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PROTOKÓŁ NR XI/11 
 

       z sesji Rady Gminy Gnojno, odbytej w dniu 30. sierpnia 2011 roku w sali 
konferencyjnej Urzędu Gminy w Gnojnie. 
Sesja trwała od godz. 9.10 do godz. 16.00. 
W sesji uczestniczyło 13 radnych oraz sołtysi (listy obecności stanowią załączniki do 
protokołu). 
Nieobecni radni: 
- Szymański Jarosław 
- Treliński Gustaw 
Osoby zaproszone: 
- pan Jerzy Kolarz – starosta buski 
- pan Stanisław Klimczak – wicestarosta buski 
Ponadto w sesji udział wzięli: 
- pani Jolanta Stachowicz – Wójt Gminy  
- pan Piotr Bębas – Sekretarz Gminy 
- pani Ilona Piwowarska – Skarbnik Gminy 
- pan Mariusz Grunt – prawnik 
oraz kierownicy jednostek organizacyjnych gminy. 
      Otwarcia XI sesji oraz powitania uczestników dokonał Przewodniczący Rady 
Gminy, pan Piotr Terlecki. Następnie stwierdził kworum wystarczające do 
podejmowania prawomocnych uchwał, po czym odczytał proponowany poniżej 
porządek obrad: 
    

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum. 
2. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji. 
3. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami. 
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na 

lata 2011-2018. 
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Gnojno na 2011 rok. 
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki        

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 
Narkomanii na rok 2011. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania      
w Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zbywania, wydzierżawiania, 
wynajmowania, oddawania w użytkowanie lub użyczenie aktywów 
trwałych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej              
w Gnojnie. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali 
mieszkalnych stanowiących własność Gminy Gnojno. 

10. Zapytania i wolne wnioski. 
11. Zakończenie sesji. 
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Na wniosek przewodniczącego obrad wprowadzono do porządku obrad („za” 
głosowało 13 radnych) punkt 10 w brzmieniu: „podjęcie uchwały w sprawie 
wprowadzenia zmian do Statutu Gminy Gnojno”. 
„Za” przyjęciem porządku obrad głosowało 13 radnych. 
            W dalszej części obrad głos zabrał starosta buski i w pierwszej kolejności 
podziękował za zaproszenie na sesję. Następnie oznajmił, że obecnie współpraca 
starostwa oraz marszałka województwa z gminą Gnojno układa się w sposób 
zadowalający, co znajduje m.in. odzwierciedlenie we wzajemnym wsparciu 
finansowym. 
Kontynuując wystąpienie poinformował o zamiarach i planach inwestycyjnych 
realizowanych na terenie gminy (rozbudowie DPS, wzroście zatrudnienia, 
modernizacji infrastruktury drogowej). 
Kończąc podziękował wszystkim uczestnikom za udział w Dożynkach Powiatowych, 
które odbyły się w niedzielę, 28 sierpnia br. w Tuczępach, oraz zaprosił radnych           
i sołtysów na spotkanie w Glince na dzień 04. września  2011 r. na godz. 16.00. 
           Następnie głos zabrał wicestarosta buski, Stanisław Klimczak i złożył 
podziękowania panu staroście za owocną i bardzo dobrą współpracę na przestrzeni 
ostatnich 9 lat, którą w sposób wymierny widać na terenie gminy Gnojno. 
Wspomniał o zrealizowanych inwestycjach drogowych oraz planach inwestycyjnych 
(montażu solarów, termomodernizacji budynków, rozbudowie DPS). 
Prosił również o oddawanie głosów na pana starostę w jesiennych wyborach 
parlamentarnych, który startuje na posła z listy PSL. 
           Kontynuując rozpoczęty wątek głos zabrała pani Wójt i podziękowała 
przedstawicielom władz powiatowych za przybycie na sesję oraz za okazaną pomoc 
finansową oraz wsparcie duchowe. 
           Przewodniczący Rady zadeklarował natomiast, w imieniu radnych oraz 
sołtysów, udział w niedzielnym spotkaniu oraz złożył podziękowania za zrealizowane 
inwestycje na terenie gminy. 
 
Do punktu 2-go. 
 
            Przed przystąpieniem do odczytania protokołu przewodniczący obrad wyjaśnił, 
dlaczego sołtysi nie byli zapraszani na sesje. Stwierdził m.in., że z uwagi na 
konieczność podejmowania ważnych uchwał sesje były zwoływane w trybie 
nadzwyczajnym. 
            Po tym oświadczeniu Barbara Czarnecka, podinsp. ds. obsługi rady, odczytała 
protokół Nr IX/11 z sesji Rady Gminy z dnia 07. lipca br. 
            Po odczytaniu protokołu radny Stanisław Wcisło oznajmił, że mówiąc              
o remontach prosił o przedstawienie na forum rady zaleceń  Sanepidu oraz zakresu 
robót remontowych, zawartych w projekcie, budynku Ośrodka Zdrowia w Raczycach 
za kwotę 300.000 zł. 
Ponadto pan Kiciński stwierdził wówczas, że koszt remontu OSP w Gnojnie wyniesie 
około 100.000 zł, natomiast z dokumentów wynika, że jest to koszt rzędu 180.000 zł. 
            Odnośnie ostatniej kwestii pani Skarbnik wyjaśniła, że poprzednia kwota 
wynikała z szacunków, ponieważ nie był znany faktyczny koszt remontu. Kwota 
170.000 zł jest zgodna z opracowanym kosztorysem. 
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Wyniki głosowania jawnego nad przyjęciem protokołu: „za” – 13, „przeciw” – 0, 
„wstrzymujących się” – 0. 
            Z treścią protokołu Nr X/11 z sesji Rady Gminy, odbytej w dniu 19. lipca 2011 
roku zapoznał zebranych Piotr Bębas, Sekretarz Gminy. 
           Ponieważ na sesję przybyli (anonsowani wcześniej) : Jolanta Rybczyk, 
Dyrektor Szpitala Powiatowego w Chmielniku i Marek Kwiecień, Przewodniczący 
Rady Społecznej  SP ZOZ, radny powiatu kieleckiego - czytanie protokołu odłożono 
na późniejszy termin. 
          Pani Wójt, tytułem wstępu, poinformowała zebranych, że dyrekcja szpitala 
zwróciła się o wsparcie finansowe na zakup aparatury medycznej. 
          Następnie głos zabrała pani Dyrektor i przedstawiła szczegółowo sytuację 
szpitala na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat oraz poinformowała o bieżących 
planach inwestycyjnych. 
Podkreśliła, że sytuacja służby zdrowia daleka jest od ideału, ale aby sprostać 
obowiązującym standardom i potrzebom pacjenta dyrekcja oraz pracownicy 
organizują m.in. festyny, podczas których zbierane są pieniądze na doposażenie 
szpitala. Namacalnej pomocy udzielają również samorządy, z terenu których leczeni są 
pacjenci w chmielnickim szpitalu. 
           Natomiast radny, pan Marek Kwiecień, stwierdził że powiat kielecki, jako 
organ założycielski, wspiera placówkę w terenie oraz w imieniu Rady Społecznej 
prosił o podjęcie słusznej decyzji, argumentując że wielu pacjentów z terenu gminy 
Gnojno leczy się w tym szpitalu. 
            Radni: Władysław Strózik oraz Stanisław Wcisło podkreślili, że pacjenci          
z terenu gminy chwalą sobie pobyt w tej placówce i sugerowali udzielenie wsparcia 
finansowego. 
Radny Stanisław Wcisło zwrócił się ponadto z pytaniem do pani dyrektor, ilu 
statystycznie pacjentów z terenu gminy Gnojno korzystało z jakiekolwiek pomocy 
medycznej w tamtejszym szpitalu. 
Pani dyrektor oznajmiła, że nie zna konkretnej liczby, ale przypuszcza, że jest całkiem 
spora. 
             Przewodniczący Rady Gminy oświadczył natomiast, że wstępna deklaracja 
jest na tak, a decyzja odnośnie kwoty zostanie podjęta na kolejnej sesji. 
Prawnik dodał, że wola radnych zostanie wyrażona w formie uchwały. 
             Radny Krzysztof Musiał odniósł się do zbyt długiego czasu oczekiwania na 
zabiegi operacyjne (do 2014 roku). 
Pani dyrektor odpowiedziała, że dzienny limit operacji jest zakontraktowany              
w umowie z NFZ, a wszystkie zabiegi ponadto nie są w całości refundowane i stąd 
wydłużony czas oczekiwania na operacje, jak również  problemy finansowe wielu 
szpitali. 
- kontynuacja czytania protokołu z poprzedniej sesji. 
Po odczytaniu protokołu radny Stanisław Wcisło zwrócił się z prośbą o przybliżenie 
na następnej sesji zasad programu norweskiego oraz przedstawienie wykazu 
budynków, na remont których będzie można się ubiegać o dofinansowanie w ramach 
tegoż programu. 
             Następnie odbyło się głosowanie jawne nad przyjęciem protokołu                     
z poprzedniej sesji, w wyniku którego „za” głosowało 13 radnych. 
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Przewodniczący Rady ogłosił 15-minutową przerwę w obradach. 
              Po przerwie w sesji udział wzięli pracownicy Zespołu Interwencji 
Kryzysowej PCPR w Busku – Zdroju: 
- pani Monika Maj – psycholog 
- pani Anna Rogowska-Niekowal – psycholog 
- pan Łukasz Drobek – informatyk 
             Panie przedstawiły Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy               
w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2011 – 2015. Pani 
psycholog Monika Maj, prezentując program zwróciła szczególną uwagę na 
konieczność koordynacji działań między gminą a powiatem na rzecz przeciwdziałania 
przemocy. Poinformowała ponadto, że działa Powiatowy Zespół Interdyscyplinarny, 
prowadzący działania profilaktyczne i prewencyjne, pracujący w oparciu o „Żółte 
Karty”, które są rozsyłane m.in. do sołtysów i radnych. 
Po prezentacji programu trwała wspólna wymiana poglądów i spostrzeżeń. Pracownice 
PCPR odpowiadały na zadawane przez zebranych pytania. 
Pan Marcin Parka, członek Zespołu Interdyscyplinarnego apelował aby umożliwić 
osobom potrzebującym (np. po traumatycznych przeżyciach) skorzystanie z pomocy 
psychologicznej, w możliwie krótkim czasie. 
Do ostatniej kwestii odniosła się pani psycholog, Monika Maj i oświadczyła, że praca 
w ZIK odbywa się w systemie tygodniowym, a całodobowa pomoc psychologiczna 
będzie dostępna po uruchomieniu hostelu. 
            W dalszej części obrad pan Mariusz Lasota, dyrektor biura „LGR 
Świętokrzyski Karp” przekazał szczegółową informację na temat naboru wniosków      
i pozyskiwania dofinansowania na różne działania na terenie gminy (materiały –         
w załączeniu).  
Natomiast Sebastian Kiciński przybliżył procedury składania wniosków 
inwestycyjnych przez gminę oraz oznajmił, że realna kwota dofinansowania               
(w przypadku niektórych projektów) wynosi 50%. 
Apelował po raz kolejny o usystematyzowanie spraw z tego zakresu i opracowanie 
Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy. 
         W dalszej kolejności głos zabrał Janusz Kuchnicki, kierownik regionu w dziale 
projektowym spółki Eko – Systemy – zakład produkcyjny w Tarnobrzegu i przybliżył 
temat instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków. 
         Na pytanie radnego Stanisława Wcisło o koszty i parametry oczyszczalni             
(w przypadku zabudowy zwartej) odpowiedzi udzielił przedstawiciel firmy i oznajmił, 
że gmina jako beneficjent ma największe możliwości dofinansowania projektu             
z NFOŚ, które kształtuje się na poziomie 90%, z czego 45% stanowią koszty 
bezzwrotne, a płatność pozostałych 45% jest rozłożona na raty. Gdyby 10% 
mieszkańców gminy wyraziło chęć instalacji takich oczyszczalni, koszt jednej 
wyniósłby od 1.500 do 2.000 zł, natomiast indywidualnie – od 12.000 do 15.000 zł. 
Równie niskie są koszty eksploatacji urządzenia (180 zł wynoszą roczne koszty 
energii elektrycznej). 
          Następnie radny Wcisło zapytał o warunki lokalizacji. Pan Kuchnicki 
oświadczył, że urządzenie ma standardowo od 1,5 do 3,0 m długości oraz że istnieją 
różne rozwiązania systemowe (oczko wodne, kopczyk, rów). Montaż – na zgłoszenie 
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w obrębie własnej działki. Przy zabudowie zwartej istnieje możliwość zamontowania 
jednej większej oczyszczalni. 
           Kontynuując pan radny zapytał, co zrobić jeśli napotkamy na teren podmokły 
lub ił czyli warstwę nieprzepuszczalną (tereny południowe gminy). 
Pracownik spółki poinformował, że wówczas są montowane dodatkowe 
przepompownie ścieków, natomiast osad jest wypompowywany dwa lub 3 razy           
w roku. 
          Podsumowując pan Kuchnicki oświadczył, że ostateczna decyzja dotycząca 
wyboru koncepcji należy do mieszkańców gminy. 
 
Do punktu 3-go. 
 
           Sprawozdanie z działalności w okresie między sesjami odczytała pani Wójt 
(sprawozdanie – w załączeniu). 
Na pytanie pani radnej Marii Woźniak o koszty remontu autobusów szkolnych 
odpowiedzi udzielił Sekretarz Gminy. I tak koszt remontu autobusu, którym dowozi 
dzieci pan Janusz Arendarski wyniósł – 5.508 zł, natomiast drugiego autobusu – 4.936 
zł. 
Radny Władysław Strózik o godz. 13.00 opuścił salę obrad. 
 
Do punktu 4-go. 
 
            Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Gnojno na lata 2011-2018 wraz z uzasadnieniem odczytała pani Skarbnik. 
            Radny Stanisław Wcisło zapytał, z czego wynikają różnice na wynagrodzenia   
i składki od nich naliczane (zał. nr 1, poz. 2a). 
Pani Skarbnik odpowiedziała, że rok 2011 opiera się na konkretnych liczbach 
przyjętych w budżecie, natomiast składki w kolejnych latach są naliczane 
wskaźnikowo.   
Następnie pan radny zapytał, czy w poz. 7 – spłata i obsługa długu – kwoty malejące 
na przestrzeni lat 2011 – 2018 dotyczą długu, który obecnie mamy do spłacenia oraz 
czy ulegną zmianie, jeżeli przykładowo w roku przyszłym zaciągniemy kolejny 
kredyt. 
Pani Skarbnik w odpowiedzi stwierdziła, że wówczas te kwoty ulegną zmianie,           
a w przypadku zaciągnięcia kredytu spłata zostanie przesunięta na lata następne. 
Ponieważ nie było więcej pytań przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod 
głosowanie. 
Wyniki głosowania jawnego: „za” – 12, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 0. 
Uchwała Nr XI/64/11 wraz z uzasadnieniem – w załączeniu.  
 
Do punktu 5-go. 
 
             Przed przystąpieniem do meritum Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej, 
pani Hanna Wojciechowska zwróciła się z prośbą o przyznanie środków finansowych 
na bieżącą działalność statutową. Oznajmiła ponadto, że z uwagi na skromny budżet 



 6 

nie dokonuje zakupów nowości wydawniczych, a brakująca kwota na zamknięcie roku 
wynosi 16.000 zł. 
              Radna Maria Woźniak zwróciła się z pytaniem, dlaczego radni nie zostali 
poinformowani o tym fakcie podczas głosowania nad uchwałą budżetową. 
Pani Wójt oświadczyła, że na chwilę obecną biblioteki mają pieniądze. 
Pani Skarbnik dodała, że w ramach oszczędności rozwiązano z pracownikami 
bibliotek umowy-zlecenia na sprzątanie pomieszczeń, a wysokość dotacji wyniesie 
3.200 zł. 
Kontynuując pani Skarbnik przedstawiła szczegółowe uzasadnienie do uchwały          
w sprawie zmian w budżecie Gminy Gnojno na 2011 rok. 
         Z uwagi na fakt, że nie było pytań Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt 
uchwały pod głosowanie. 
Wyniki głosowania jawnego: „za” – 12, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 0. 
Uchwała Nr XI/65/11 wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik do protokołu. 
 
Do punktu 6-go. 
 
         Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie zmiany Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 
Narkomanii na rok 2011 przedłożyła Przewodnicząca GKRPA. 
Projekt wymienionej uchwały, w związku z brakiem pytań i uwag ze strony radnych, 
został poddany przez przewodniczącego obrad pod głosowanie. 
Wyniki głosowania jawnego: „za”- 12, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 0. 
Uchwała Nr XI/66/11 wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik do protokołu. 
 
Do punktu 7-go. 
  
          Wyjaśnień w zakresie zasadności podjęcia uchwały w sprawie utworzenia 
odrębnego obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie udzielił 
Sekretarz Gminy. 
Stwierdził m.in., że w styczniu b.r. weszła w życie nowa ustawa pod nazwą Kodeks 
wyborczy, zastępująca wszystkie dotychczasowe ustawy dotyczące wyborów. 
Oznajmił również, że odrębny obwód głosowania tworzy się w domu pomocy 
społecznej, jeżeli w dniu wyborów przebywa w nim 15 pensjonariuszy 
(dotychczasowy wymóg – 50 pensjonariuszy). 
           Radna Maria Woźniak zapytała, czy tworzenie odrębnego obwodu ma sens, 
skoro pensjonariusze mogą głosować w OKW w Urzędzie Gminy. 
Oprócz tego, co powiedział pan Sekretarz prawnik doprecyzował, że niezależnie od 
interpretacji przepisów zawartych w ustawie, Komisarz Wyborczy w przesłanym 
komunikacie sugerował utworzenie takiego obwodu. 
            Kontynuując rozpoczęty wątek radny Stanisław Wcisło zapytał, co ze 
zgłoszonymi wnioskami podczas jednej z sesji (wniosek zgłaszała pani Surmańska 
oraz w imieniu mieszkańców Zawady radny Wcisło) dotyczącymi zmiany granic 
obwodów głosowania.  
Odnosząc się do wymienionej kwestii Sekretarz Gminy zakomunikował, że zgodnie    
z poprzednią ustawą granice stałych obwodów głosowania można zmieniać tylko       
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w uzasadnionych przypadkach, a do takich należy zmiana liczby mieszkańców poniżej 
wymaganego minimum. 
Natomiast zgodnie z nowym Kodeksem wyborczym rada gminy jest zobligowana do 
utworzenia nowych obwodów głosowania (radni będą wybierani w okręgach 
jednomandatowych). I taki podział znajdzie zastosowanie w wyborach 
samorządowych następnej kadencji, oznajmił kończąc pan Sekretarz. 
           Następnie odczytał projekt uchwały w przedmiotowej sprawie, który został 
poddany pod głosowanie. 
Wyniki głosowania jawnego: „za” – 12, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 0. 
Uchwała Nr XI/67/11 wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik do protokołu 
 
 Do punktu 8-go. 
 
            Pan prawnik tytułem wstępu wyjaśnił, że dotychczas nie było uchwały 
regulującej sposób wydzierżawiania i wynajmowania  pomieszczeń SP ZOZ. 
I ta uchwała, w myśl przepisów ustawy o działalności leczniczej, w sposób 
szczegółowy określa te kwestie. Jest to jedna z pierwszych uchwał tego typu (jej 
podjęcie jest podyktowane potrzebą chwili). Natomiast następne dotyczące 
pozostałych jednostek będą sukcesywnie przedstawiane pod obrady kolejnych sesji – 
skonstatował pan prawnik. 
Ponieważ nie było pytań ani uwag odnośnie poruszanego problemu – przewodniczący 
obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
Wyniki głosowania jawnego: „za” – 11, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 0 
(radny Jerzy Gierczak był nieobecny na sali obrad podczas głosowania). 
Uchwała Nr XI/68/11 stanowi załącznik do protokołu. 
     
 Do punktu 9-go. 
 
             Prośbę mieszkańców bloku nr 147, stanowiącą załącznik do protokołu,            
o zabezpieczenie mieszkań i obejść wokół Ośrodka Zdrowia w Gnojnie odczytał 
Przewodniczący Rady Gminy. 
Dyskusja: 
- Marcin Parka, mieszkaniec bloku nr 147 – ośrodki zdrowia były budowane ponad 30 
lat temu i są przysłowiową „kulą u nogi” dla gminy, ale też formą przetargu. 
I mam  w związku z tym pytanie. Czy Urząd Gminy pozbywa się mieszkań dlatego, że 
chce je udostępnić mieszkańcom, będącym w trudnej sytuacji? Czy po to, że urzędu 
nie stać obecnie na przeprowadzenie niezbędnych remontów? 
Kolejne pytanie. Czy po sprzedaży mieszkań będą fundusze na remonty budynków,   
w których de facto mieszczą się ośrodki zdrowia? 
Faktem jest, że ja jako potencjalny nabywca chcę za mieszkanie jak najmniej zapłacić, 
natomiast Urząd chce, jak najwięcej zarobić. Nie da się też ukryć, że zarówno 
budynek, jak i mieszkania wymagają kapitalnego remontu (w tym m.in. wymiany 
instalacji elektrycznej, naprawy dachu, klatki schodowej) mimo, że pomieszczenia 
ośrodka wyglądają na zadbane. Wobec tego, czy referat inwestycji może przygotować 
zakres i wycenę niezbędnych remontów oraz przedstawić radnym? 
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Czy mieszkańcy bloku, będący w trudnej sytuacji finansowej, mogą liczyć na 
rozłożenie na raty całej kwoty za mieszkanie, a wszyscy nabywcy – na bonifikaty?  
Póki co lokatorzy płacili i płacą czynsz (w tym na fundusz remontowy) i co mają       
w zamian?  
Zdaję sobie sprawę z tego, że to nie są zaniedbania ostatniego okresu, bo ten stan trwa 
od wielu lat, wobec tego nie możemy mieć pretensji do tej Rady i pani Wójt, ale 
liczymy na zainteresowanie naszymi problemami.   
- Maria Rak, p.o. kierownika ZGK – odnosząc się do pisma chcę poinformować, że 
usunięto awarię kanalizacji, chociaż były pewne utrudnienia. Mieszkańcy, mimo 
wcześniejszej informacji o usuwaniu awarii, podczas prac korzystali z urządzeń. Stąd 
m.in. ścieki w jednej z piwnic. 
Zabezpieczone zostały również studzienki kanalizacyjne. Prawdą jest natomiast (taką 
informację uzyskałam od sprzątaczki), że woda z uszkodzonej rynny spustowej 
spływała do piwnicy; stąd jej nadmiar. 
- Skarbnik Gminy – mieszkając w tym budynku, nie wiedzieliście państwo, że rynna 
jest uszkodzona i nie odprowadza deszczówki? 
- radny Stanisław Wcisło – pani Skarbnik i dziwi się pani, że ktoś mieszka i nie mówił 
o rynnach. Ja o rynnie w Balicach mówię od 4 lat. I kto się tym przejmuje? Leje się na 
całą ścianę. 
Marcin mówił, że są pewne uchybienia, ale pomieszczenia ośrodka zdrowia są 
wyremontowane. 
Proszę przyjechać do Balic i zobaczyć: od góry (czyli od dachu) do dołu (piwnice) jest 
tak samo. Jeden wielki „syf” – za przeproszeniem. To jest dopiero problem! Wszystko 
jest do wymiany, łącznie z instalacją elektryczną i grzewczą. Drzwi zewnętrzne tylko 
spełniają określone standardy.  
I nie wiem, czy ja jako radny, czy mieszkańcy lub też kierownik ośrodka mamy 
wystąpić z oficjalnym pismem o wykonanie remontu, bo w przeciwnym razie ośrodek 
będzie do zamknięcia.. 
- Wójt Gminy – rynna zostanie wymieniona w tym roku. 
- radny Tomasz Pasternak - w odniesieniu do wypowiedzi pana Marcina powiem tak. 
Pan Marcin przyszedł na sesję wylewać swoje żale, ale chyba trochę pomylił adres. Bo 
dlaczego nie wylewał ich za poprzedniego pana Wójta? 
Wiadomym jest, że był przeprowadzony remont dachu za pokaźną sumę, czemu grupa 
radnych się sprzeciwiała., bo zarówno zakres prac, jak i ich jakość nie były tego warte. 
Teraz słyszymy, że dach przecieka. Gdzie mieszkańcy byli wtedy? Poza tym,             
w ramach dobrych układów z poprzednikiem, zostały u pana w pierwszej kolejności 
wymienione okna. Idąc dalej - mieszkania nie są przypisane dożywotnio, bo na ich 
kupno na pewno znajdą się chętni. 
- Marcin Parka – ad hoc odpowiem, że pierwsze okna zostały wymienione u moich 
sąsiadów, w drugiej kolejności – u mnie, później u pani Skwark i na końcu – u pani 
Drozdowskiej. 
- Wójt Gminy – okna zostały wymienione w ramach czynszu, którego w związku         
z tym państwo nie płaciliście. 
- Marcin Parka – a tak gwoli ścisłości panie Pasternak. Służę korespondencją, którą 
wymieniałem z poprzednikami pani Wójt. I nawet nie otrzymałem odpowiedzi. 
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Niejednokrotnie monitowałem również ustnie w sprawie wykonania remontu               
i usunięcia usterek. 
Korespondencja mieszkańców z Urzędem Gminy jest wymieniana od 12 lat. Jak widać 
– bez echa. 
- radny Tomasz Pasternak – a propos okien i niepłacenia czynszu. Ja musiałem sobie 
sam okna wymienić i kupić opał. A pan miał wymienione okna i czynszu pan nie 
płacił. I to jest ta różnica. 
- radna Maria Woźniak – pan Marcin miał wymienione okna na koszt gminy. 
- Przewodniczący Rady – w skład czynszu wchodzi ogrzewanie, odprowadzenie 
ścieków, pobór wody.  
- Skarbnik Gminy – w przypadku pana Parki miesięczna stawka czynszu wynosi 70 zł. 
- Marcin Parka – żebyśmy się dobrze zrozumieli. Za centralne ogrzewanie płacę 
oddzielnie, za ścieki – oddzielnie, prąd też itd. Natomiast samego czynszu 1.300 zł 
rocznie x 30 lat (tyle mieszkam w ośrodku), co daje kwotę około 40.000 zł. 
- Wójt Gminy – wymiana pokrycia dachowego w 2006 roku kosztowała 17.048 zł. 
- Skarbnik Gminy – proszę wobec tego policzyć, ile mamy wpływów z tytułu czynszu 
od wszystkich mieszkańców ośrodka w Gnojnie. 
- Przewodniczący Rady – należało sprzedać mieszkania w ośrodkach zdrowia, jak to 
zostało zrobione z mieszkaniami w „Agronomówce”, i byłoby po problemie. 
- radny Jerzy Klamczyński – w sąsiednich gminach nie ma już takich mieszkań. 
- radna Maria Woźniak – odnośnie dachu chcę wyjaśnić, że wójt Janik postawił nas 
przed faktem dokonanym (prace remontowe zostały rozpoczęte przed podpisaniem 
zlecenia). Usterki należało zgłaszać w okresie obowiązywania gwarancji. 
Sugerowałabym natomiast zlecić fachowcowi, jak to zrobiła SM w Chmielniku            
z dachem bloku nr 142 w Gnojnie, prześwietlenie pokrycia dachowego i wskazanie,    
w którym miejscu przecieka dach. 
- prawnik - aby uspokoić nieco dyskusję chcę państwa poinformować, że ta uchwała 
jest pierwszą tego typu, ponieważ procedura sprzedaży mieszkań wymaga 
zawiadomienia każdego z mieszkańców. Sprawa bonifikaty oraz szczegóły dotyczące 
sprzedaży będą zawarte w kolejnych uchwałach. 
Natomiast gminy, które zastosowały zbyt wysokie bonifikaty (do 90%) mają problemy 
ze strony organów kontrolnych. 
- Marcin Parka – prosiłbym wobec tego, w imieniu mieszkańców, o spotkanie z panią 
Wójt oraz radnymi z Gnojna, celem omówienia wszystkich istotnych spraw                   
i warunków, na jakich będą sprzedawane mieszkania. 
- Wójt Gminy – ja wykonuję uchwały Rady Gminy. Tak też będzie w tym przypadku. 
- radny Stanisław Wcisło – oprócz znacznego wzrostu stawek za ogrzewanie, nic się   
w Balicach nie zmieniło.  
Gdyby mieszkańcy widzieli jakieś postępy w zakresie remontów – byłoby inaczej. Ale 
jeżeli jedynym znakiem istnienia ze strony nadzoru gminy w ośrodku zdrowia              
w Balicach jest podwyżka za ogrzewanie – nie dziwię się reakcji mieszkańców. 
- Wójt Gminy – gmina z tytułu ogrzewania nie zarabia nic, jeszcze dokłada. 
- radny Stanisław Wcisło – rozumiem, że gmina nie zarabia, ale powinno się coś robić 
w kierunku poprawy warunków mieszkaniowych i małymi krokami remontować 
budynek. 
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Bo jeżeli przyjdzie im płacić 700 – 800 zł m-cznie za mieszkanie, znajdujące się        
w opłakanym stanie, nie dziwię się, że są takie oceny. 
- Wójt Gminy – mieszkańcy ośrodka zdrowia w Balicach wystosowali do mnie pismo 
o sprzedaż mieszkań, bo chcą się czuć pełnoprawnymi gospodarzami. 
- radny Stanisław Wcisło – wcale im się nie dziwię, ponieważ wyczerpali już wszelkie 
możliwości i czas oczekiwania na zmiany. Teraz uważają, że gorzej już być nie może. 
- Wójt Gminy – uważam, że biegły jest osobą obiektywną i wyceni mieszkania 
zgodnie z ich realną wartością i cenami obowiązującymi na rynku nieruchomości. 
- radny Stanisław Wcisło – ja też na to liczę, że biegły będzie obiektywny. 
- radna Maria Woźniak – stawki za ogrzewanie, i to znacznie, wzrosły również            
w Spółdzielni Mieszkaniowej w Chmielniku. 
- Maria Jabłońska, sołtys wsi Wólka Bosowska –czy pan Kmiecik dał  gwarancję na 
dach na ośrodku zdrowia w Gnojnie? 
- Wójt Gminy – trudno powiedzieć, ale remont został wykonany w 2006 roku. 
- Maria Jabłońska – dziwię się, że został zatrudniony taki fachowiec który, co wiem        
z własnego doświadczenia, nie należy ani do solidnych, ani tanich. 
- radna Maria Woźniak – ponieważ pan Kmiecik jest mieszkańcem naszej gminy 
należałoby tego pana wezwać i poprosić o nieodpłatne usunięcie usterek. 
         Wynikiem zakończonej dyskusji było odczytanie przez Przewodniczącego Rady 
projektu uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych 
stanowiących własność Gminy Gnojno. 
Wyniki głosowania jawnego: „za” – 12, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 0. 
Uchwała Nr XI/69/11 wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik do protokołu. 
 
Do punktu 10-go. 
 
          Zagadnienie wprowadzenia zmian do Statutu Gminy Gnojno zreferował 
Sekretarz Gminy; stwierdził m.in., że konieczność dokonania zmian wynika                 
z przekształcenia szkół podstawowych w Kosterze, Balicach i Jarząbkach w punkty 
filialne Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Gnojnie. 
Zgodnie z sugestią radnego Stanisława Wcisło wprowadzono następujące poprawki    
w załączniku do uchwały: 
- punkt 4 otrzymał brzmienie: „Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Gnojnie 
z punktami filialnymi w Balicach, Jarząbkach i Kosterze”, 
- i analogicznie punkt 7: „Gminna Biblioteka Publiczna w Gnojnie z filiami                 
w Balicach i Raczycach”. 
       Następnie odbyło się głosowanie jawne nad przyjęciem projektu uchwały. 
Wyniki głosowania jawnego: „za” – 12, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 0. 
Uchwała Nr XI/70/11 wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik do protokołu. 
Radny Dominik Wójcik opuścił salę obrad o godz. 14.45. 
 
Do punktu 11-go.      
          
           Zapytania i wolne wnioski. 
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           Jako pierwszy zabrał głos Przewodniczący Rady Gminy i przypomniał 
sołtysom o składaniu do dnia 30 września 2011 r. wniosków, zawierających 
przedsięwzięcia do realizacji w 2012 roku w ramach funduszu sołeckiego. 
Następnie odczytał pismo Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczące uznania 
spraw wsi i rolnictwa za priorytetowy kierunek działań Polski w ramach polskiej 
prezydencji w Unii Europejskiej (pismo – w załączeniu). 
         Kontynuując ten punkt porządku obrad sołtys wsi Pożogi, pan Marian Okraj 
odczytał pismo informujące o wykorzystaniu funduszu sołeckiego oraz wniosek         
w sprawie zmiany czasu świecenia lamp ulicznych (pisma stanowią załączniki do 
protokołu)  
         W dalszej części obrad radna Maria Woźniak podziękowała pani Wójt za 
szczegółowe sprawozdanie, w którym jednakże nie znalazła informacji na temat 
zgłoszonych  przez nią na poprzedniej sesji wniosków. 
Następnie podziękowała, w imieniu pani Jaros, za wyremontowanie drogi obok 
oczyszczalni ścieków. 
Pani radna oznajmiła, że jej niepokój budzą niżej wymienione kwestie: 
- nadal nie wiadomo, co się stało z przęsłami ogrodzeniowymi, 
- naprawa drzwi od ubikacji (na placu obok budynku OSP w Gnojnie), 
- montaż znaków ograniczających dopuszczalny tonaż (ile do tej pory zamontowano 
takich znaków), 
- czyszczenie chodników z chwastów, ze szczególnym zwróceniem uwagi na odcinek 
w stronę szkoły, 
- wykoszenie pokrzyw obok kiosku i ustawienie ławki dla oczekujących na autobus, 
- określenie jasnych zasad użytkowania i odpłatności za korzystanie z sali 
gimnastycznej przy Gimnazjum w Gnojnie. 
c.d. zapytań i wniosków: 
- pani Stanisława Surmańska, sołtys wsi Rzeszutki wnioskowała o: 
  - wystosowanie pisma do Dyrekcji Kolei Państwowych w sprawie wyczyszczenia       
(z chaszczy i krzewów) przejazdu kolejowego, 
  - dowóz kamienia na wyrównanie wyrwy w moście (droga Gnojno-Rzeszutki), 
  - zmianę (na wcześniejszą godzinę) czasu świecenia lamp ulicznych. 
- pan Henryk Kasza, sołtys wsi Kostera: 
  - oznajmił, że jest za mało środków na realizację zadań w ramach funduszu 
sołeckiego oraz że bez dofinansowania z budżetu gminy niewiele da się zrobić, 
  - zapytał, czy będzie dowieziony kamień na wyrównanie dołów, zamontowane lampy 
uliczne oraz, czy odcinek drogi gminnej o długości 800 m (Kostera – Bugaj) zostanie 
przekazany Powiatowemu Zarządowi Dróg (byłby jeden zarządca i rozstrzygnięta 
sprawa odśnieżania), 
  - stwierdził również, że przewodniczący jest zobowiązany powiadomić sołtysa           
o każdej sesji, 
  - zapytał, dlaczego nie wyznaczono miejsca na przystanek dla autobusu szkolnego         
w miejscowości Kostera oraz czemu dwoje dzieci z Kostery nie zostało 
zrekrutowanych na półkolonie. 
- pani Helena Frankiewicz, sołtys wsi Raczyce prosiła o każdorazowe powiadamianie 
sołtysa z danej miejscowości o przyjeździe członków Komisji Rolnictwa oraz 
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zapytała, czy osoba, która nie jest najemcą będzie miała możliwość zakupu mieszkania 
w ośrodku zdrowia w Raczycach. 
- Przewodniczący Rady Gminy zwrócił się z prośbą do pani Wójt o informowanie 
sołtysów o wszystkich przedsięwzięciach. 
- radny Krzysztof Musiał - z uwagi na rozpoczęcie zajęć w szkołach, mając na uwadze 
bezpieczeństwo dzieci, prosił panią Wójt o wystosowanie pisma do ŚZDW w sprawie   
uporządkowania remontowanej drogi lub przynajmniej chodnika. 
- radna Maria Woźniak sugerowała natomiast aby przystosować do wyżej 
wymienionego celu drogę obok DPS. 
- pani Maria Jabłońska, sołtys wsi Wólka Bosowska zwróciła się z pytaniem, czy 
wykaszanie rowów obok posesji na całej szerokości należy do Powiatowego Zarządu 
Dróg. 
         Pan Sebastian Kiciński zwrócił uwagę na nieprawidłowości zawarte we 
wnioskach składanych w ramach funduszu sołeckiego. Oświadczył m.in., że nie 
można w ciągu roku budżetowego dokonywać zmian w zakresie zadań. Można 
natomiast dokonywać przesunięć środków między poszczególnymi zadaniami. Pan 
podinspektor sugerował aby w przyszłości pisać wnioski z dużą ogólnością. 
         W związku z koniecznością przygotowania projektu uchwały radni postanowili 
przeznaczyć na pomoc rzeczową dla Powiatowego Szpitala w Chmielniku kwotę        
w wysokości 5.000 zł. 
          Do wyżej wymienionych wniosków oraz zapytań odniosła się pani Wójt, która 
stwierdziła m.in.: 
- przęsła są i będą wykorzystane do budowy ogrodzenia, natomiast ubikacja będzie 
zdemontowana, 
- po rozstrzygnięciu przetargu rozpocznie się budowa boiska, 
- w miejscu, gdzie rosną pokrzywy znajdują się prywatne posesje; nie można ich 
wykosić i stworzyć precedensu; przystanek zostanie przeniesiony, 
- kwestia użytkowania sali i ustalenia odpłatności z tego tytułu zostanie rozstrzygnięta 
po wyliczeniu kosztów; Sekretarz doprecyzował, że projekt przedmiotowej uchwały 
będzie tematem obrad kolejnej sesji, 
- czas świecenia lamp ulicznych zostanie ujednolicony na terenie całej gminy, 
- przedsięwzięcia do realizacji w ramach funduszu sołeckiego powinny mieć charakter 
ogólny (bez uszczegółowiania), 
- kamień do Kostery w roku bieżącym był dostarczony; doły wyrówna koparka; lampy 
zostaną zamontowane oprócz jednej (brak dokumentacji projektowej), 
- mieszkanka wsi nie dopełniła wszystkich formalności, dlatego dziecko nie zostało 
zrekrutowane; sprawa dojazdu autobusu szkolnego do Kostery jest nierozstrzygnięta 
ponieważ nie jest znana liczba dzieci, które będą uczęszczać do szkoły, 
- mieszkania niezajęte będą sprzedawane w drodze przetargu, 
- prośby kierowane do ŚZDW nie skutkują. 
c.d. zapytań i wolnych wniosków: 
- radny Stanisław Wcisło – czy w każdej szkole musi być zamontowany wyparzacz do 
naczyń? 
- Wójt Gminy – dzięki otrzymanemu wsparciu z Urzędu Marszałkowskiego zostaną 
zakupione naczynia wielokrotnego użytku oraz wyparzacze; dokonaliśmy wyboru 
korzystniejszej opcji. 
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- radny Stanisław Wcisło – dla dzieci ze Szkoły Podstawowej w Balicach bardziej 
korzystna byłaby dotychczasowa, już sprawdzona, forma dożywiania. 
- Wójt Gminy – uważam, że dzieci powinny otrzymywać pełnowartościowy posiłek. 
- radny Stanisław Wcisło – następna sprawa dotyczy dowozu dzieci do szkoły, którą 
wcześniej poruszył sołtys z Kostery. Autobus w tej miejscowości będzie około godz. 
06.15. Mieszkańcy Kostery i Zawady w rozmowie ze mną stwierdzili, że przy 
wykazaniu minimum dobrej woli ze strony Urzędu Gminy i stworzeniu 
dogodniejszych niż do tej pory warunków dowozu, byliby skłonni zgodzić się na 
wysłanie swoich dzieci do Gimnazjum w Gnojnie. A otrzymana subwencja na każde 
dziecko pokryłaby koszty dowozu z nawiązką.  
Prosiłem na poprzedniej sesji o ustawienie dowozu w ten sposób, aby dzieci                
z miejscowości położonych na południu gminy odpoczęły od wczesnego wstawania. 
To co się dzieje w tej kwestii jest, w moim odczuciu, świadomym działaniem             
w kierunku odpływu dzieci z terenu gminy do innych szkół. 
Kiedy będzie coś wiadomo na temat utworzenia placu zabaw przy Szkole 
Podstawowej w Balicach. Czy utworzenie placu zabaw jest tożsame z utworzeniem 
kącika w ramach programu „Radosna Szkoła”. 
- Wójt Gminy – program przewiduje utworzenie i wyposażenie miejsc zabaw 
wewnątrz szkoły. 
- radny Stanisław Wcisło – najpierw szkoły w Gnojnie i Raczycach otrzymały 
pieniądze na utworzenie i wyposażenie placów zabaw, a teraz dodatkowo na kąciki. 
Coś tu jest nie tak.. 
- pan Sebastian Kiciński – wniosek został złożony na wyposażenie miejsc zabaw we 
wszystkich szkołach, również w punktach filialnych. Jednakże z uwagi na brak 
jednoznacznej interpretacji przepisów dotyczących tych ostatnich – wniosek cofnięto. 
W tej chwili czekamy na opinię z MEN dotyczącą możliwości składania wniosków 
przez punkty filialne. 
- radny Stanisław Wcisło – kolejna rzecz – wnosiłem kilkakrotnie o poszerzenie mostu 
w Balicach przy drodze gminnej. Nadal swój wniosek podtrzymuję i chcę wiedzieć, 
kiedy zostanie zrealizowany. Mówiłem również o wykonaniu zjazdu z drogi 
powiatowej na drogę gminną (obok zabudowań pani sołtys), który w dalszym ciągu 
nie jest zrobiony. 
Kiedy będzie przebudowany odcinek kanalizacji sanitarnej. Cztery lata temu na 
zebraniu w Bugaju był poruszony problem montażu lamp obok posesji pana Galusa     
i pani Majka, który to problem jest wciąż aktualny. 
- Wójt Gminy – jak już wspomniałam, na oświetlenie zostało niewiele pieniędzy. 
- pan Sebastian Kiciński – w pierwszej kolejności należy wykonać projekt. 
- radny Stanisław Wcisło – po to są projekty, żeby je wykonywać. 
- pan Sebastian Kiciński – ale na to potrzebne są pieniądze, które muszą znaleźć 
odniesienie w budżecie. 
- Wójt Gminy – projekty na wykonanie oświetlenia ulicznego zostały wykonane 
zgodnie z podjętą uchwałą. 
- Przewodniczący Rady – na wykonanie oświetlenia można przeznaczyć środki            
z funduszu sołeckiego. 
- radny Stanisław Wcisło – tytułem zadośćuczynienia za długoletnie oczekiwanie       
(w ramach rekompensaty) sugerowałbym jednak zamontować lampę obok pana 
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Galusa (bez projektu), a potem u pani Majki, której posesja jest oddalona tylko ok. 150 
metrów. 
- Wójt Gminy – montaż lampy wraz z urządzeniami (bez projektu) kosztuje 800 zł. 
- radny Stanisław Wcisło – nie wiem, czy to są moje subiektywne odczucia, ale jeżeli 
mówię o jakichkolwiek potrzebach zawsze jestem informowany o kosztach. 
Korzystając natomiast z obecności pani Rak chciałbym zapytać o obydwa mosty           
i przekierowanie kanalizacji. Kiedy to będzie wykonane? 
- pani Maria Rak, p.o. kierownika ZGK – konsultowałam temat kanalizacji                   
z fachowcem który stwierdził, że najlepszym rozwiązaniem byłaby instalacja 
oczyszczalni przyobiektowej. Koszt jednej studzienki wynosi 2.000 zł razy 3, bo tyle 
zostało zaprojektowane studzienek, daje kwotę 6.000 zł. Dochodzą jeszcze koszty rur    
i kamienia oraz robocizny. 
Sprawa została przekazana pani Wójt. Jeżeli otrzymamy zlecenie – praca zostanie 
wykonana. 
- radny Stanisław Wcisło – problem nie tkwi w szambie, tylko w rurze kanalizacyjnej. 
Moim zdaniem oczyszczalnia go nie rozwiąże. 
- Wójt Gminy – złożymy wniosek o dofinansowanie budowy przydomowych 
oczyszczalni w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,    
a realizację projektu rozpoczniemy od Balic. 
- radny Stanisław Wcisło – kiedy ta sprawa będzie ostatecznie załatwiona? 
- Wójt Gminy – na następnej sesji zostaną państwo poinformowani o ustaleniach na 
temat wyboru koncepcji budowy kanalizacji, a następnie odbędziemy zebrania 
informacyjne z mieszkańcami poszczególnych miejscowości; zaczniemy od Balic. 
- radny Stanisław Wcisło – są to rozwiązania docelowe, a ja się obawiam kolejnego 
wycieku z szamba. 
- Wójt Gminy – jeżeli zarządca będzie pilnował wywozu z szamba – wycieku nie 
będzie. 
- radny Stanisław Wcisło – zadałem pytanie odnośnie mostu. 
- pani Maria Rak – nie uczestniczyłam w spotkaniu z mieszkańcami w sprawie mostu; 
nie mamy również zlecenia na jego wykonanie. 
- radny Stanisław Wcisło – pani Wójt – czy będzie zlecenie? 
- Wójt Gminy – będzie, ale ze szczegółami w tej sprawie zapozna pani sołtys. 
- pani Anna Duda, sołtys wsi Balice – mimo deklaracji ze strony pani Mołas, że kupi 
kręgi - na razie nic w tej sprawie nie wiadomo. 
- radny Stanisław Wcisło – jak ktoś może kupować kręgi na drogę gminną, wzdłuż 
której biegnie rów. Mam na myśli drogę główną od kościoła. 
- Wójt Gminy – czy pani sołtys o tym wiedziała? 
- pani sołtys – rozmawiałam z panią Skwark, która stwierdziła, że droga nie może być 
szersza niż 3,5 m. 
- radny Stanisław Wcisło – proszę o kręgi na most przy drodze gminnej, wzdłuż której 
biegnie rów odprowadzający wodę z całej wsi do rzeki. Nie chodzi mi w tej chwili       
o rów obok posesji państwa Mołasów. 
- radny Jerzy Gierczak – proszę o przyjazd konserwatora, ponieważ  na Rudzie nie 
świecą trzy lampy uliczne. 
Proszę ponadto o interwencję w sprawie wykaszania poboczy przy drogach 
powiatowych. Prace są wykonywane niesolidnie i niezgodnie z parametrami. 
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- radny Stanisław Wcisło – proszę o informację, kiedy odbędzie się zebranie               
w Balicach. 
- Wójt Gminy – 31 sierpnia b.r. o godz. 13.00. 
- pani Zofia Panak, sołtys wsi Poręba – czy jest jeszcze możliwość wykonania wjazdu 
z modernizowanej drogi wojewódzkiej na działkę rolną, położoną we wsi Glinka.  
- Wójt Gminy – proszę wystosować pismo w tej sprawie. 
- radna Maria Woźniak – ten, kto organizował dowóz dzieci do szkół poszedł po 
najmniejszej linii oporu, a była okazja aby wyjść naprzeciw potrzebom mieszkańców 
Kostery. Czy nie należy się zastanowić nad wynajęciem bądź zakupem dodatkowego 
środka transportu, mając na uwadze komfort dziecka? 
- sołtys z Kostery – w tej chwili problem dotyczy jednego dziecka. 
- Wójt Gminy – nie otrzymamy dofinansowania na zakup autobusu, ale w roku 
przyszłym wrócimy do tego tematu. 
         Przed zakończeniem obrad pani Maria Rak zwróciła się do sołtysów z prośbą      
o poinformowanie mieszkańców, że od 19 września b.r. rozpoczyna się zbiórka 
odpadów komunalnych. 
 
Do punktu 12-go. 
 
          W związku z wyczerpaniem wszystkich punktów porządku obrad 
Przewodniczący Rady dokonał zamknięcia XI sesji. 
 
Na tym protokół zakończono i podpisano.- 
 
Protokolant:                                                                                 Przewodniczący obrad: 
B.Czarnecka                                                                                       Piotr Terlecki 
      
 
 


