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Protokół Nr XI/20 

           z sesji Rady Gminy Gnojno, odbytej w dniu 28 stycznia 2020 roku w sali 
konferencyjnej Urzędu Gminy w Gnojnie. 
Sesja trwała od godz. 9.05 do godz. 11.50. 
Zgodnie z załączonymi listami obecności uczestniczyło w niej 13 radnych (nieobecni: 
radna Aneta Jurkowska, radny Krzysztof Samburski), sołtysi oraz: 
- Pan Zbigniew Janik   - wójt gminy, 
- Pan Piotr Bębas   - sekretarz gminy, 
- Pani Maria Małasińska  - skarbnik gminy. 
Z zaproszonych gości na sesję przybył Pan Stanisław Klimczak – wicestarosta buski. 
           Otwarcia XI sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Wcisło. Na 
wstępie powitał wszystkich zebranych na sali obrad i stwierdził kworum wystarczające 
do podejmowania prawomocnych uchwał. 
Następnie pokrótce przytoczył postać tragicznie zmarłego niedawno Jana Kwietnia – 
długoletniego sołtysa Skadli - wnosząc o uczczenie pamięci o nim chwilą ciszy.  
Przewodniczący kontynuując wniósł o zmianę w porządku obrad, polegającą na 
wprowadzeniu punktu 7 w brzmieniu: „Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w 

sprawie opłat za zajęcie pasa drogowego”.   

„Za” proponowaną zmianą głosowało 13 radnych, nikt nie był „przeciw” i nikt nie 
„wstrzymał się” od głosu. 
Kolejny wniosek o zmianę porządku obrad polegającą na rozszerzeniu punktu 4 o 
dyskusję nad projektem uchwały budżetowej wniósł radny Marian Okraj. 
Przewodniczący obrad odnosząc się do zgłoszonego wniosku zapewnił, że przed 
głosowaniem nad projektem budżetu na 2020 rok odbędzie się dyskusja. 
Wobec powyższego radny wycofał swój wniosek. 
Po przegłosowaniu zmiany porządek obrad przedstawia się następująco: 

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie kworum i przyjęcie porządku obrad. 
2. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji. 
3. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami. 
4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gnojno na 2020 rok. 
5. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gnojno 

na lata 2020-2039. 
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 
na 2020 rok. 

7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie opłat za zajęcie pasa 
drogowego. 

8. Zapytania i wolne wnioski. 
9. Zakończenie sesji. 
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„Za” przyjęciem  ww. porządku obrad głosowało 13 radnych, nikt nie był „przeciw” i 
nikt nie „wstrzymał się” od głosu (protokół głosowania imiennego – w załączeniu). 
 
Do punktu 2-go. 
 
           Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji. 
           W sprawie przyjęcia protokołów: z IX sesji odbytej w dniu 26 listopada 2019 r.  
i z X sesji odbytej w dniu 30 grudnia 2019 r. odbyły się dwa głosowania. 
Za” przyjęciem protokołów bez czytania głosowało 13 radnych i tylu samo głosowało 
„za” przyjęciem protokołów w wersji opublikowanej na stronach podmiotowych 
Biuletynu Informacji Publicznej (protokoły głosowań imiennych – w załączeniu). 
 
Do punktu 3-go. 

 

             Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami. 
              Sprawozdanie z działalności za okres od 26.11.2019 r. do 28.01.2020 r., 
stanowiące załącznik do protokołu, przedłożył i opatrzył stosownym komentarzem – 
wójt gminy Zbigniew Janik (szczegóły dotyczące przedstawionego sprawozdania 
można odsłuchać na stronie internetowej gminy pod adresem: gnojno.com.pl – w 
zakładce – dla mieszkańca) . 
 
Do punktu 4-go. 

 

            Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gnojno na 2020 rok. 
             Z treścią protokołu z posiedzenia Komisji Planowania Budżetu i Finansów, 
odbytego w dniu 27 stycznia 2020 roku, związanego tematycznie z powyższym 
punktem porządku obrad, zapoznał zebranych radny Artur Patrzałek – przewodniczący 
komisji (kserokopia protokołu nr 12/20 – w załączeniu). 
             Następnie skarbnik gminy – pani Maria Małasińska odczytała uchwałę nr 
157/2019 VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z 
dnia 10 grudnia 209 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy 
Gnojno na 2020 rok (kserokopia uchwały – w załączeniu). 
Dyskusja nad projektem uchwały budżetowej: 
-  Radny Marian Okraj – odnosząc się do tegorocznego budżetu nie sposób pominąć 
inwestycji, na które ludzie oczekują od wielu lat. W związku z tym mam pytanie. Czy 
kwota 68.000 zł na rozbudowę oświetlenia ulicznego jest wystarczająca i czy jest w 
stanie zaspokoić potrzeby mieszkańców 26 sołectw?                                                                      
- Skarbnik gminy – większość inwestycji z tego zakresu jest realizowanych w ramach 
funduszu sołeckiego. Gmina tylko w niewielkim stopniu partycypuje w kosztach. 
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- Radny Marian Okraj – można na ten temat polemizować. Małe miejscowości 
dysponują niewystarczającymi środkami z funduszu sołeckiego w stosunku do 
potrzeb. Jeżeli nie dofinansujemy niektórych inwestycji, to one nigdy nie będą 
przeprowadzone. 
- Wójt gminy – gmina zawsze dokłada do inwestycji realizowanych w danej 
miejscowości. Najlepszym tego przykładem jest budowa oświetlenia w msc. 
Januszowice, gdzie mieszkańcy przez dwa kolejne lata przeznaczali środki funduszu 
sołeckiego na ten cel. Ponieważ kwota, którą dysponowali, była niewystarczająca, 
brakującą kwotę dołożyliśmy z budżetu gminy. 
Zabezpieczyliśmy w budżecie kwotę 60 tys. złotych, z czego znaczną część stanowi 
fundusz sołecki. Zrobimy tyle, na ile będzie nas stać. 
Na wymianę lamp na energooszczędne, które pobierają nawet 5 razy mniej energii od 
tradycyjnych żarówek,  potrzebujemy dodatkowo około 40 tys. złotych. Jestem za tym, 
żeby to zrobić, ponieważ efekt jest niewspółmierny z tym, co mamy teraz. Oświetlenie 
będziemy wymieniać kompleksowo, aby było i efektywnie, i efektownie. Tę kwestię 
będę omawiał z każdym sołtysem. Cudów nie ma. Wiadomo, że nie zdołamy 
wszystkiego zrobić w jednym roku. Bo wtedy musielibyśmy dysponować budżetem 
rzędu 100 mln. zł a nie trochę ponad 20 mln. Dlatego będziemy to robić na miarę 
naszych możliwości. Wiadomo, że jak się zrobi w jednym miejscu, to w drugim muszą 
trochę poczekać. 
- Radny Wincenty Krawczyk – w 2018 roku mieszkańcy Skadli przeznaczyli fundusz 
sołecki na projekt, w 2019 – na rozbudowę oświetlenia. Proszę o nas pamiętać panie 
wójcie. 
- Wójt gminy – żeby rozpocząć rozbudowę oświetlenia w Skadli i 3 innych 
miejscowościach, trzeba najpierw uzyskać pozwolenie na budowę. Problem polega na 
tym, że PGE rok temu wystosowała do gmin propozycje dotyczące zawarcia umów 
regulujących zasady odpłatności za słupy oświetleniowe. Niektóry gminy podpisały 
umowy, bez głębszej analizy treści. Te gminy które nie podpisały umów, czekają na 
rozstrzygnięcia tej kwestii. Na naszą prośbę o udostępnienie uchwały, która nas 
obliguje do wnoszenia opłat, PGE zasłania się tajemnicą przedsiębiorstwa. Nie 
możemy płacić na podstawie tajemnego dokumentu. To nie przymierzając tak, 
jakbyśmy dzisiaj wyłączyli fonię i wizję i ustalali, jakie podatki mają płacić 
mieszkańcy. Jesteśmy szantażowani w ten sposób, że dopóki nie podpiszemy umów, 
PGE nie wyda nam decyzji o warunkach zabudowy. Nie mając tej decyzji, nie 
uzyskamy pozwolenia na budowę. Nikt nie wie, jaki będzie finał tej sprawy. 
- Radny Artur Patrzałek – czy na montaż pojedynczych lamp na przysiółkach też 
potrzebne jest pozwolenie? 
- Wójt gminy – tak; tak samo, jak z chodnikiem w Glince. Pomimo, że jest budowany 
za nasze pieniądze, właścicielem drogi jest Świętokrzyski Zarząd Dróg 
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Wojewódzkich, który nam narzuca w jaki sposób ma być wybudowany. Tak samo 
PGE narzuca nam wszystkie kwestie związane ze słupami, liniami, lampami, bo za to 
odpowiada. 
- Radny Marian Okraj – na niektóre odcinki mamy wykonane projekty oświetleniowe. 
Czy to nie jest wystarczający argument dla Zakładu Energetycznego? 
- Wójt gminy – by móc zrealizować jakąś inwestycję, potrzebne jest pozwolenie na 
budowę. Nie wystarczy sam projekt. Wydaje mi się, że w tym roku zakończy się spór i 
wszystkie sprawy uda nam się sfinalizować. 
- Pani Maria Jabłońska – sołtys wsi Wólka Bosowska – panie wójcie – dziękuję za to, 
że na Wólce Bosowskiej świeci się co druga lampa. Dla mnie i dla moich 
mieszkańców jest to wystarczające. Moje pytanie jest takie. Czy żeby zaoszczędzić jak 
najwięcej pieniędzy na oświetleniu, nie można tego zrobić w pozostałych wsiach na 
terenie gminy? Po co pali się światło przez całą noc? Kiedyś lampy świeciły do 23 i 
nikt nie zgłaszał sprzeciwu. 
- Wójt gminy – każda sytuacja jest inna. Zarówno mieszkańcy oglądający przebieg 
sesji jak i sołtysi przyznają, że są prowadzone długie rozmowy nad zamontowaniem 
każdej dodatkowej lampy. Dodatkowe lampy, już między istniejącymi,  montujemy w 
szczególnie niebezpiecznych miejscach, na przykład na zakrętach drogi, obok 
przystanków, na których do autobusów wsiadają uczniowie. Są na terenie gminy takie 
miejscowości, gdzie od wielu lat na każdym słupie jest lampa i poprzednicy 
pozakładali jeszcze dodatkowe. I mieszkańcy nie wyrażają zgody na to, aby świeciła 
teraz co druga lampa. 
- Radna Beata Boś – jedną z nich są Maciejowice. Absolutnie nie wyrażam na to 
zgody, aby wygasić co drugą lampę. 
- Wójt gminy -  nie jestem za tym, żeby montować lampy na każdym słupie. Bo nowe 
lampy świecą na tyle mocno, że w zupełności by wystarczyło je zamontować na co 
drugim słupie. Ale do każdej sytuacji należy podejść indywidualnie.  
- Pani Maria Jabłońska – skoro jesteśmy taką bogatą gminą, to proszę o zamontowanie 
lamp na każdym słupie również w mojej miejscowości. 
- Pan Henryk Kasza – sołtys wsi Kostera – u nas też świeci co druga lampa i nikt nic 
nie mówi. 
- Wójt gminy – są też takie miejsca na terenie gminy, gdzie zamontowane są dwie 
lampy na jednym słupie. Przy czym jedna oświetla jeden odcinek drogi, a druga lampa 
- drugi odcinek (są to skrzyżowania). 
- Pani Maria Jabłońska – ja wszystko rozumiem. Tylko pytam. Po co mają się lampy 
świecić do samego rana? 
- Wójt gminy – jak już wcześniej mówiłem, każda sytuacja jest inna. Lampy się 
świecą, bo mieszkańcy tego chcą, dla bezpieczeństwa, orientacji i przemieszczania się. 
Proszę również o to, aby odpowiednio wcześnie zgłaszać wszelkie odstępstwa od tego, 
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kiedy lampy się zapalają i kiedy gasną. Kiedy zgłaszacie wszelkie awarie – proszę 
podawać nr słupa i nr posesji, obok której ten słup stoi. 
- Radny Wincenty Krawczyk – panie wójcie - najlepiej będzie jak Komisja Rolnictwa 
pojedzie w teren i rozezna sprawę. 
- Radny Marian Okraj – zaczynamy dzielić skórę na niedźwiedziu, a tak nie powinno 
być. Oświetlenie dróg w okresie jesienno-zimowym nie jest standardem, tylko 
koniecznością. Ponieważ ludzie przemieszczają się samochodami gdy jest ciemno, 
oświetlenie uliczne jest niezbędne. Chodzi i o bezpieczeństwo, i o estetykę naszych 
miejscowości. Myśmy już dawno powinni zamknąć temat oświetlenia. 
- Pan Henryk Kasza – jadąc dzisiaj na sesję słyszałem w radiu Kielce informację, że 
powiat kielecki jest liderem, bodajże w skali kraju, w pozyskiwaniu pieniędzy na drogi 
gminne i powiatowe. Czy nie możemy podjąć takich działań, aby nasza gmina i powiat 
buski dorównywały powiatowi kieleckiemu ku zadowoleniu mieszkańców? 
- Wójt gminy – to co powiem proszę potraktować w formie żartu. Ale my też możemy 
puścić reklamę, że gmina Gnojno dorównuje powiatowi kieleckiemu. A mówiąc 
poważnie niewiele gmin wykorzystało to ostatnie rozdanie, tak jak my, i z pieniędzy 
unijnych (tylko z jednego programu) wybudowała tyle odcinków dróg, co nasza. Przez 
2 lata wybudowaliśmy bodajże 13 odcinków dróg, z których niektóre miały po kilka 
kilometrów. Mieszkańcy niektórych miejscowości czy przysiółków, gdzie nie ma 
jeszcze asfaltu, na pewno nie będą z takiego stanu rzeczy zadowoleni. Ja uważam, że 
budujemy bardzo dużo dróg.  
Planując inwestycje na ten rok nie wskazaliśmy odcinków dróg, które zamierzamy 
budować, ponieważ zmieniły się przepisy dotyczące ich realizacji. Dlatego obawiając 
się, że możemy nie zdążyć z pewnymi uzgodnieniami, pani skarbnik zaplanowała w 
budżecie ogólną kwotę na ten cel. Które drogi uda nam się zrobić bezproblemowo w 
tym roku, to je zrobimy. Pozostałe odcinki – zrobimy za rok. 
- Pan Henryk Kasza – musimy iść do przodu. 
- Wójt gminy – cały czas robimy wszystko, aby iść do przodu. To nie jest tak, jak 
powiedział radny, że sołtys powinien pojechać na sesję i powiedzieć, że Kostera nie 
jest uwzględniona w inwestycjach na ten rok. Jeśli radny tak mówi, to jest jakieś jedno 
wielkie nieporozumienie. Mojej miejscowości też nie ma. Robimy tam, gdzie to jest 
możliwe. 
- Pan Henryk Kasza – jak się coś robi – to ludzie widzą. A jak się nie robi – to też 
widzą. Chodzi o to, że jedni korzystają cały czas, a drudzy – w ogóle. I tu jest 
problem. 
- Wójt gminy – na tym polega demokracja, żeby mieć wybór. Niemożliwe jest, aby w 
każdej z 26 miejscowości była szkoła, kościół czy przedszkole. Rada gminy i sołtysi 
są m.in. po to wybrani, aby móc decydować, co, gdzie i kiedy należy zrobić. Nie da się 
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ukryć, że stolicą gminy jest miejscowość Gnojno. Jeżeli przeznaczymy pieniądze na 
remont budynku Urzędu Gminy, to nie przeznaczymy ich na inne cele. 
Wobec braku dalszych pytań i uwag, przewodniczący poddał projekt uchwały pod 
głosowanie. 
Wynik głosowania jawnego jest następujący: „za” – 13, „przeciw” – 0, „wstrzymujące 

się”  – 0 (protokół głosowania imiennego – w załączeniu). 
Uchwała Nr XI/115/20 wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik do protokołu. 

               Po głosowaniu wicestarosta buski – pan Stanisław Klimczak stwierdził m.in.: 
„Do najważniejszych sesji w roku należy zaliczyć sesję podczas której uchwalany jest 
budżet gminy i powiatu oraz sesję, kiedy radni udzielają absolutorium władzy 
wykonawczej. Dzisiaj uchwaliliście bardzo ambitny budżet na 2020 rok, co 
bezsprzecznie wynikało ze sprawozdania wójta gminy, dyskusji oraz protokołu 
przewodniczącego Komisji. Jeśli wszystkie te zadania i pomysły zostaną 
zrealizowane, powinniście być za to wdzięczni wójtowi, władzom i sami sobie. Ten 
rok będzie szczególnie trudny z kilku względów. Po pierwsze we wszystkich 
zakładach i jednostkach wzrosła płaca minimalna. Pracodawcy wszystkim osobom 
najniżej zarabiającym muszą podnieść wynagrodzenie do 2.600 zł brutto. I tutaj 
dochodzi do takiej sytuacji, że zaciera się różnica między pracownikami zarabiającymi 
do tej pory taką samą kwotę lub nieco wyższą. Każdy rozsądny pracodawca będzie 
musiał znaleźć w swoim budżecie pieniądze na podwyżki dla pozostałej grupy 
pracowników. Nie są to wcale małe kwoty. W naszym przypadku ta kwota wyniesie 
ponad 3 miliony złotych. 
Wracając do meritum - gratuluję wam uchwalenia budżetu na bieżący rok. Jako 
mieszkaniec gminy i radny powiatowy będę się włączał w jego realizację. Chcę 
podkreślić, że współpraca między mną a władzami gminy układa się bardzo dobrze. 
Budżet powiatu buskiego został uchwalony pod koniec 2019 roku. Gmina Gnojno 
została w nim uwzględniona. Bardzo dziękuję za przeznaczenie kwoty 124 tys. zł na 
inwestycję drogową  w Rzeszutkach. Dzięki temu, że wartość inwestycji po przetargu 
została obniżona, gmina Gnojno dołoży do jej realizacji 84 tys. zł. Gdyby nam się 
udało uzyskać rządowe dofinansowanie, zrobimy drogę z Balic do Bugaja. Podobnie 
rzecz się ma z drogami powodziowymi. Wspólnie zdecydujemy, które odcinki będą 
realizowane. 
Ponieważ z powodu obowiązków zawodowych nie mogłem uczestniczyć w ostatniej 
sesji 2019 roku, korzystając z okazji chciałbym życzyć Wam i Waszym rodzinom na 
Nowy Rok szczęścia, zdrowia i powodzenia”.  
                Wójt zabierając głos podziękował panu staroście za dotychczasową 
współpracę i życzył w Nowym Roku sukcesów zawodowych i osobistych oraz 
zadowolenia z realizowanych inwestycji na naszym terenie. 
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              W następnej kolejności głos zabrał radny Wincenty Krawczyk i życzył panu 
wicestaroście dużo zdrowia oraz dalszej, tak dobrej, współpracy z władzami gminy. 
 
      Do punktu 5-go. 
 
             Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Gnojno na lata 2020-2039. 
Ponieważ nikt nie miał pytań i nie wniósł żadnych uwag – przewodniczący zarządził 
głosowanie. 
Wynik głosowania jawnego jest następujący: „za” – 13, „przeciw” – 0, „wstrzymujące 
się” – 0 (protokół głosowania imiennego – w załączeniu). 
Uchwała Nr XI/116/20 wraz z uzasadnieniem - w załączeniu. 

 

Do punktu 6-go. 
 
             Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 
2020 rok. 
Wobec braku pytań, uwag i spostrzeżeń, przewodniczący poddał ww. projekt uchwały 
pod głosowanie. 
Wynik głosowania jawnego jest następujący: „za” – 13, „przeciw” – 0, „wstrzymujące 

się”  – 0 (protokół głosowania imiennego – w załączeniu). 
Uchwała Nr XI/117/20 wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik do protokołu. 

 

Do punktu 7-go. 
 
             Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie opłat za zajecie pasa 
drogowego. 
             Wyjaśnień w wymienionej kwestii udzielił pan Piotr Bębas – sekretarz gminy. 
Stwierdził m.in., że w związku z wejściem w życie nowych przepisów zmieniły się 
stawki opłat za zajecie pasa drogowego w odniesieniu do obiektów i urządzeń 
infrastruktury telekomunikacyjnej. Samorządy, w których obowiązują wyższe stawki 
niż 0,20 zł za zajęcie 1 m2 pasa drogowego, muszą dokonać zmian w podjętych 
uchwałach. 
Zważywszy na brak pytań i uwag do ww. projektu uchwały, przewodniczący zarządził 
głosowanie. 
Wynik głosowania jawnego jest następujący: „za” – 13, „przeciw” – 0, „wstrzymujące 
się” – 0 (protokół głosowania imiennego – w załączeniu). 
Uchwała Nr XI/118/20 wraz z uzasadnieniem – w załączeniu. 
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Po głosowaniu przewodniczący ogłosił 20-minutową przerwę w obradach. 

 
 
Do punktu 8-go. 
 
             Zapytania i wolne wnioski. 
W tym punkcie porządku obrad głos zabrali: 
- Radny Wincenty Krawczyk – w imieniu swoim i części mieszkańców Skadli bardzo 
dziękuję panu wójtowi za zajęcie właściwego stanowiska w sprawie budowy zakładu, 
w którym miały być produkowane nawozy. Pańska wypowiedź była stanowcza i 
rzeczowa. Jednoznacznie wskazywała, że nie wyrazi pan zgody na to, aby taki zakład 
powstał. Pomimo tych zapewnień i przekonujących argumentów, że jest pan naszym 
mieszkańcem i rolnikiem, niektóre osoby nie do końca w to wierzyły i się 
sprzeciwiały.   
- Radna Renata Korcipa – ponieważ ta sprawa nas też dotyczyła, dziękuję za podjęcie 
takiej decyzji w imieniu swoim i mieszkańców Woli Zofiowskiej.   
- Wójt gminy – nawet nie chce mi się wracać do tego tematu. Ale skoro radny go 
poruszył, wypada coś powiedzieć. Po raz pierwszy zetknąłem się z taką sytuacją, gdzie 
z czegoś naturalnego robi się ogromny problem, wykorzystując emocje ludzi. 
Ponieważ jest na dzisiejszej sesji pani sołtys ze Skadli, powiem tak. Na sali jest 26 
sołtysów i 15 radnych. Przy każdej ważnej okazji, do której niewątpliwie należy 
uchwalanie budżetu czy składanie życzeń, podkreślam, że jesteśmy władzą, do której 
należy podejmowanie ważnych decyzji. Nikt z nas nie podejmuje decyzji mających 
wpływ na pozostałych mieszkańców, w pojedynkę. Nie wiem czy w stosunku do pani 
sołtys ze Skadli mam to wyrazić w formie życzenia czy prośby, ale proszę to sobie 
wziąć do serca. Tutaj decyzje podejmowane są gremialnie i trzeba to szanować. Odkąd 
pani została sołtysem, pani działania powinny wyglądać inaczej niż do tej pory. Proszę 
się uczyć i brać przykład z pozostałych sołtysów i przekazywać mieszkańcom to, co 
się dzieje na sesji, jakie decyzje zapadają i w jaki sposób dochodzi do realizacji zadań. 
Należy też informować, dlaczego dane przedsięwzięcie nie zostało zrealizowane. Po to 
nas ludzie wybrali, żebyśmy podejmowali ważne dla gminy decyzje i przekazywali 
rzetelne informacje. Pod żadnym pozorem nie należy wprowadzać mieszkańców w 
błąd, robić zamieszanie czy stwarzać takie problemy, który powodują obawy w jakimś 
zakresie. Jeśli pani zechce, to przygotuję dokumenty dotyczące procedury wydawania 
pozwolenia na budowę. Według mnie pani obowiązkiem jest je przedstawić na 
najbliższym zebraniu z mieszkańcami. Mówiłem to już niejednokrotnie, ale powtórzę 
jeszcze raz. Oby zawsze nam się trafiały takie sprawy, jak ta w Skadli, gdzie gmina 
jest stroną postępowania. Nie był stroną ani komitet protestacyjny ani nikt inny, tylko 
właściciele działek sąsiednich. Jeśli opierając się na obowiązujących przepisach 
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mówiłem, że ten zakład nie może powstać, nie życzę sobie, aby pani będąc sołtysem 
przetwarzała taką informację mieszkańcom, że jest obawa, że jednak może powstać. 
Gdybym chociaż raz powiedział, że nie jestem tego pewny, bardziej bym się postarał i 
zaangażował do rozwiązania tej sprawy inne osoby. Jeżeli natomiast widzę, że coś ma 
szansę zakończyć się w sposób naturalny, bez konieczności szczególnych działań, to 
po co „bić pianę”? Mieszkaniec, który na co dzień nie ma do czynienia ze strukturami 
władzy gminy, może nie wiedzieć do końca na czym te procedury polegają. Taka 
osoba ma prawo mieć obawy, drążyć czy dociekać. Jako sołtys ma pani do spełnienia 
całkowicie inne zadanie. Na pewno nie powinna pani negować naszych działań ani 
przedstawiać spraw inaczej niż one wyglądają. Tak jak było napisane w wierszyku 
przed wyborami sołtysa, że należy działać na przekór władzy. Nie o to w tym 
wszystkim chodzi. My jesteśmy władzą w różnej formie. Wszyscy razem i każdy z 
osobna. Dlatego wszystkie niezbędne informacje proszę przekazywać w sposób 
rzetelny. 
Gdyby taki obiekt miał powstać w miejscu, na które ani ja, ani rada nie mielibyśmy 
wpływu, to wtedy należałoby zrobić dosłownie wszystko, aby taki zamiar 
powstrzymać. Szkoda mi tych ludzi. Pewnie do tej pory są przekonani, że potrzebny 
był taki rozgłos i takie działanie, zapraszanie radia i telewizji, aby tę budowę 
uniemożliwić. Można zapraszać media do siebie na podwórko, a nie angażować ludzi 
bez potrzeby. To jest granie na emocjach ludzi. Jeden coś mówi, drugi powtarza. Tak  
działała propaganda gebelsowska w czasie II wojny światowej. Goebbels mówił, że 10 
razy powtórzona nieprawda, z czasem staje się prawdą. 
- Pani Helena Sikora – sołtys wsi Grabki Małe -  każde plemię ma  swojego guru, 
każda gmina ma swojego wójta. I co wójt powie, jest prawdą. 
- Wójt gminy – staram się przekazywać wszystkie informacje w taki sposób, aby 
każdy był świadomy tego, co się da i czego się nie da zrobić. 
- Pani Paulina Jurkowska – sołtys wsi Skadla – nie rozumiem tej sytuacji. Mówiliśmy 
podczas zebrania na którym były wybory sołtysa, że ten temat kończymy i zaczynamy 
współpracę z czystym kontem. Nie wiem po co ten temat był jeszcze raz poruszany a 
na światło dzienne wyciągane historie, kto i co zrobił. Ta sytuacja w ogóle nie miałaby 
miejsca, gdyby od samego początku, czyli od lipca 2019 roku, sprawa była jasna i 
klarowna. Skoro pan wójt życzy sobie, abym przekazywała wszystkie informacje i 
fakty takie, jakie one są, to ja sobie życzę tego samego ze strony pana wójta i pana 
radnego. Gdyby pan radny tak się zaangażował w przekazywanie informacji 
mieszkańcom w lipcu, jak to zrobił przed wyborami sołtysa, chodząc od domu do 
domu, od drzwi do drzwi, sprawa by się zakończyła już dawno. Nie byłoby wyboru 
nowego sołtysa, nie byłoby odwołania i nie byłoby tej całej sytuacji. Osiągnął pan 
wójt jedynie to, że pani sołtys zrezygnowała z pełnienia swojej funkcji. Ja mówię 
wyraźnie. Nie pozwolę się zgnębić, tak jak to zrobiła Kasia. Zostałam wybrana przez 
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ludzi i będę dalej działać. Nie będę przedstawiać nieprawdy. Z tego, co widzę jestem 
niewygodnym sołtysem, ale nic na to nie poradzę. 
- Wójt gminy – nie o to chodzi, żeby sołtys był wygodny czy niewygodny. 
- Pani Paulina Jurkowska – najlepiej jakby siedział cicho i nic nie mówił. 
- Wójt gminy – kontynuując powiem tak. Mnie chodzi o to, aby informacje były 
przekazywane takimi, jakie one są. Na zebraniu wiejskim powiedziałem, że potrzebny 
mi jest tylko protokół z podpisami mieszkańców, którzy nie wyrażają zgody na 
budowę. Po co było przedstawiać ludziom wersję, że to powinno być w lipcu czy w 
czerwcu i chodzić po domach? Jeśli ktoś tego nie rozumie, to sam nie wiem co mam 
powiedzieć. Generalnie jesteśmy tutaj po to, żeby tonować nastroje i utrzymywać 
spokój wśród tych ludzi. Jeżeli będziemy szli waszym tokiem myślenia, możemy 
doprowadzić do stworzenia, poza komitetem, nawet jakiejś sekty, która będzie głosić 
koniec świata za 2 lata. Ja nie będę w stanie przekonać tej sekty, że tego końca świata 
nie będzie. Ale ktoś wtedy powie, że ma obawy, że jednak ten koniec świata będzie. I 
co my na to poradzimy? Przepraszam za takie przesadne porównanie. Jeśli komuś się 
mówi, że to jest czarne, a ktoś widzi inny kolor, to jest jakieś nieporozumienie.  
- Pani Paulina Jurkowska – mówił pan, że ta sprawa może trwać latami. Zakończyła 
się w grudniu, więc cieszmy się i zamknijmy ten temat. 
- Wójt gminy – należało uważnie słuchać tego, co mówiłem.  Ja się nie cieszę ze 
sposobu zakończenia tej sprawy, bo cały czas mam przed oczami ludzi, którzy 
przeżywali różne obawy. To jest tak, jakby ktoś chcąc się lansować powiedział, że za 
parę miesięcy będzie wiosna. Nie musimy ani o to prosić, ani się modlić, ani żadnych 
komitetów zakładać, bo wiosna i tak, wcześniej czy później, będzie. Jeśli ktoś chce 
dzięki takim działaniom coś dla siebie ugrać, to ma do tego prawo. Ale nie róbmy z 
tych ludzi pionków w grze. To jest pierwszy i ostatni raz, że ktoś tych ludzi tak 
wykorzystał. 
- Radny Wincenty Krawczyk – przyszli do mnie mieszkańcy Skadli i prosili, abym 
podziękował panu wójtowi na sesji za to, że zajął takie a nie inne stanowisko w 
sprawie budowy. Więc to zrobiłem. Kartki roznosiłem od domu do domu, żeby 
wszyscy wiedzieli o zebraniu w sprawie wyboru sołtysa. Bo wcześniej dało się słyszeć 
głosy, że jeden wiedział o zebraniu a drugi – nie. Jeśli pani sołtys to nie pasuje – to nic 
na to nie poradzę. 
- Wójt gminy – aby uniknąć przeróżnych niefortunnych zbiegów okoliczności 
wprowadzimy SMS-owy system powiadamiania. Od mieszkańców Gnojna komitet nie 
uzyskał podpisów, a teraz powiem dlaczego. Mówili, że jeśli jest pani taka skuteczna – 
to powinna pani powstrzymać swojego ojca przed emitowaniem smrodu, którym 
muszą oddychać.  
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- Pani Paulina Jurkowska – jest zasadnicza różnica między działalnością przemysłową 
a działalnością rolniczą. Proszę nie wciągać panie wójcie mojego taty w tę sprawę. Bo 
ja pana rodziców nie obrażam. 
- Wójt gminy – ja nikogo nie obrażam, tylko powtarzam to, o co mnie prosili 
mieszkańcy Gnojna. 
- Pani Paulina Jurkowska – nie będę z panem dyskutowała na ten temat.  
- Wójt gminy – prosili mnie mieszkańcy Gnojna o przekazanie tej informacji, więc to 
czynię. Mieszkańcy Gnojna mają takie same nosy, jak mieszkańcy Skadli. Co pani 
zrobi z tą informacją, to jest pani prywatna sprawa. 
- Pani Paulina Jurkowska – ośmiesza się pan – panie wójcie. 
- Wójt gminy – proszę powiedzieć mieszkańcom Gnojna, że się ośmieszają. Według 
pani to że proszą aby nie było smrodu – do jest śmieszne? 
- Pani Paulina Jurkowska – w tym momencie oczernia pan mojego tatę. 
- Radny Andrzej Bochnacki – padały takie wypowiedzi, że skoro mieszkańcy Gnojna 
przyzwyczaili się do smrodu, to mieszkańcy Skadli też powinni. 
- Pani Paulina Jurkowska – czy potrafimy rozróżnić działalność gospodarczą od 
działalności rolniczej? Z działalności rolniczej rolnicy utrzymują siebie i swoje 
rodziny. To jest ich jedyne źródło dochodu. Mój tata ma zaprzestać hodowli gęsi i 
bydła i przyjść do pana wójta po zasiłek?  
- Wójt gminy – gdyby przedsiębiorca, który starał się o pozwolenie na budowę 
zakładu w Skadli kupił kilka hektarów pola, to ten smród nikomu by nie przeszkadzał, 
bo byłby już rolnikiem? 
- Przewodniczący rady – wiele doświadczyłem na sesjach będąc radnym. Zawsze 
staram się o jedno. Abyśmy wspólnie z sołtysami i radnymi tworzyli grupę, która 
będzie się nawzajem wspierać i szanować. Dlatego chciałbym zwrócić uwagę na 
niezwykle istotną rzecz. Czasem trzeba się dobrze zastanowić zanim się coś powie. Bo 
czasem patrząc z perspektywy czasu na to co się powiedziało wcześniej, dochodzimy 
do wniosku, że lepiej może było się w ten sposób nie odzywać. Przynajmniej ja tak 
mam. Jedno nie ulega wątpliwości. Jeżeli chcemy stworzyć monolit, musimy 
wyciągać wnioski z tego, co zrobiliśmy nie tak. Proszę was o jedno. Szanujmy się 
nawzajem. Bo od tego jak my się będziemy zachowywać zależy, jak inni nas będą 
traktować i postrzegać. Jeżeli ktoś jest przekonany do jakiejś sprawy, to proszę żeby o 
tym powiedział. Nie wypada natomiast swoich wypowiedzi formułować tak jakby - 
pod publikę. Bo taka wypowiedź zamiast przynieść oczekiwany efekt, może tylko 
ośmieszyć mówcę. Nie jest moją intencją pouczanie ani też w żadnym wypadku 
nastawianie jednych przeciwko drugim. Unikajmy też stwierdzeń, że jeden powiedział 
to a drugi tamto. Uczestniczyłem i w zebraniu, i w sesji, w trakcie której była 
poruszana sprawa zakładu. Obawy mogą być, ale musimy też osoby odpowiedzialne 
obdarzyć zaufaniem. Nie możemy natomiast tak bezpodstawnie negować czyjegoś 
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stanowiska w zdecydowany sposób. Zadaniem radnego i sołtysa jest to, aby na bieżąco 
informować mieszkańców swojej wsi i okręgu o tym, co się dzieje na sesjach. Nie 
możemy przy tym traktować ludzi wybiórczo. Jeżeli zarzuca się radnemu, że wiedząc 
o sprawie w sierpniu lub wrześniu nie poinformował mieszkańców, to dlaczego sołtys 
tego nie zrobił, jeżeli wiedział o planowanej budowie jeszcze wcześniej, bo 4 lipca? 
Będąc na zebraniu w Skadli usłyszałem od ówczesnej pani sołtys, że ma tyle 
dokumentów, iż ta akurat informacja mogła jej umknąć. Jeśli ja o czymś zapomniałem, 
to nie żądam od innych aby o tym bezwzględnie pamiętali. Chcę aby współpraca z 
panią sołtys ze Skadli układała się jak najlepiej. Ale nie można mówić, że pani Panek 
zrezygnowała z pełnienia funkcji sołtysa, bo była źle traktowana. Nic takiego na 
sesjach nie miało miejsca. Mogą to poświadczyć zarówno sołtysi, jak i radni 
uczestniczący w sesjach. Mówmy prawdę, ale nie stwarzajmy historii, które nie mają 
odniesienia do rzeczywistości. Starajmy się zrobić jak najwięcej dla swoich 
miejscowości, ale niech to będzie zasadne, realne i logicznie umiejscowione. 
- Wnioski zgłosili: 
- Radny Artur Patrzałek – proszę o naprawę wyrwy w asfalcie, która powstała w 
drodze Gnojno – Rzeszutki (obok mostu) oraz postawienie przewróconego znaku 
drogowego. 
- Radny Damian Hen – proszę o pomoc w rozwiązaniu problemu z szambem obok 
Domu Ludowego w Janowicach Raczyckich.  
- Pan Mirosław Wawszczyk – sołtys wsi Jarząbki – czy będą realizowane zadania ze 
środków funduszu sołeckiego? Chodzi o odmulenie rowu biegnącego przez łąki, 
poszerzenie drogi prowadzącej do stawów na „Cesarzu” i wycięcie drzew rosnących 
po lewej stronie tej drogi. 
- Wójt gminy – nie wszystko udało się zrealizować w 2019 roku, ale to co nie zostało 
zrealizowane, zrobimy w najbliższym czasie.  
W sprawie poszerzenia drogi podpiszemy porozumienie z właścicielem działki 
sąsiedniej i powiadomimy Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach. Po 
wydaniu decyzji o warunkach zabudowy przystąpimy do realizacji zadania. W sprawie 
wycięcia drzew zorganizujemy spotkanie z właścicielami, którzy mają działki na 
wysokości wąwozu. 
             Kontynuując pan wójt poinformował, iż z dniem 1 lutego 2020 roku nastąpi 
zmiana na stanowisku dzielnicowego. Funkcję tę będzie pełnił mł. asp. Artur Grochala 
(kserokopia pisma – w załączeniu). Podkreślił, że bardzo się cieszy z dokonanej 
zmiany, ponieważ poprzednia dzielnicowa nie zajmowała się w swoim działaniu, 
mówiąc delikatnie, tylko bezpieczeństwem. Zapewnił, że pan dzielnicowy zostanie 
zaproszony na następną sesję rady. 
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Pan przewodniczący dodał, że aby lepiej poznać nowego dzielnicowego sołtysi mogą 
go zapraszać na organizowane zebrania wiejskie. 
              Przed zamknięciem obrad podinsp. ds. obsługi rady przedstawiła pismo, które 
wpłynęło z Międzywojewódzkiego Cechu Kominiarzy, który jest organizatorem 
społecznej akcji „Czyste powietrze” (szczegóły w załączonym piśmie). 
 
 Do punktu 9-go. 
 

             W związku z wyczerpaniem wszystkich punktów porządku obrad XI sesji, 
Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Wcisło dokonał jej zamknięcia. 
Na tym protokół zakończono i podpisano.- 
 
           Protokolant:                                                             Przewodniczący obrad: 
     Barbara Czarnecka                                                             Stanisław Wcisło 
 
 

 

 


