
1 

 

Protokół Nr XI/15 
 

              z sesji Rady Gminy Gnojno, odbytej w dniu 30 grudnia 2015 roku w sali 
konferencyjnej Urzędu Gminy w Gnojnie. 
Obrady trwały od godz. 9.10 do godz. 11.45. 
W sesji, zgodnie z załączonymi listami obecności, uczestniczyło 15 radnych, sołtysi 
oraz: 
- Pan Zbigniew Janik - wójt gminy, 
- Pan Piotr Bębas  - sekretarz gminy, 
- Pani Maria Małasińska - skarbnik gminy. 
            Otwarcia XI sesji i stwierdzenia kworum wystarczającego do podejmowania 
prawomocnych uchwał dokonał Przewodniczący Rady Gminy Gnojno – Stanisław 
Wcisło. Następnie powitał wszystkich uczestników obrad i wniósł o zmianę porządku 
obrad poprzez wprowadzenie w punkcie 8 projektu uchwały w brzmieniu: „Uchwała 
zmieniająca uchwałę w sprawie wzorów formularzy informacji i deklaracji 
podatkowych”. Za proponowaną zmianą głosowało 15 radnych. Kontynuując odczytał 
proponowany porządek obrad, uwzględniający przegłosowaną zmianę: 

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 wydatków, które nie wygasają z upływem roku. 
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 
na 2016 rok. 

8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wzorów 
formularzy informacji i deklaracji podatkowych. 

9. Odpowiedzi na interpelacje radnych i wolne wnioski. 
10. Zakończenie sesji. 

W związku z brakiem uwag przewodniczący poddał proponowany porządek obrad pod 
głosowanie. Za jego przyjęciem głosowało 15 radnych. 
 
Do punktu 2-go. 
 
            Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 
            Za przyjęciem protokołu bez czytania głosowało 15 radnych. 
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Do punktu 3-go. 

 

             Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami. 
              Sprawozdanie za okres od 11.12.2015 r. do 30.12.2015 r., stanowiące 
załącznik do protokołu, przedłożył wójt gminy Zbigniew Janik. 
              Radna Maria Woźniak odnosząc się do odczytanego sprawozdania 
stwierdziła, że zarządzenia wójta są aktami prawa miejscowego i powinny być na 
bieżąco zamieszczane na stronie podmiotowej BIP. Kontynuując dodała, że ostatnie 
opublikowane zarządzenie nosi datę 13.11.2015 r. Dlatego nie należy pisać nieprawdy 
w sprawozdaniu że są zamieszczane, tylko przytoczyć czego dotyczą. 
              Wójt odnosząc się do poruszonej kwestii oznajmił, że osobiście dopilnuje, 
żeby zarządzenia były publikowane i dodał, że prowadzony jest rejestr wszystkich 
zarządzeń w wersji papierowej. 
              Radny Gustaw Treliński oświadczył, że ostatni protokół z sesji został 
zamieszczony na stronie BIP w dniu wczorajszym, w późnych godzinach 
popołudniowych, i nie wszyscy radni mieli okazję zapoznać się z jego treścią. 
              Przewodniczący rady stwierdził, że protokoły są zamieszczane w miarę 
możliwości. Powodem opóźnienia była między innymi  krótka przerwa między 
sesjami, okres świąteczny i kumulacja protokołów do publikacji. 
 
Do punktu 4-go.           
 
             Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie 
Finansowej Gminy Gnojno na lata 2015-2035. 
             Z treścią protokołu z posiedzenia Komisji Planowania, Budżetu i Finansów, 
odbytego w dniu 28 grudnia 2015 r., wpisującego się w tematykę omawianą w punkcie 
4 i 5, zapoznała zebranych przewodnicząca komisji – radna Maria Woźniak 
(kserokopia protokołu Nr 17/15 – w załączeniu). 
             Następnie pani skarbnik poinformowała o zmianach wydatków budżetowych 
dokonanych w załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej, nie mających wpływu na 
kształt budżetu, i przedstawiła projekt uchwały w ww. sprawie. 
W związku z brakiem uwag i pytań do przedłożonego projektu uchwały, 
przewodniczący zarządził głosowanie. 
Wyniki głosowania jawnego: „za” – 15, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 0. 

Uchwała Nr XI/65/15 wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik do protokołu. 

 

Do punktu 5-go. 
 
             Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Gnojno na 2015 rok. 
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            Analogicznie do punktu 4 projekt uchwały w przedmiotowej kwestii odczytała 
skarbnik gminy Maria Małasińska. 
Ponieważ nie było pytań ani uwag – przewodniczący obrad poddał przedstawiony 
projekt uchwały pod głosowanie. 
Wyniki głosowania jawnego przedstawiają się następująco: „za” – 15, „przeciw” – 0, 

„wstrzymujących się” – 0. 

Uchwała Nr XI/66/15 wraz z uzasadnieniem – w załączeniu. 

 

Do punktu 6-go. 
 
             Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają 
z upływem roku budżetowego. 
             Projekt uchwały w wyżej wymienionej sprawie wraz z uzasadnieniem 
przedłożyła pani skarbnik. 
W związku z brakiem pytań i uwag – przewodniczący poddał ww. projekt uchwały 
pod głosowanie. 
Wyniki głosowania jawnego: „za” – 15, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 0. 

Uchwała Nr XI/67/15 wraz z uzasadnieniem – w załączeniu. 

 

Do punktu 7-go. 
 
           Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 
2016 rok. 
           Projekt uchwały w przedmiotowej sprawie wraz z uzasadnieniem przedstawiła 
Barbara Czarnecka - pełnomocnik wójta gminy ds. rozwiązywania problemów 
alkoholowych. 
Nikt z radnych nie wniósł uwag do przedstawionego projektu uchwały, wobec czego 
przewodniczący obrad zarządził głosowanie. 
Wyniki głosowania jawnego są następujące: „za” – 15, „przeciw” – 0, 

„wstrzymujących się” – 0. 

Uchwała Nr XI/68/15 wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik do protokołu. 

 

Do punktu 8-go. 
 
           Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wzorów 
formularzy  informacji i deklaracji podatkowych. 
           Sekretarz gminy udzielając wyjaśnień w ww. kwestii stwierdził m.in., że 
Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach w toku czynności nadzorczych wskazała, 
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że brak jest podstaw prawnych do zawarcia w przyjętych uchwałą wzorach informacji 
i deklaracji podatkowych zapisów dotyczących odpowiedzialności przewidzianej w 
kodeksie karnym skarbowym. W związku z tym podjęcie uchwały zmieniającej treść 
pouczenia jest zasadne. Następnie przytoczył treść cytowanej wyżej uchwały. 
Radny Tomasz Pasternak zapytał, czy w związku z tą zmianą mieszkańcy będą 
zobowiązani do składania nowych deklaracji. 
Sekretarz stwierdził, że odpowiedzi na pytanie udzieli po konsultacji z pracownikami 
referatu finansowego. 
W związku z brakiem dalszych pytań i uwag do przedłożonego projektu uchwały – 
przewodniczący zarządził głosowanie. 
Wyniki głosowania jawnego przedstawiają się następująco: „za” – 15, „przeciw” – 0, 

„wstrzymujących się” – 0. 

Uchwała Nr XI/69/15 wraz z uzasadnieniem – w załączeniu. 

Po głosowaniu przewodniczący obrad przekazał wszystkim w imieniu pana 
wicestarosty, który z przyczyn obiektywnych nie mógł uczestniczyć w dzisiejszej 
sesji, najlepsze życzenia noworoczne. 
Następnie ogłosił 20-minutową przerwę w obradach. 
 
Do punktu 9-go. 
 
           Odpowiedzi na interpelacje i wolne wnioski. 
            Na samym początku przewodniczący rady przytoczył treść pisma 
przewodniego, które otrzymał od Pani Jolanty Stachowicz, wraz z udzieloną 
odpowiedzią  (kserokopia pisma oraz odpowiedź   – w załączeniu). Ponieważ wszyscy 
radni i sołtysi otrzymali pisma wraz z załącznikiem – przewodniczący odstąpił od 
przytaczania jego treści. 
W dyskusji na ww. temat udział wzięli: 
- Radny Marian Okraj – w okresie świąteczno-noworocznym jesteśmy obdarowywani 
prezentami. I ja taki prezent w postaci tego pisma otrzymałem. Osobiście jestem tym 
pismem zbulwersowany i nie wiem, jak się do niego odnieść. Dlatego pozwolę sobie 
na przytoczenie jednego z akapitów: „zobowiązana jestem również zaprzeczyć 
stwierdzeniu, że przeprowadzone w latach 2012-2014 przebudowy i inwestycje 
wymagały usunięcia błędów wykonawczych. Zarówno świetlica w Raczycach, Dom 
Ludowy w Janowicach Raczyckich, jak i boisko w Gnojnie, zakończone zostały 
bezusterkowym protokołem odbioru robót. Inwestycje te, z racji wysokiego 
dofinansowania (blisko 70%) poddane były szczegółowej kontroli ŚBRR, którą 
przeszły bez zastrzeżeń. Wspomniane boisko sportowe w Gnojnie, które mieszkańcy 
zapewne pamiętają jako zarośnięty chwastami „poligon”, który w 2012 roku dzięki 
podjętym przeze mnie staraniom zamieniło się w nowoczesny obiekt, wyróżniony w 
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konkursie Złoty Żuraw Najpiękniejsze Świętokrzyskie Inwestycje w kategorii Obiekty 
Bliskie Mieszkańcom. W wyniku gruntownie przeprowadzonych inwestycji, obiekty te 
przez kilkanaście lat nie będą wymagały poprawek i nakładów finansowych, będą 
długo służyły mieszkańcom całej gminy”. Z tego jasno wynika, że moja praca i praca 
pozostałych członków Komisji Rewizyjnej wykonana przez ostatni rok w ogóle się nie 
liczy. Nieważne jest również to, co widzieliśmy na własne oczy i co zostało napisane 
w protokołach. Nieważne jest także to, co stwierdził inspektor nadzoru, że budynek 
świetlicy w Raczycach grozi zawaleniem oraz to, że członkowie Komisji Rewizyjnej 
widzieli drewnianą konstrukcję dachu przeżartą przez korniki. Teraz kolejna sprawa – 
boisko w Gnojnie. Chyba nikt nie jest na tyle niemądry, żeby nie móc odróżnić 5-cm 
warstwy ziemi od 15-cm warstwy. Bo widać to gołym okiem. I jak się ma ostatnie 
stwierdzenie, że boisko w Gnojnie będzie służyło mieszkańcom przez długie lata, do 
pism skierowanych do wójta gminy przez dyrektorów szkół o jego zamknięcie, bo 
zagraża bezpieczeństwu użytkowników? Dlatego ja nie mogę się zgodzić z tym, co 
jest w tym piśmie napisane. A to że rura wodociągowa została przeprowadzona przez 
prywatną działkę bez zgody właściciela, który żąda od gminy odszkodowania w 
kwocie 40.000 zł, to też jest w porządku? Ja z tym nie będę spał aż do momentu 
wyjaśnienia tej sprawy. Pracowałem uczciwie rok czasu w tej gminie. I nie pozwolę 
sobie na szkalowanie efektów mojej pracy. 
- Radny Gustaw Treliński – mam pytanie - czy boisko w Gnojnie jest zamknięte, czy 
jest dopuszczone do użytku? 
- Radny Marian Okraj – jest zima i nikt na razie z tego obiektu nie korzysta. 
- Radny Gustaw Treliński – ale jeżeli jest to niebezpieczny obiekt, to powinien być 
zamknięty. 
- Radny Marian Okraj – fakt, że ten obiekt jest niebezpieczny potwierdziła Komisja 
Rewizyjna. Jak już wcześniej powiedziałem, w okresie zimowym nikt na boisku nie 
gra w piłkę.  
- Radny Jerzy Kwiecień – nie było kategorycznego zakazu korzystania z obiektu. 
Dlatego w godzinach popołudniowych miejscowa młodzież grała w piłkę. Tylko 
zajęcia wychowania fizycznego nie odbywały się na płycie boiska. 
- Radny Gustaw Treliński – dlatego ja tego nie rozumiem. Bo skoro boisko jest 
niebezpieczne dla użytkowników, co jednoznacznie stwierdziła Komisja Rewizyjna, to 
powinno być zabezpieczone łańcuchem.  
- Radny Stanisław Wesołowski – dziwi mnie pewien fakt; boisko było otwarte w 
połowie 2013 roku i nikt wtedy nic nie mówił o wystających kamieniach ani innych 
wystających rzeczach. Dopiero w połowie 2015 roku ktoś wnosi uwagi, że boisko nie 
nadaje się do użytku z powodu wystających kamieni. Nie wiem. A może ktoś tych 
kamieni naniósł specjalnie w nocy na boisko? 
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- Radny Jerzy Kwiecień - ponieważ ziemia się uleżała i osiadła, zaczęły wystawać 
kamienie. 
- Wójt gminy – pan Kwiecień jest radnym i osobą, która zawiaduje tym obiektem. 
Może wobec tego odpowie na to pytanie, dlaczego akurat teraz zajmujemy się tym 
tematem. Bo rzeczywiście jest pewna niezręczność. I jak powiedział radny 
Wesołowski możliwe jest, iż ktoś teraz te kamienie podrzucił. 
- Radny Stanisław Wesołowski – można tak mniemać. 
- Radny Marian Okraj – dla pełnej jasności przytoczę treść protokołu Nr 8/15 z 
posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 23 września 2015 roku (kserokopia wym. 
protokołu – w załączeniu). Jest w nim napisane m.in., że: „po zapoznaniu się z 
dokumentacją i wysłuchaniu wyjaśnień Pana Sebastiana Kicińskiego, komisja udała 
się na boisko sportowe w celu przeprowadzenia oględzin, w wyniku których 
stwierdziła następujące nieprawidłowości: 
- częściowy brak drożnej instalacji kanalizacji deszczowej i obsypki rury drenarskiej w 
dwóch otworach, 
- za mała warstwa ziemi wegetacyjnej w niektórych miejscach płyty boiska 
uniemożliwia prawidłowy i równomierny wzrost trawy, 
- brak spadków na płycie boiska przyczynia się do powstawania zastoin wody, 
- wystające pojedyncze kamienie zagrażają bezpieczeństwu użytkowników. 
Komisja wnosi o usunięcie wymienionych wyżej nieprawidłowości”. 
I co tutaj jeszcze więcej dyskutować. Przecież jest wszystko jasne. I to ma się nijak do 
tego pisma, które otrzymałem na święta. 
- Radny Gustaw Treliński – ja nie wiem co pan widział i co pan napisał. Mnie 
interesuje, co dalej z tym boiskiem. Czy był wezwany wykonawca do usunięcia 
usterek. Bo według mnie do tego powinniśmy dążyć. 
- Radny Marian Okraj – po to tu jesteśmy, żeby boisko przywrócić do stanu 
użyteczności. 
- Radny Jerzy Kwiecień – chciałem dopowiedzieć, że nie tylko członkowie komisji 
dokonali przeglądu obiektu. Byli przy tym również obecni projektant i wykonawca 
którzy, odnosząc się do kolejnych zarzutów, uznali że mamy rację. Wszystkie 
ustalenia zostały nagrane i znalazły swoje odniesienie w dokumentach. Przy czym 
wykonawca twierdził, że obiekt jest wykonany zgodnie z projektem, natomiast 
projektant temu zaprzeczał. Co dalej – tego nie wiem. 
- Radny Krzysztof Samburski – mieliśmy mały incydent na święta, ale mamy 
demokrację i są różne publikacje; jedna może się ukazać w Echu Dnia, inna w 
jakiekolwiek innej formie. Ale każdy z nas ma swój rozum i swoje zdanie. Wracając 
do sprawy boiska. Są wnioski komisji, że pewne rzeczy trzeba zmienić. Ale przecież 
nie  można burzyć całej idei, że boisko było niepotrzebne. Pozostaje kwestia murawy. 
Z tego co pamiętam, na jednym z posiedzeń komisji było mówione, że inwestycja jest 
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jeszcze objęta gwarancją. Natomiast z informacji, którą nam wtedy wójt przekazał 
wynikało, że usterki zostały zgłoszone wykonawcy w trakcie trwania okresu 
gwarancyjnego. Mnie interesuje jedna kwestia. Co dalej. 
- Radny Artur Patrzałek – w pierwszej kolejności powinniśmy się odnieść do pisma a 
w drugiej do tego, co zostało zrobione. 
- Radny Krzysztof Samburski – pismo pismem a my skupmy się na gwarancji, 
usuwaniu usterek i kosztach, które się z tym wiążą. 
- Radny Gustaw Treliński – kto podpisał protokół odbioru. 
- Radny Marian Okraj – za wszystkie inwestycje odpowiadał zatrudniony wówczas 
pracownik. 
- Radny Krzysztof Samburski – to że pracownika nie ma, nie oznacza że nie należy 
wyegzekwować od wykonawcy naprawienia błędów. 
- Radny Jerzy Kwiecień – wykonawca zadeklarował ustnie, że usunie niektóre usterki. 
- Radny Marian Okraj – pismo do wykonawcy zostało wysłane w trakcie trwania 
gwarancji. Wykonawca zgodził się na usunięcie wszystkich usterek pod warunkiem, 
że gmina zapłaci mu 300.000 zł. 
- Radny Krzysztof Samburski – według mnie wykonawca powinien usunąć 
nieprawidłowości na własny koszt, w ramach gwarancji. 
- Radny Marian Okraj – żeby to wyegzekwować należałoby skierować sprawę do 
sądu. 
- Radna Maria Woźniak – chciałam się z Państwem podzielić pewnymi 
spostrzeżeniami. Abstrahując od treści pisma pewne fakty są zastane i wójt ma 
obowiązek dopilnować tych inwestycji którym kończy się okres gwarancji, jeżeli 
zauważy pewne usterki i nieprawidłowości. Na tę okoliczność każdy wykonawca 
przedkłada tzw. zabezpieczenie należytego wykonania umowy, przeważnie w formie 
polisy. W przypadku stwierdzenia wad, inwestor może żądać odpowiedniego 
odszkodowania. Powiem tak. Jak jest odbiór - to wszystko wygląda ładnie. Wszystko 
się zmienia po pewnym czasie, m.in. pod wpływem zmiennych warunków 
atmosferycznych. Być może tak też było i w tym przypadku. Trawa zasiana, murawa 
równa. Przecież pod dokumentami podpisały się osoby zaufania publicznego, które 
miały ku temu odpowiednie uprawnienia. W skład komisji do obioru końcowego 
powoływane są często osoby, które nie znają się na niuansach prawa budowalnego. A 
trudno stwierdzić „gołym” okiem, że coś jest nie tak. Dopiero podczas kilkuletniego 
użytkowania wychodzą na jaw pewne niedociągnięcia. Będąc latem na boisku sama 
byłam zaskoczona ilością wystających kamieni, głównie w okolicach bramek. Według 
mnie położono za małą warstwę ziemi humusowej i kamienie zostały wypłukane. 
Dlatego proszę, żeby nie dorabiać do tego żadnych ideologii. Uważam, że nam 
wszystkim powinno zależeć na tym, żeby było dobrze. 
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- Przewodniczący obrad – podsumowując trzeba wskazać na dwie rzeczy. W piśmie 
stwierdzono, że roboty zostały odebrane. I tak rzeczywiście jest. Ale jeżeli w 
międzyczasie wychodzą takie rzeczy, należałoby się zastanowić nad jakością tych 
odbiorów. Bo przykładowo brak odpowiedniej warstwy ziemi wegetacyjnej na boisku 
można było stwierdzić, robiąc odkopy w kilku miejscach. Jeżeli w wyremontowanej 
świetlicy w Raczycach spróchniałe drewno można odrywać ręką, to wszyscy wiedzą 
że nie zrobił tego kornik w ciągu miesiąca. I to też można było stwierdzić podczas 
odbioru inwestycji. Obecnie są prowadzone rozmowy z wykonawcami remontu tych 
obiektów, o czym za chwilę z pewnością będzie mówił wójt. Wykonawcy na pewno 
będą się ociągać. Niemniej jednak są to sprawy do koniecznego usunięcia, co w 
sposób polubowny próbuje zrobić. Chodzi o to, żeby to załatwić w sposób praktyczny, 
w możliwie krótkim czasie, żeby te obiekty prawidłowo funkcjonowały. Bo takie 
rzeczy odciągają nas od załatwienia innych, równie ważnych, bieżących spraw.   
- Wójt gminy – nie chciałbym polemizować z tym pismem, bo nie zawiera 
argumentów popartych faktami, o których należałoby dyskutować. Pismo pozostawię 
bez komentarza. Mogę tylko powiedzieć, że jest to czyjeś „widzimisię”. Odniosę się 
natomiast do kwestii poruszanych podczas wcześniejszej dyskusji, czyli do boiska. 
Każdy wie, że najważniejszym elementem boiska jest murawa, a nie ogrodzenie czy 
też oświetlenie. I od tego wszystko się zaczęło. Bo należało dociec, dlaczego są 
ubytki, dlaczego trawa nie rośnie równomiernie na całej płycie boiska a wystające 
kamienie i nierówności stwarzają zagrożenie dla dzieci grających w piłkę i dla 
pozostałych użytkowników tego obiektu. Dlatego powtórzę jeszcze raz to, co już 
mówiłem wielokrotnie podczas sesji. Mnie o nic innego nie chodzi tylko o to, żeby 
ktoś zrobił to, za co wziął pieniądze. I to duże pieniądze. Podczas spotkania, w którym 
wziął udział m.in. ówczesny inspektor nadzoru, sam wykonawca przyznał, że są 
niedociągnięcia i obiecał, że je poprawi. Prosił tylko o przesłanie stosownej 
korespondencji, do której miał się odnieść. Wysłaliśmy  pismo, ale wykonawca się do 
niego nie ustosunkował. Dlatego wysłaliśmy kolejne pismo z terminem  usunięcia 
niedociągnięć do końca tego roku. Do obecnej chwili nie otrzymaliśmy od wykonawcy 
odpowiedzi na piśmie. Dlatego wyślemy do niego następne pismo z informacją o 
naliczaniu z dniem 1 stycznia 2016 roku odsetek karnych, z uwagi na niewykonanie 
zapisów zawartej umowy. Protokół z  przeprowadzonego przeglądu gwarancyjnego 
sporządzony w dniu 11 września 2015 roku mogę dla Państwa przygotować na 
następną sesję. Są w nim zawarte wszystkie fakty dotyczące boiska. Jak zareaguje 
wykonawca wraz z nastaniem nowego roku – zobaczymy. W piśmie jest napisane 
m.in., że „nieuzasadnione jest więc przytoczenie w treści artykułu roszczenia o zapłatę 
300 tys. zł, skierowanego przez wykonawcę boiska z tytułu wykonanych prac, gdyż 
kwota wynikająca z umowy w całości i terminowo została uregulowana po 
zakończeniu inwestycji”. Jak Pani Stachowicz może mówić, że przytoczenie tego 
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faktu w artykule jest nieuzasadnione gdy jest już przecież  po rozprawie i wykonawca 
inwestycji wystąpił do inwestora czyli gminy o zapłatę 320 tys. zł. 
- Przewodniczący rady – sprawa jest w sądzie a wykonawca nie dość że nie usunął 
usterek, to żąda dodatkowo sumy 320 tys. zł do tej,  którą gmina zapłaciła za 
wykonanie boiska.  
- Wójt gminy – nie chciałbym też wracać do kwestii pozostawienia urzędu bez 
zobowiązań, o czym Pani Stachowicz napisała w swoim piśmie. Przeczą temu 
stwierdzeniu dwie rozprawy wytoczone przeciwko mnie, które odbyły się przecież 
przed Sądem w Kielcach i w Krakowie. Zarówno jeden, jak i drugi sąd przyznał mi 
rację i uznał, że takowe zadłużenie jest. 
Co do remontu Domu Ludowego w Janowicach Raczyckich i świetlicy w Raczycach. 
Radny z Raczyc pytał, dlaczego boisko w Gnojnie nie jest zamknięte. A ja dokładnie 
to samo musiałbym zrobić ze świetlicą w Raczycach. Bo w piśmie, które otrzymałem 
z Nadzoru Budowlanego jest napisane m.in. „z uwagi jednak na fakt, że obecny stan 
techniczny więźby dachowej na budynku świetlicy wiejskiej w Raczycach, gm. 
Gnojno, budzi zastrzeżenia, co może spowodować bezpośrednie niebezpieczeństwo 
dla jego użytkowników zgodnie z treścią art. 81c, ust.2 ustawy Prawo budowlane 
stanowiącym, że organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru 
budowlanego w razie powstania uzasadnionych wątpliwości, co do jakości robót 
budowlanych a także stanu technicznego obiektu budowlanego, mogą nałożyć w 
drodze postanowienia na właściciela lub zarządcę obiektu budowlanego obowiązek 
dostarczenia w określonym terminie odpowiednich ocen technicznych lub ekspertyz”. 
Otrzymałem decyzję, żeby takowe ekspertyzy przedstawić. Dziwi mnie, że usterki 
widoczne gołym okiem wymagają przedstawiania dodatkowych ekspertyz, 
sporządzonych na własny koszt. Dosyć koszt robót wykonanych na tym obiekcie 
wyniósł ponad 300 tys. zł, to jeszcze trzeba zapłacić kilka tysięcy za wykonanie 
ekspertyzy.  Po otrzymaniu takiego pisma powinienem ten obiekt zamknąć. Niektórzy 
może by się zdziwili, bo obiekt  z zewnątrz wygląda ładnie, ale konstrukcja dachu jest 
niebezpieczna a ściany „kwitną”, co potwierdził Nadzór Budowlany. Od tego 
wykonawcy również nie chciałem nic więcej oprócz zrobienia tego, za co wziął 
pieniądze. Myślę że po przeczytaniu takiego pisma, wykonawca nie będzie miał 
argumentów żeby twierdzić, że jest inaczej. 
Co do boiska w Janowicach Raczyckich. W tym przypadku zostałem zobowiązany 
przez mieszkańców do doprowadzenia boiska do takiego stanu, żeby można było na 
nim grać. W tej sprawie wystosowałem pismo do wykonawcy o wyrównanie ziemi. 
Dostałem odpowiedź, która wzbudziła we mnie niemałe zaskoczenie. W tym piśmie 
jest  napisane m.in.: „płytę boiska sportowego wykonywała gmina we własnym 
zakresie w zamian za roboty dodatkowe, które wykonywałem na budynku. Zostało to 
uzgodnione z obecną Panią wójt w obecności inspektora nadzoru i radnych. 
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Dodatkowo informuję, że w czasie imprez plenerowych (zdjęcia - w załączeniu) teren 
był użytkowany w sposób niezgodny z przeznaczeniem, m.in. przez ustawienie 
ciężkiego wyposażenia, parkowanie samochodów na świeżo zrobionym boisku”.  
Stwierdzenie wykonawcy, że płytę boiska wykonywała gmina we własnym zakresie, 
jest sprzeczne z dokumentami przesłanymi do ŚBRR, z których wynika jednoznacznie, 
że wykonawca otrzymał kwotę około 20 tys. zł za budowę boiska. Po otrzymaniu 
pisma od pani Stachowicz, z którego jasno wynika że wszystkie inwestycje zostały 
zakończone bezusterkowo, będę zmuszony do wyjaśnienia tej sprawy. Bo nie mogę za 
to odpowiadać. Odpowiedzialność powinna spaść na tego, kto za to odpowiada. W 
piśmie pani Stachowicz czytamy, że wszystko zostawiła w idealnym stanie a jaka jest 
prawda – to wszyscy widzą. Ja na to nie pozwolę, żeby swoje błędy ktoś przypisywał 
mnie. 
- Przewodniczący rady – w trakcie realizacji danej inwestycji zleceniodawca – 
inwestor może dokonać zmiany, spisując na tę okoliczność stosowny dokument. Czy 
w tej sprawie został sporządzony dokument o zmianie zakresu robót między 
zleceniobiorcą a wykonawcą? 
- Wójt gminy – nie ma takiego dokumentu. Poza tym, zlecając komuś pracę, nie 
można tej pracy wykonać samemu. 
- Przewodniczący rady – czyli wykonawca jest odpowiedzialny za stan tego boiska, 
ponieważ nie ma żadnego dokumentu potwierdzającego jakoby gmina odstąpiła od 
zlecenia. 
- Wójt gminy – umowa została podpisana a wykonawca wziął pieniądze za boisko. 
Kontynuując mogę dokonać sprostowania informacji dotyczącej instalacji solarnych. 
Pani Stachowicz napisała, że nie ma w tym żadnej mojej zasługi. Akurat tak się składa 
że kończę to, co sam zacząłem podpisując pierwsze dokumenty na montaż tych 
urządzeń w obecności innych włodarzy gmin i starosty. Kolejna sprawa – droga 
wojewódzka. Pierwsze umowy na realizację tej strategicznej i bardzo ważnej dla 
gminy inwestycji, ja podpisywałem. Pierwsze porozumienie zostało podpisane blisko 
8 lat temu. Ponieważ samorząd wojewódzki nie dysponował wystarczającymi 
środkami na budowę tej drogi – nasza gmina wraz z gminami położonymi wzdłuż tej 
trasy partycypowała w kosztach wykonania projektu, przeznaczając na ten cel kwotę 
ponad 180 tys. złotych (proporcjonalną do odcinka drogi, który przebiega przez naszą 
gminę). Na tym spotkaniu dotyczącym partycypacji w kosztach byli wszyscy 
wójtowie, burmistrzowie i starostowie, przez których teren przebiega ta droga. Nie 
było tylko starosty buskiego Jerzego Kolarza. Starostwo partycypowało w kosztach 
projektu innej drogi, też wojewódzkiej, tylko że prowadzącej przez gminę Busko. 
Mogę myśleć, że staroście nie zależało na drodze biegnącej przez gminę Gnojno. Ale 
to tak na marginesie. Poza tym w piśmie jest napisane, że zostało wykonane ponad 8 
km chodników. Różne ważne osoby przyjeżdżały i mówiły, że jestem odpowiedzialny 
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za to, że te chodniki nie zostały zaprojektowane. Tak samo jak ja jestem 
odpowiedzialny za drogi gminne, starosta za drogi powiatowe, tak samo marszałek 
odpowiada za drogi wojewódzkie. Natomiast żaden wójt nie odpowiadał za to, czy 
projekt został zrobiony dobrze czy źle na innych drogach. Dlatego nie wiem, czemu to 
zostało przypisywane akurat mnie. Znamiennym jest, że po realizacji tego projektu 
stanowisko stracił Dyrektor Wojewódzkiego Zarządu Dróg. Mogę jeszcze dodać, że w 
zawartym wówczas porozumieniu co do budowy tej drogi był zapis, że w chwili 
powstania nowych terenów zabudowanych w miejscowościach położonych wzdłuż 
drogi wojewódzkiej zostaną zaprojektowane dodatkowe chodniki. I nie jest to żadna 
sytuacja nadzwyczajna ani tym bardziej cud, bo wiele lat temu podpisałem taki 
dokument. Nie mówiłem o tym przez wiele lat, ale jest okazja, żebym to wreszcie 
wyjaśnił, ponieważ zostałem sprowokowany przez panią Stachowicz. W piśmie jest 
również napisane, że wszyscy mieszkańcy gminy doskonale pamiętają katastrofalny 
stan ośrodków zdrowia. Jak dobrze pamiętam remont Ośrodka Zdrowia w Gnojnie 
kosztował około 150 tys. zł. Przepisy dotyczące ośrodków zdrowia ulegają zmianie a 
otrzymywane dokumenty nakładają na samorząd dostosowanie tych obiektów do 
obowiązujących standardów. W przeciwnym razie dany ośrodek może zostać 
zamknięty. Z pisma wynika, że niezbędne remonty zostały wykonane. Patrząc na te 
wyremontowane obiekty w Raczycach i Balicach  mogę stwierdzić, pół żartem, pół 
serio, że wyglądają jak nowe. Szczególnie ten w Balicach. 
- Przewodniczący rady – na remont wewnętrzny budynku Ośrodka Zdrowia w 
Balicach przeznaczyliśmy cały fundusz sołecki w kwocie 16 tys. zł, natomiast z 
budżetu gminy została dołożona niewielka kwota. Radni z poprzedniej kadencji 
pamiętają mój wniosek, poparty konkretną kalkulacją, o zmniejszenie zakresu robót 
termomodernizacyjnych obiektów użyteczności publicznej, tj. przy świetlicy w 
Raczycach i Janowicach Raczyckich, i przeznaczenie części z tej kwoty na remont 
ośrodków zdrowia. Wtedy zaciągając kredyt w kwocie 700 tys. zł   zrobiliśmy dwie 
świetlice i trzy ośrodki zdrowia. I byłoby po problemie. 
- Radny Marian Okraj – w tej całej dyskusji padło jedno mądre stwierdzenie. Bo nie 
chodzi o to, żeby znaleźć kij i kogoś uderzyć. I nie po to mnie wyborcy przysłali, 
żebym produkował zło. Chodzi o to, żebyśmy wszyscy razem prostowali te kręte 
ścieżki. Dlatego musimy wypracować metody służące mieszkańcom i dobru tej gminy. 
- Radny Krzysztof Samburski – zgadzam się z tym, że należy uciekać od niewłaściwej 
wymiany zdań. Prawda jest taka. Jeden wójt mówi że robił dobrze, poświęcając temu 
dużo czasu i pracy. I że jest dumny z tego, co zrobił. Następny będzie czynił to samo a 
po nim jeszcze następny. Wszystkim tym wójtom płacimy z naszego budżetu. A panu 
radnemu Wesołowskiemu nie chodziło o to, że ktoś naniósł kamieni na boisko. 
Chodziło mu o to, że wójt ma obowiązek, wykorzystując instrumenty prawne, do 
wyegzekwowania od wykonawcy usunięcia wszystkich niedociągnięć. Bo to są nasze 
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wspólne pieniądze. I w tym kierunku idźmy. A z tego co mówił pan wójt wynika, że 
jest taka możliwość, bo wszystkie usterki stwierdzone zostały w czasie trwania okresu 
gwarancyjnego. 
- Przewodniczący obrad – i wójt to robi; rozmawia i próbuje zmobilizować 
wykonawcę do usunięcia niedociągnięć. Jeżeli wykonawca będzie oporny, wtedy 
zostaną uruchomione inne procedury. Wobec tego zapytam – czemu ma służyć to 
pismo? 
- Radny Krzysztof Samburski – a czemu służy władza? 
- Przewodniczący obrad – czemu ma służyć to pismo, jeżeli wójt robi to, co do niego 
należy i nie szuka dziury w całym. Jest nieprawidłowość – to wnosi do wykonawcy o 
jej usunięcie. 
- Radny Krzysztof Samburski – w piśmie nie jest napisane, że to jest zrobione dobrze. 
Jest tylko stwierdzone, że inwestycja została odebrana protokołem  a za wykonane 
roboty wykonawca otrzymał zapłatę. 
- Wójt gminy – jeżeli tekst trafił do adresatów w takiej formie jaką mam przed sobą a 
radny Samburski twierdzi że tak nie jest, to nawet to nie jest śmieszne, tylko 
nieprzyjemne. Cytuję więc: „Zobowiązana jestem również zaprzeczyć stwierdzeniu, że 
przeprowadzone w latach 2012-2014 przebudowy i inwestycje wymagały usunięcia 
błędów wykonawczych”. I jak się ma do tego to, co przed chwilą powiedział radny 
Samburski? 
- Radny Krzysztof Samburski – jako radny uważam, że nie powinniśmy się zajmować 
wypowiedziami ani jednego ani drugiego wójta. Bo to nam w niczym nie pomaga. 
Pisma każdy pisać może. Jeżeli ktoś pisze nieprawdę, należy skorzystać z innych 
instrumentów. My zajmijmy się fachową, rzetelną pracą. Jeżeli boisko jest źle 
zrobione, należy wykonawcę wziąć za bety, żeby usunął wszystkie mankamenty. 
- Przewodniczący obrad – otrzymując takie pismo, jestem zobowiązany przedstawić 
go na sesji rady. 
- Radna Jadwiga Gubała – należy być obiektywnym. Bo to nie jest tak, że czepiamy 
się tylko byłej pani wójt. Raczej jest odwrotnie. Będąc na sesjach często słyszę, że to 
pan wójt jest winny temu czy tamtemu. Chciałam jeszcze wrócić do jednej sprawy. 
Otóż w budynku po byłej Szkole Podstawowej w Janowicach Poduszowskich mieszka 
jedna pani przez pół roku bez umowy. Najpierw zdemontowała wszystko co było a 
później zrobiła kosmetyczny remont, za który żąda od gminy 100 tys. złotych. Sąd jest 
niesprawiedliwy i nierychliwy a lokatorka nie chce opuścić budynku. Przecież ktoś 
podpisywał umowę najmu i dawał przyzwolenie na remont. Brak jest kosztorysów i 
pozwolenia na wykonanie prac remontowych. Kogo mamy pytać, dlaczego tak było. 
- Przewodniczący obrad – jeżeli się wynajmuje komukolwiek budynek, pewien zakres 
prac wymaga uzgodnień z właścicielem. I taki zakres prac został w tym budynku 
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wykonany, mimo braku dokumentów na tę okoliczność dotyczących uzgodnienia tego 
z właścicielem. I to też jest w porządku? 
- Pan Henryk Kasza – sołtys wsi Kostera – a może to jest dowód na to, że 
rozpoczynają się wcześniejsze wybory. Dlatego musicie mieć się na baczności i 
wiedzieć, jak się bronić. Może to jest nauka na następne lata. 
- Radny Wincenty Krawczyk – przecież wszystkie te inwestycje ktoś nadzorował. Był 
projektant, wykonawca i za te wszystkie roboty gmina musiała zapłacić ze wspólnej 
kasy. Teraz mamy trudny okres. Każdy wie jaki mamy budżet i jak trudno jest go 
dopiąć. Wójt, dzięki swoim staraniom, przez miniony rok zrobił wiele kilometrów 
dróg. I  jeszcze dodatkowo jest zmuszony do naprawienia czegoś, za co już zostało 
zapłacone. Przecież to nie jest jego wina. Podobała mi się jego dzisiejsza wypowiedź, 
że nie chce z nikim zadzierać ani się kłócić. Tylko musi wykonywać sumiennie swoje 
obowiązki, bo po to ludzie go wybrali. Czy nie można było przez te 4 lata wychwycić 
tych zaniedbań? A teraz skąd wziąć 300 tys. zł, żeby zapłacić wykonawcy boiska? 
Dlatego wójtowi trzeba życzyć dobrego zdrowia, żeby temu wszystkiemu podołał. 
- Radny Jerzy Kwiecień – tym bardziej, że zmniejszono nam subwencję o 300 tys. zł a 
do tego dochodzą te wszystkie roszczenia.  
            W dalszej części obrad wójt odniósł się do wniosków i interpelacji 
zgłoszonych na sesji w dniu 10 grudnia 2015 roku (wnioski i zapytania – w 
załączeniu). Stwierdził m.in., że: 
- tablica z nazwą miejscowości Falki-Wielka Łąka zostanie zamontowana w nowym 
roku (wniosek zgłoszony przez radnego Artura Patrzałka); 
- ubytki w drodze Gnojno-Piaski oraz na parkingu obok Ośrodka Zdrowia w Gnojnie 
zostaną zasypane kruszywem, gdy się poprawi pogoda (wniosek zgłoszony przez 
radną Marię Woźniak); 
- przepalone żarówki na słupach oświetleniowych są wymieniane na bieżąco (wniosek 
zgłoszony przez sołtysa wsi Janowice Poduszowskie); 
- po dokonaniu uzgodnień z właścicielami działek zostanie uporządkowany teren 
pomiędzy budynkiem poczty a murem okalającym DPS (wniosek zgłoszony przez 
radną Marię Woźniak w dniu 23 października 2015 r.). 
Ponadto pan wójt zasygnalizował że firma „Rafit” jest zainteresowana zakupem około 
2 ha działki, dzierżawionej od gminy. Działka ma być wykorzystana na rozszerzenie 
działalności. 
Wolne wnioski zgłosili: 
- Pani sołtys z Januszowic prosiła o dostarczenie piasku na zimowe utrzymanie dróg. 
- Radna Maria Woźniak wniosła o przygotowanie na następną sesję rady informacji 
odnośnie zamontowanych wodomierzy oraz założonych plomb (wniosek zgłoszony na 
poprzedniej sesji) oraz rozliczenia zużycia wody za cały 2015 rok. 
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- Sekretarz gminy odpowiadając na pytanie dotyczące deklaracji podatkowych 
stwierdził, że deklaracje złożone przez osoby fizyczne są cały czas aktualne i rolnicy 
nie muszą ich ponownie składać. Dopiero w momencie zaistnienia jakiejś zmiany – 
będą zobowiązani do złożenia deklaracji na nowym druku. Natomiast osoby prawne 
będą składać deklaracje na zmienionym druku, ponieważ składają deklaracje 
corocznie. 
- Pani sołtys z Poręby zgłosiła potrzebę ustawienia znaku drogowego ograniczającego 
tonaż na drodze Gnojno-Poręba. 
- Pani sołtys z Wólki Bosowskiej podziękowała panu wójtowi za podjęcie działań, 
dzięki którym została wyremontowany częściowo budynek strażnicy OSP i prosiła o 
dokończenie remontu w 2016 roku. 
- Radny Tomasz Pasternak mając na uwadze sygnały mieszkańców Kaleb poparł 
wniosek pani sołtys z Poręby dotyczący ustawienia znaku. 
- Sołtys z Janowic Poduszowskich zwrócił się z prośbą o przestawienie wiaty 
przystankowej w inne miejsce (obok świetlicy wiejskiej). 
- Wójt gminy zakomunikował, że w piśmie przewodnim które otrzymał od Pani 
Jolanty Stachowicz jest prośba o sprostowanie przedstawionych informacji na łamach 
„Echa Dnia”. Kontynuując dodał, że sprostowanie należy się radnym i sołtysom od 
autorki pisma oraz że nie zamierza publikować żadnego sprostowania.   
           Kończąc obrady przewodniczący złożył wszystkim życzenia noworoczne: 
zdrowia, wszelkiej pomyślności i szampańskiej zabawy sylwestrowej. 
Do życzeń dołączył się pan wójt, życząc zebranym dużo zdrowia i samych dobrych 
dni. 
Radny Gustaw Treliński przeprosił za to, że nie mógł uczestniczyć w ostatniej sesji, 
oraz w posiedzeniu Rady Społecznej SPZOZ, tłumacząc ten fakt względami 
osobistymi. Przeprosił wszystkich, którzy poczuli się jego nieobecnością urażeni. Ze 
swej strony zadeklarował, że będzie osobiście informował pana przewodniczącego o 
każdej nieobecności zarówno na sesji, jak i na posiedzeniu rady. Kończąc podziękował 
radnym za głosowanie podczas ostatniej sesji. 
 
Do punktu 10-go. 
 
             Po wyczerpaniu wszystkich punktów porządku obrad, przewodniczący rady 
gminy, Stanisław Wcisło, dokonał zamknięcia XI sesji. 
 
Na tym protokół zakończono i podpisano.- 
 
                 Protokolant:                                                                 Przewodniczący obrad: 
           Barbara Czarnecka                                                                 Stanisław Wcisło 
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