanie: czy pracownik 
starostwa ma obowiązek sprawdzić składane deklaracje czy wierzyć pracownikowi 
gminy. A jak wygląda cała procedura. 
- Radny Marian Okraj – normalnie; jak pani chce na mojej działce wybudować 
wodociąg – to najpierw musi mnie pani zapytać o zgodę. 
- Radna Maria Woźniak – przypuszczam, że taka zgoda była. 
- Radny Marian Okraj – nie było takiej zgody. Możemy jedynie snuć przypuszczania, 
że taki dokument był, ale zaginął lub nie został sporządzony w ogóle. 
- Wójt gminy – może zakończmy dyskusję w tym momencie i nie snujmy różnych 
hipotez jak mogło być, ale nie było. Póki co nie udało mi się skontaktować z 
właścicielem działki. Skupmy się wobec tego na zapisie w protokole mówiącym o 
tym, że doprowadzimy do spotkania z tym panem i wyjaśnimy wszystkie sprawy 
budzące wątpliwości. 
- Radny Marian Okraj – ze swej strony chcę tylko dodać, że wszystkie problemy 
budowlane dziedziczymy. 
- Radna Maria Woźniak – czy ten dokument (czytaj podanie Pana Bogdana 
Stachurskiego) ma datę wpływu i czy został zarejestrowany w dzienniku podawczym? 
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- Radny Marian Okraj – pismo wpłynęło do Urzędu Gminy w dniu 28.11.2014 roku i 
nie jest do nikogo zadekretowane. 
- Radna Maria Woźniak – kiedy była oddana inwestycja? 
- Radny Marian Okraj – tego nie wiem. 
- Wójt gminy – do tej kwestii i sprawy boiska wrócimy na kolejnej sesji rady. 
Wolne wnioski zgłosili: 
- Radny Jerzy Kwiecień podniósł sprawę niebezpiecznego przejścia dla pieszych 
usytuowanego tuż za zakrętem drogi w msc. Gnojno (na wprost drogi prowadzącej do 
Pożóg). Wnioskował w związku z tym o dokończenie malowania pasów, postawienie 
lampy ulicznej obok przejścia oraz przeniesienie kontenera na śmieci w inne miejsce 
(zasłania widoczność kierowcom jadącym od strony Chmielnika). 
- Radny Marian Okraj dopowiedział natomiast, że pasy dla pieszych są usytuowane 
nie w tym miejscu, w którym według niego być powinny. Sugerował w związku z 
tym, aby wystąpić z pismem do Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich o 
przeniesienie tych pasów. 
- Radny Wincenty Krawczyk wnioskował o postawienie znaku z napisem STOP lub 
znak ograniczający prędkość w msc. Wola Zofiowska. 
- Sołtys z Kostery zasygnalizował, że w Ośrodku Zdrowia w Balicach pielęgniarka 
pracuje tylko w określonych godzinach, co jest dużą niedogodnością dla pacjentów z 
okolicznych miejscowości. 
- Wójt w odpowiedzi stwierdził, że za działalność Ośrodka w Balicach odpowiada 
Dyrektor SP ZOZ w Gnojnie, który bezpośrednio podlega wójtowi. Zapewnił, że 
przeprowadzi rozmowę na ten temat z panią dyrektor. 
- W tym samym temacie głos zabrała radna Bożena Segda i oznajmiła, że Ośrodek 
Zdrowia w Gnojnie, w którym jest zawsze dyżurująca pielęgniarka, jest czynny 
codziennie do godziny 18 i zapewnia opiekę pacjentom z całego terenu. 
 
Do punktu 11-go. 
 
          W związku z omówieniem wszystkich punktów porządku obrad, 
Przewodniczący Rady Gminy Gnojno - Stanisław Wcisło – dokonał  zamknięcia sesji. 
 
Na tym protokół zakończono i podpisano.- 
 
      Protokolant:                                                                         Przewodniczący obrad: 
Barbara Czarnecka                                                                         Stanisław Wcisło 
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