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PROTOKÓŁ NR XII/11 
 
        z sesji Rady Gminy Gnojno, odbytej w dniu 30. września 2011 roku w sali 
konferencyjnej Urzędu Gminy w Gnojnie. 
Sesja trwała od godz. 9.05 do godz. 15.35. 
W sesji uczestniczyło 14 radnych (nieobecna: radna Maria Woźniak), sołtysi (listy 
obecności stanowią załączniki do protokołu), wicestarosta buski, pan Stanisław 
Klimczak oraz: 
- pani Jolanta Stachowicz – Wójt Gminy 
- pan Piotr Bębas – Sekretarz Gminy 
- pani Ilona Piwowarska – Skarbnik Gminy 
- pan Mariusz Grunt – prawnik,  
- pracownicy Urzędu Gminy. 
         XII sesję otworzył oraz powitał uczestników pan Piotr Terlecki, Przewodniczący 
Rady Gminy. Stwierdził kworum wystarczające do podejmowania prawomocnych 
uchwał, po czym odczytał proponowany porządek obrad, który przedstawia się 
następująco: 
 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum. 
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 
3. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami. 
4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 

Kieleckiemu na realizację zadania w zakresie ochrony zdrowia. 
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Pomocy Finansowej na 

lata 2011 – 2018. 
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Gnojno na 2011 rok. 
7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali 

mieszkalnych w budynkach stanowiących własność Gminy Gnojno. 
8. Podjęcie uchwały w sprawie zasad korzystania z gminnych obiektów 

użyteczności publicznej. 
9. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu przyznawania nagród dla 

nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze. 
10. Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę nr XVII/82/08 Rady Gminy Gnojno 

z dnia 5 lutego 2008 r. w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówek 
zorganizowanych w szkołach podstawowych i gimnazjum, prowadzonych 
przez Gminę Gnojno, w tym wysokości opłat wnoszonych przez uczniów 
oraz nauczycieli i innych pracowników szkoły za korzystanie z posiłków     
w tych stołówkach. 

11.  Podjęcie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, 
których właścicielem jest Gmina Gnojno, udostępnionych dla operatorów      
i przewoźników  oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie                 
z przystanków komunikacyjnych. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie zabezpieczenia środków finansowych jako 
wkładu własnego na realizację zadania: „Przebudowa drogi gminnej nr 
000800T i 000810T relacji Gnojno – Rzeszutki”. 
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14. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2011 r. 
15. Zapytania i wolne wnioski. 
16. Zakończenie sesji. 

„Za” przyjęciem porządku obrad głosowało 14 radnych. 
          Po głosowaniu radny Stanisław Wcisło wnioskował o umieszczanie na druku 
zawiadomień o sesji, kto je otrzymał oraz sugerował aby zapraszać na każdą sesję 
członka Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, pana Piotra Żołądka.  
          Natomiast pani Wójt, zabierając głos oznajmiła, że udział w dzisiejszej sesji 
zapowiedzieli m.in. przedstawiciele firmy Defin, zajmującej się budową 
przydomowych oczyszczalni ścieków oraz prezes spółki z o.o., specjalizującej się       
w projektowaniu elektrowni wiatrowych. 
 
Do punktu 2-go. 
 
           Wobec nie zgłoszenia uwag do treści protokołu z poprzedniej sesji, odbyło się 
głosowanie jawne, w wyniku którego „za” jego przyjęciem głosowało 12 radnych, 
„przeciw” – 0, „wstrzymało się” - 2. 
 
Do punktu 3-go. 
 
           Sprawozdanie z działalności w okresie między sesjami odczytała pani Jolanta 
Stachowicz, Wójt Gminy (sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu). 
 
Do punktu 4-go. 
   
           Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 
Kieleckiemu na realizację zadania w zakresie ochrony zdrowia wraz z uzasadnieniem 
odczytał Sekretarz Gminy. 
           Na pytanie radnego Stanisława Wcisło, czy dyrekcja udzieliła informacji na 
temat liczby pacjentów z terenu gminy Gnojno, którzy korzystali z pomocy medycznej 
Szpitala Powiatowego w Chmielniku, pani Wójt stwierdziła, że takiej informacji nie 
otrzymała. 
           W związku z faktem, że nie było więcej pytań - przewodniczący obrad poddał 
projekt uchwały pod głosowanie. 
Wyniki głosowania jawnego: „za” – 14, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 0. 
Uchwała Nr XII/71/11 wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik do protokołu.  
 
Do punktu 5-go. 
 
           O konieczności dokonania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Gnojno na lata 2011 – 2018, w związku z wprowadzeniem nowych zadań 
inwestycyjnych, poinformowała zebranych pani Skarbnik. 
Stwierdziła, że do takich zadań należy m.in. przebudowa drogi gminnej relacji Gnojno 
– Rzeszutki i poinformowała, że łączny koszt inwestycji wyniesie 500 000 zł, a 
planowane wydatki, stanowiące dochody własne, wyniosą w roku 2011 kwotę       
5 000 zł. 



 3

            Radny Stanisław Wcisło zwrócił się z pytaniem, jaką część z kwoty 500 000 zł 
będą stanowić środki własne, a jaką – środki zewnętrzne? 
            Pani Wójt odnosząc się do poruszonej kwestii oznajmiła, że zostanie złożony 
wniosek o dofinansowanie w/w zadania. Aby uzyskać maksymalną liczbę punktów 
przebudowa drogi gminnej obejmie odcinek od drogi wojewódzkiej do drogi 
powiatowej w Rzeszutkach.  
Ponieważ nie było więcej pytań przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod 
głosowanie. 
Wyniki głosowania jawnego: „za” – 14, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 0. 
Uchwała Nr XII/72/11 wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik do protokołu.  
 
Do punktu 6-go. 
 
             Zmiany w budżecie Gminy Gnojno na 2011 rok zreferowała pani Ilona 
Piwowarska, Skarbnik Gminy. 
Dyskusja: 
- radny Stanisław Wcisło – czy spłynęły już wszystkie wnioski z sołectw i czy są 
sprawdzone pod względem formalnym i merytorycznym. 
- Wójt Gminy – termin składania wniosków upływa w dniu dzisiejszym o godz. 15.30; 
do tej pory wpłynęło 24 wnioski. 
- radny Stanisław Wcisło – jaki będzie zakres prac objętych zadaniem umieszczonym 
pod poz. 13 w zał. nr 4: „rozbudowa budynku OSP w Gnojnie w celu utworzenia 
Punktu Informacji Turystycznej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku” 
- pan Sebastian Kiciński – w związku z ogłoszonym naborem gmina złoży wniosek     
o przyznanie pomocy na realizację zadania w ramach działania „Odnowa i rozwój 
wsi”. Docelowo utworzony zostanie Punkt Informacji Turystycznej gdzie, jak sama 
nazwa wskazuje, mieszkańcy naszej gminy oraz gmin ościennych będą mogli uzyskać 
informację, co i gdzie warto zobaczyć. 
Aby sprostać stawianym wymogom należy przebudować klatkę schodową oraz 
zagospodarować teren wokół budynku. Z uwagi na powyższe zlecono wykonanie 
projektu. 
- radny Stanisław Wcisło – nie tak dawno została przegłosowana uchwała w sprawie 
termomodernizacji budynku Urzędu Gminy i OSP w Gnojnie; koszt projektu – 
180.000 zł, teraz kolejne zadanie za 19.000 zł. Według mnie jest to dalece nie             
w porządku, że w jednej miejscowości robi się wszystko, a w Balicach nic. 
- radny Krzysztof Musiał – chciałbym nadmienić, że majątek, który obecnie zbywamy 
jest w większości skumulowany w naszej miejscowości. Dzięki sprzedaży działek        
i mieszkań zwiększą się wpływy do budżetu, a siedziba władz gminy zobowiązuje do 
zmiany wizerunku całego otoczenia. 
- radny Stanisław Wcisło – jak zapytałem panią Skarbnik, dlaczego zwiększyły się 
koszty termomodernizacji odpowiedziała, że zmienił się kosztorys. 
- Wójt Gminy – projekt termomodernizacji budynku Urzędu Gminy i OSP w Gnojnie 
będzie dofinansowany w 80%. Natomiast umieszczenie w budynku OSP „wioski 
internetowej” oraz Punktu Informacji Turystycznej obliguje nas do spełnienia 
określonych wymogów, w tym przebudowanie klatki schodowej. 
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- radny Stanisław Wcisło – czy dofinansowanie w wysokości 80% do projektu 
termomodernizacji dotyczy tylko Gnojna? 
- Wójt Gminy – nie, dotyczy również Raczyc. 
- radny Stanisław Wcisło – proszę wobec tego nie robić wyjątków i włączyć do 
projektu również inne miejscowości. 
- Wójt Gminy – wkrótce rusza tzw. program norweski, w ramach którego będzie się 
można ubiegać o dofinansowanie na podobnym poziomie; proszę o wskazanie 
obiektów. 
- radny Stanisław Wcisło – jeszcze jedna mała dygresja: w Gnojnie będzie robiona 
termomodernizacja za 180.000 zł, punkt informacyjny za 19.000 zł, a na moje sugestie 
i prośby słyszę odpowiedź, że nie ma możliwości przebudowania istniejącego 
przyłącza kanalizacji sanitarnej w Balicach. 
- Wójt Gminy – w przyszłości zamierzamy odłączyć Szkołę Podstawową w Balicach 
od systemu grzewczego ośrodka zdrowia. 
- radny Stanisław Wcisło – czy w konsekwencji chodzi o likwidację szkoły                  
w Balicach, bo w styczniu się okaże, że jest nierentowna. 
- Przewodniczący Rady Gminy -  nie chodzi o rentowność szkoły, tylko                       
o zmniejszającą się liczbę uczniów. 
- radny Stanisław Wcisło – z dokumentów wynika, że najwięcej inwestycji będzie 
realizowane na terenie miejscowości Gnojno. 
       W wyniku dyskusji przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod 
głosowanie. 
Wyniki głosowania jawnego: „za” – 12, „przeciw” – 2, „wstrzymujących się” 0. 
Uchwała Nr XII/73/11 wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik do protokołu. 
         Po głosowaniu radny Tomasz Pasternak zwrócił się z pytaniem do radnych           
z Balic, jak 12 radnych ma głosować w roku przyszłym, jeżeli będzie głosowanie nad 
wprowadzeniem do budżetu projektu termomodernizacji budynków użyteczności 
publicznej w Balicach? 
         Pan radny Stanisław Wcisło odpowiedział, że zgodnie ze swoim sumieniem. 
         Radny Władysław Strózik argumentował, że podczas wykonywania c.o.              
w budynku OSP w Balicach jednostka nie otrzymała żadnego wsparcia ze strony 
Urzędu Gminy. 
          W związku z powyższym Pani Wójt sugerowała aby OSP w Balicach zwróciło 
się z pismem do Urzędu Gminy z prośbą o przejęcie obiektu. Wówczas w roku 
przyszłym budynek wraz z pozostałymi zostanie włączony do projektu 
termomodernizacji, a problem rozwiązany w sposób kompleksowy. 
          Radny Stanisław Wcisło stwierdził, ze gmina jest niewiarygodna i zapytał, czy 
chodzi wyłącznie o przejęcie budynku OSP. Dodał, że zarówno ośrodek zdrowia, jak    
i szkoła są własnością gminy i nic się w tych obiektach nie remontuje. 
           Po tym stwierdzeniu radny Tomasz Pasternak oznajmił, że nie tak dawno 
podczas zebrania wiejskiego w Balicach pan radny był gotów zlikwidować ośrodek 
zdrowia w Balicach aby tylko pozostała szkoła w tej miejscowości. 
           Pan radny Wcisło zripostował, że nigdy takich słów nie powiedział. 
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Do punktu 7-go. 
 
             W tym punkcie porządku obrad pani Bożena Wawszczyk, podinsp. ds. 
zamówień publicznych poinformowała zebranych, że zostały sporządzone operaty 
szacunkowe, zgodnie z którymi koszt 1m2 mieszkań przeznaczonych do sprzedaży     
w Ośrodku Zdrowia w Gnojnie wynosi 1.058,00 zł, natomiast w Ośrodku Zdrowia          
w Balicach i Raczycach - 950,55 zł. 
Następnie przedstawiła wycenę poszczególnych mieszkań, zgodnie z załącznikiem. 
Na prośbę radnego Stanisława Wcisło radni otrzymali do wglądu wycenę lokali 
mieszkalnych, znajdujących się w wyżej wymienionych budynkach. 
Kontynuując pani podinspektor poinformowała, że pierwszeństwo w nabyciu lokali 
mieszkalnych mają najemcy, z którymi podpisano umowy najmu na czas nieokreślony. 
Nadmieniła ponadto, że zarówno w Ośrodku Zdrowia w Balicach, jak i Raczycach 
znajduje się po jednym „pustostanie”. 
Pani Wójt doprecyzowała, że lokale te zostaną zbyte w drodze przetargu ustnego 
nieograniczonego. 
Dyskusja: 
- radny Kazimierz Banasik – czy w cenę mieszkań wliczona jest cena gruntu? 
- Wójt Gminy – lokale mieszkalne będą sprzedawane wraz z udziałem w prawie 
własności gruntu, o czym szczegółowo mówi § 1 ust. 3 uchwały. 
- radny Władysław Strózik – czy w skład lokali mieszkalnych wchodzą również 
dodatkowe pomieszczenia oraz grunt na zewnątrz budynku? 
- Wójt Gminy – tak; pomieszczenia przynależne, jak piwnice, klatki schodowe jako 
części wspólne budynku oraz udział w gruncie, proporcjonalnie do wielkości 
zbywanego mieszkania. 
- prawnik – z chwilą sprzedaży lokali tworzy się wspólnota mieszkaniowa, która 
określa zasady korzystania z pomieszczeń przynależnych, ponieważ niektórych 
elementów nie da się fizycznie przypisać do konkretnej osoby. 
- radny Stanisław Wcisło – proszę o wydruk wyceny lokali oraz w związku                  
z poważnymi zarzutami pod moim adresem – o przedłożenie materiałów dotyczących 
mojej wypowiedzi na temat likwidacji Ośrodka Zdrowia w Balicach. 
         W dalszej części obrad Sekretarz Gminy, pan Piotr Bębas odczytał projekt 
uchwały w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach 
stanowiących własność Gminy Gnojno (projekt nie określał wysokości bonifikaty). 
Po odczytaniu projektu uchwały, o którym mowa wyżej głos zabrał prawnik, pan 
Mariusz Grunt i oznajmił m.in.: 
- ustawa o gospodarce nieruchomościami nakłada na nabywcę lokalu pewien 
obowiązek i mówi, że nie może on w ciągu 5 lat sprzedać mieszkania bez zwrotu 
bonifikaty. Ten przepis nie dotyczy osób, które przekażą mieszkanie w formie 
darowizny osobom bliskim. 
c.d. dyskusji: 
- radny Tomasz Pasternak – proponuję dopisanie do projektu uchwały punktu, że 
najemcy mający trudną sytuację ekonomiczną będą mieć możliwość rozłożenia całej 
kwoty za mieszkanie na raty. 
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- Wójt Gminy – każdy najemca może zaciągnąć kredyt hipoteczny na dogodnych 
warunkach. Sprzedając mieszkania w przeszłości (m.in. w „Agronomówce”                 
w Gnojnie) mieliśmy duży problem z wyegzekwowaniem należności. 
- radny Stanisław Wesołowski – mam pytanie do pana prawnika odnośnie § 1 ust. 4 
pkt.2 (cytat): „wyklucza się ze sprzedaży lokale mieszkalne, których najemcy zalegają 
z zapłatą czynszu lub nie dokonali z wynajmującym rozliczeń wzajemnych 
zobowiązań z tytułu najmu nieruchomości”. Z tego zapisu zrozumiałem, że najemca 
nie płacący czynszu może nadal mieszkać w lokalu, nie kupując go. 
- prawnik – osoby, które  mają umowy na czas nieoznaczony i uregulują czynsz będą 
mogły kupić mieszkanie aż do czasu obowiązywania uchwały. Nie ma bowiem           
w uchwale określonej konkretnej daty, do której należy wykupić mieszkanie. 
- Sekretarz Gminy – jeżeli najemca ma zaległości w płaceniu czynszu nie może kupić 
mieszkania na preferencyjnych warunkach. 
- radny Stanisław Wcisło – moim zdaniem, zgodnie z tym, co powiedział pan prawnik 
należy poinformować osobę, która zalega z czynszem, że po uregulowaniu należności 
z tego tytułu ma szansę wykupu mieszkania. 
- Przewodniczący Rady Gminy – proponuję w związku z tym określić wysokość 
bonifikaty. 
- radny Władysław Strózik - czy wysokość bonifikaty będzie dla wszystkich 
jednakowa? 
- Przewodniczący Rady Gminy - ustalona procentowo; taka sama dla wszystkich. 
- radny Stanisław Wcisło - uważam, że bonifikata powinna być uzależniona od stanu 
technicznego mieszkania. 
- radny Władysław Strózik - wysokość bonifikaty powinna być wynikiem oględzin 
lokali. 
- Skarbnik Gminy – wycena szacunkowa mieszkań wykonana przez rzeczoznawcę 
uwzględnia ich stan techniczny. 
- Wójt Gminy – ponieważ zbywane lokale mają więcej niż 5 lat – cena netto jest 
jednocześnie ceną brutto. 
- radny Krzysztof Musiał – jaka była wysokość bonifikaty przy sprzedaży mieszkań    
w latach ubiegłych? 
- Przewodniczący Rady Gminy, Wójt Gminy – wówczas Rada Gminy nie zastosowała 
bonifikaty, a kupujący mieli możliwość rozłożenia należności na raty. 
- radny Tomasz Pasternak – moim zdaniem, ten kto wpłaca wadium ma obowiązek 
przystąpić do przetargu, a nie czekać na obniżkę ceny w następnym przetargu. 
- prawnik – to jest prawo nabywcy, a nie obowiązek. 
- Wójt Gminy – przetarg kończy się wynikiem negatywnym wówczas, jeżeli żaden      
z oferentów nie dał minimalnego postąpienia. 
- radny Krzysztof Musiał – dach na Ośrodku Zdrowia w Gnojnie wymaga remontu. 
Skąd najemcy mają wziąć pieniądze na remont? Proponuję zrobić przerwę                     
i zastanowić się nad wysokością bonifikaty. 
- Przewodniczący Rady Gminy – jestem za tym, aby ogłosić przerwę, ale gdyby nawet 
udzielić 50% bonifikaty to skąd mamy gwarancję, że kupujący przeznaczą te pieniądze 
na remont dachu? 
- Wójt Gminy – ta uchwała dotyczy sprzedaży wszystkich lokali mieszkalnych na 
terenie Gminy Gnojno, a nie tylko tych konkretnych. 
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Przewodniczący ogłosił 20-minutową przerwę w obradach.  
      Po przerwie wznowiono obrady. 
      Kontynuując rozpoczęty przed przerwą w obradach wątek – Przewodniczący 
Rady, pan Piotr Terlecki zaproponował bonifikatę od sprzedaży nieruchomości            
w wysokości 10 % oraz stwierdził, że lokatorom mieszkającym przez długi okres 
czasu należy się taki upust. 
       Radny Gustaw Treliński wnioskował natomiast o nieudzielanie bonifikaty 
argumentując, że cena jednego mieszkania jest i tak relatywnie niska, porównywalna      
z ceną działki pod budowę domu. 
        W związku z przybyciem na sesję anonsowanych wcześniej przez panią Wójt 
gości – głosowanie nad w/wym. wnioskami odłożono na czas późniejszy. 
         W dalszej części obrad pracownicy firmy „DELFIN”, pan Mariusz Iwaniec        
i pan Leszek Konieczny dokonali prezentacji materiałów dotyczących budowy 
przydomowych oczyszczalni ścieków i podłączenia budynków do zbiorczego systemu 
kanalizacji oraz poinformowali o kryteriach, jakie należy spełnić aby uzyskać 
dofinansowanie z zewnątrz. Potem odpowiadali na zadawane przez uczestników sesji 
pytania. 
          Po prezentacji Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek radnego 
Gustawa Trelińskiego o nieudzielanie bonifikaty. Zgodnie z opinią prawnika był to 
wniosek najdalej idący. 
Wyniki głosowania jawnego:  
- „za”    9, 
- „przeciw”                        5, 
- „wstrzymujących się”    0. 
Z uwagi na powyższy wynik – głosowanie nad wnioskiem radnego Piotra Terleckiego 
stało się bezzasadne. 
Konsekwencją głosowania było skreślenie § 3 z treści uchwały oraz zmiana numeracji 
pozostałych paragrafów. 
            Po głosowaniu radny Stanisław Wcisło zgłosił wniosek o przedstawienie na 
piśmie materiałów dotyczących zaleceń Sanepidu  oraz zakresu prac remontowych za 
kwotę 300 000 zł w budynku Ośrodka Zdrowia w Raczycach. 
             Następnie przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie,       
z uwzględnieniem wyżej wymienionych poprawek. 
Wyniki głosowania jawnego: 
- „za”    9, 
- „przeciw”   5, 
- „wstrzymujących się”    0. 
Uchwała Nr XII74/11 wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik do protokołu. 
              W dalszej części obrad głos zabrał pan Tadeusz Wesołowski i zapoznał 
zebranych z ofertą budowy turbin wiatrowych na terenie gminy Gnojno. 
Po prezentacji pan prezes odpowiadał na pytania. 
             W drugiej kolejności głos zabrał kierownik projektu, pan Maciej Grzeszczak    
i poinformował o zaawansowaniu prac przy modernizowanym odcinku drogi 
wojewódzkiej Chmielnik – Staszów oraz o problemach, na jakie napotyka inwestor,     
a które dotyczą przede wszystkim zjazdów, zatok przystankowych, chodników. 



 8

Stwierdził przy tym, że na terenie gminy Gnojno, dzięki zaangażowaniu pani Wójt, 
powstanie 5 km chodników za kwotę 5.000.000 zł. 
Oznajmił ponadto, iż zakończenie inwestycji zaplanowano na dzień 30. września 2012 
roku. 
             W odpowiedzi na ustny wniosek radnego Stanisława Wcisło pani Bożena 
Wawszczyk odczytała zalecenia Sanepidu (kserokopia – w załączeniu) dotyczące 
wykonania niezbędnych prac remontowych w budynku Ośrodka Zdrowia                    
w Raczycach. 
W uzupełnieniu pani Wójt dodała, że na prace remontowe przeznaczono w budżecie 
na 2011 rok kwotę w wysokości 10.000 zł i za taką kwotę zostanie przeprowadzony 
remont przez ZGK. 
Przewodniczący Rady ogłosił 10-minutową przerwę w obradach. 
Po przerwie nie wrócił na salę obrad radny Dominik Wójcik, a tym samym nie 
uczestniczył w kolejnych głosowaniach. 
 
Do punktu 8-go. 
 
             Z projektem uchwały w sprawie zasad korzystania z gminnych obiektów 
użyteczności publicznej zapoznał zebranych Sekretarz Gminy. 
Pan prawnik doprecyzował, że jest to kolejna uchwała regulująca zasady 
gospodarowania mieniem należącym do Gminy Gnojno, która wiąże się z kolejną 
uchwałą, w sprawie której rada będzie procedować w dniu dzisiejszym. 
            Radny Stanisław Wcisło zwrócił się z pytaniem, czy młodzież będzie mogła 
korzystać z boiska sportowego w Balicach w soboty i niedziele. 
Prawnik w odpowiedzi stwierdził, że tego typu sprawy zostaną dopracowane               
w regulaminie szczegółowym obiektu. 
            Kontynuując przewodniczący obrad poddał projekt wymienionej uchwały pod 
głosowanie. 
Wyniki głosowania jawnego: „za” – 13, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 0. 
Uchwała Nr XII/75/11 wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik do protokołu. 
 
Do punktu 9-go. 
 
             Uzasadnienie do uchwały w sprawie Regulaminu przyznawania nagród dla 
nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze przedstawił prawnik, pan 
Mariusz Grunt. 
Stwierdził m.in., że obowiązek podjęcia powyższej uchwały wynika z art. 49 ust.2 
ustawy – Karta Nauczyciela. 
             Na wniosek radnego Stanisława Wcisło, 13 głosami „za”, wprowadzono 
poprawkę poprzez dodanie zapisu w § 6 ust. 1 pkt 1 i 2 po lit. b), lit. c) o treści: Rada 
Rodziców. 
Następnie odbyło się głosowanie nad całościowym projektem uchwały,                         
z uwzględnieniem zmiany, o której mowa wyżej. 
Wyniki głosowania jawnego: „za” – 13, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 0. 
Uchwała Nr XII/76/11 wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik do protokołu. 
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Do punktu 10-go. 
 
             Uchwałę uchylającą uchwałę nr XVII/82/08 Rady Gminy Gnojno z dnia 5 
lutego 2008 r. w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówek zorganizowanych       
w szkołach podstawowych i gimnazjum, prowadzonych przez Gminę Gnojno, w tym 
wysokości opłat wnoszonych przez uczniów oraz nauczycieli i innych pracowników 
szkoły za korzystanie z posiłków w tych stołówkach odczytał Sekretarz Gminy. 
Oznajmił, że zgodnie z ustawą o systemie oświaty warunki korzystania ze stołówki 
szkolnej, w tym wysokość opłat za posiłki, ustala dyrektor szkoły w porozumieniu      
z organem prowadzącym szkołę. 
             Radny Stanisław Wcisło prosił o przytoczenie treści wymienionej wyżej 
uchwały oraz zapytał, jak postępują prace remontowe na stołówce w Raczycach. 
Pani Wójt odpowiedziała, że stołówka zostanie uruchomiona od 15 października br. 
             Następnie zgodnie z prośbą radnego Stanisława Wcisło - Sekretarz Gminy 
przytoczył treść wspomnianej wyżej uchwały. 
Ponieważ nie było pytań – przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod 
głosowanie. 
Wyniki głosowania jawnego: „za” – 13, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 0. 
Uchwała Nr XII/7/11 wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik do protokołu. 
 
Do punktu 11-go. 
 
             Celowość podjęcia uchwały w sprawie określenia przystanków 
komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Gnojno, udostępnionych dla 
operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów 
uzasadnił prawnik, pan Mariusz Grunt; stwierdził m.in., że konieczność podjęcia 
niniejszej uchwały wynika z obowiązku zawartego w ustawie o publicznym 
transporcie zbiorowym. 
Szczegółowych wyjaśnień udzieliła pani Halina Skwark, podinsp. ds. budownictwa       
i dróg. 
            Na wniosek radnego Stanisława Wesołowskiego uzupełniono (13 radnych 
głosowało „za”) wykaz, stanowiący zał. nr 2 do uchwały, o następujące przystanki: 
Poręba – obustronny – operator/przewoźnicy, Balice – Jadwisin – obustronny – 
operator/przewoźnicy, Raczyce – dół – obustronny – operator/przewoźnicy. 
W dalszej części obrad odbyło się głosowanie jawne nad projektem uchwały. 
Wyniki głosowania: „za” – 13, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się’ – 0. 
Uchwała Nr XII78/11 wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik do protokołu. 
 
Do punktu 12-go. 
 
              Z treścią uchwały w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie                    
z przystanków komunikacyjnych zapoznał uczestników sesji Sekretarz Gminy, pan 
Piotr Bębas. 
Stwierdził przy tym, że podjęcie przedmiotowej uchwały jest konsekwencją podjęcia 
poprzedniej, a stawka opłaty wynosi 0,05 zł za jedno zatrzymanie środka transportu na 
przystanku komunikacyjnym. 
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Ponieważ nie było pytań ani uwag, co do treści wymienionej uchwały – 
przewodniczący obrad poddał projekt pod głosowanie. 
Wyniki głosowania jawnego: „za” – 13, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się’ – 0. 
Uchwała Nr XII/79/11 wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik do protokołu. 
 
Do punktu 13-go. 
 
              Temat zabezpieczenia środków finansowych jako wkładu własnego na 
realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 000800T i 000810T relacji Gnojno – 
Rzeszutki” zreferował pan Sebastian Kiciński, podinsp. ds. pozyskiwania funduszy 
unijnych. 
Stwierdził m.in., że Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach ogłosił kolejną 
edycję programu wieloletniego pod nazwą „Narodowy program przebudowy dróg 
lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” przewidzianą do 
realizacji w 2012 r. oraz szczegółowo wyjaśnił, dlaczego do projektu wybrano 
wymieniony wyżej odcinek drogi. 
Zagadnienie doprecyzował pan Stanisław Klimczak, Wicestarosta Buski. Stwierdził 
przy tym, że złożenie wniosku nie gwarantuje pozytywnego rozpatrzenia. 
                Potem odbyło się głosowanie jawne nad przyjęciem projektu uchwały. 
Wyniki głosowania: „za” – 13, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 0. 
Uchwała Nr XII/80/11 wraz z uzasadnieniem – w załączeniu. 
 
Do punktu 14-go. 
 
              W tym punkcie porządku obrad Skarbnik Gminy, pani Ilona Piwowarska 
odczytała treść protokołu nr 3/11 z posiedzenia komisji Planowania, Budżetu                
i Finansów Rady Gminy Gnojno, odbytego w dniu 23 września 2011 roku (kserokopia 
protokołu oraz dodatkowe wyjaśnienia – w załączeniu). 
Kontynuując poinformowała, że Regionalna Izba Obrachunkowa pozytywnie oceniła 
wykonanie budżetu gminy za I półrocze 2011 r. (opinia – w załączeniu). 
               Szczegółowych wyjaśnień odnośnie protokołu oraz poruszonych w nim 
spraw udzielił Przewodniczący Komisji, radny Stanisław Wesołowski. 
Następnie odbyło się głosowanie nad przyjęciem sprawozdania. 
Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gnojno za I półrocze 2011 roku 
została przyjęta jednogłośnie (13 radnych głosowało „za”) i stanowi załącznik do 
niniejszego protokołu. 
 
Do punktu 15-go. 
 
                Zapytania i wolne wnioski: 
- radny Gustaw Treliński wnioskował o oczyszczenie chodnika w Raczycach               
z chwastów (od „górki” do weterynarii); 
- sołtys z Pożóg prosił o informację na temat sprzedaży (przybliżenie procedury) 
działek rolnych w miejscowości Pożogi oraz monitował o definitywne rozwiązanie 
sprawy zmiany czasu świecenia lamp ulicznych i remont drogi Pożogi – Łagiewniki; 
- radny Władysław Strózik zgłosił problem dziury w asfalcie przed remizą w Balicach; 
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- radna Agata Segda prosiła o rozrównanie koparką kamienia na drodze Janowice 
Raczyckie – Januszowice (droga dojazdowa do pól); 
- radny Stanisław Wesołowski prosił, aby mieć na uwadze remont i modernizację dróg 
w miejscowościach położonych w północnej części gminy (Gorzakiew, Wola 
Bokrzycka) oraz przypomniał, że oprócz strażnic w Gnojnie i Balicach są jeszcze inne; 
- radny Kazimierz Banasik zgłosił, że po okolicznych polach w miejscowościach 
Grabki – Małe, Jarząbki i Wola Zofiowska grasuje sfora bezpańskich psów; prosił      
w związku z tym o zgłoszenie tego problemu odpowiednim służbom; 
- radny Krzysztof Musiał wnioskował o remont drogi Gorzakiew – Wymysłów; 
- radny Stanisław Wcisło postulował o dostarczenie i montaż 2 kręgów betonowych 
obok posesji pana Ciężarkiewicza i Ciby; nadmienił, że przy cmentarzu w Balicach 
oberwał się asfalt (po prawej stronie drogi) oraz że drogi dojazdowe do lasu są 
nieprzejezdne (jedna na odcinku 50 m, a druga – 100 m); zapytał, czy ZGK poszerzy 
przepust, w sprawie którego wnioskował na poprzedniej sesji; prosił o zbieranie śmieci 
(przy okazji wywożenia z danej miejscowości) z koszy na przystankach; zgłosił 
problem niedrożnego przepustu przy drodze powiatowej w Rzeszutkach i wniósł          
o przedstawienie informacji na temat programu norweskiego; 
- radny Jerzy Gierczak wnioskował o dowóz kamienia na drogi w Wólce Bosowskiej            
i Rudzie oraz remont drogi na Brzeście; 
- radny Gustaw Treliński sugerował aby na wymieniony odcinek drogi nawieźć 
kamienia i wyrównać doły; 
- radny Jerzy Kwiecień wnioskował o remont wiat przystankowych przy drogach 
powiatowych; zapytał, czy będzie ponowny przetarg na sprzedaż działek 
budowlanych; 
- pani sołtys z Raczyc zwróciła się z pytaniem, czy każdy mieszkaniec otrzyma 
odpowiedź w sprawie złożonych wniosków dotyczących oszacowania strat 
spowodowanych ulewnymi opadami deszczu oraz podziękowała pani Wójt i panu 
Wicestaroście za pozytywne załatwienie sprawy ustawienia dodatkowego przystanku 
przy drodze powiatowej w Raczycach; 
- pani sołtys z Poręby prosiła o montaż słupka przystankowego oraz tabliczki z nazwą 
miejscowości, o dowóz 2 samochodów kruszywa oraz remont drogi Poręba –Gnojno; 
- pani sołtys z Wólki Bosowskiej wnosiła o wyczyszczenie poboczy przy drodze 
powiatowej oraz sugerowała, że po wybudowaniu wodociągu zasypano przepusty               
i dlatego m.in. droga na Brzeście jest nieprzejezdna. 
        Do zgłoszonych wniosków i postulatów odnieśli się: 
Pani Wójt: 
- w sprawie bezpańskich psów wystosowano pismo do Powiatowego Lekarza 
Weterynarii oraz powiadomiono koła łowieckie; 
- przepust będzie poszerzony pod warunkiem, że zostanie usunięte drzewo na 
sąsiedniej posesji (po polemice z panem radnym Stanisławem Wcisło pani Wójt 
oznajmiła, że przepust zostanie wykonany przez pracowników ZGK po zakończeniu 
prac remontowych na stołówce w Raczycach); 
- po obniżeniu ceny wyjściowej działek procedura przetargowa zostanie ponownie 
uruchomiona; 
- po otrzymaniu odpowiedzi odnośnie złożonego wniosku dotyczącego szacowania 
strat – sołtysi zostaną powiadomieni o podjętej przez panią Wojewodę decyzji. 
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- Przewodniczący Rady Gminy oznajmił (odnosząc się do wniosku sołtysa z Pożóg), 
że droga Pożogi – Łagiewniki jest przejezdna oraz, że nie jest to jedyna droga na 
terenie gminy, którą trzeba wyremontować. 
Natomiast pan Sebastian Kiciński odnosząc się do kwestii oświetlenia ulicznego 
stwierdził m.in., że zegary sterujące urządzeniami mają tolerancję wynoszącą 45 minut 
(dlatego lampy zapalają się z opóźnieniem), a opinie mieszkańców dotyczące potrzeb 
w tym zakresie są mocno zróżnicowane. Pan podinspektor prosił w związku z tym 
sołtysów o konsultacje z mieszkańcami, zmierzające do ujednolicenia czasu świecenia 
lamp na terenie całej gminy. 
Poinformował ponadto, że zakupione zostało nowe urządzenie sterujące oraz, że do 
końca roku na pewno nie starczy pieniędzy na konserwację. 
Pani Skarbnik doprecyzowała, że koszt oświetlenia w roku ubiegłym wyniósł około 
300.000 zł. 
Kontynuując pan Kiciński (odnosząc się do wniosku radnego Stanisława 
Wcisło)poinformował, że nie ukazały się jeszcze wytyczne odnośnie programu 
norweskiego. 
Wicestarosta buski, odnosząc się do wniosków, pytań i postulatów zgłoszonych na 
dzisiejszej oraz poprzednich sesjach, stwierdził m.in.: 
- chwasty wzdłuż drogi powiatowej w Raczycach zostaną wykoszone; 
- remont przystanków i montaż nowych wiat przystankowych leży w gestii gminy; 
- wykonano rowy w miejscowościach Zofiówka oraz Wola Bokrzycka obok posesji 
pana Henryka Białego; 
- odmulono rów w m. Zawada; przepusty w tej miejscowości oraz Janowicach 
Poduszowskich zostaną wykonane po uzyskaniu pozwolenia; 
- zakończono remont cząstkowy drogi Gorzakiew – Płośnia; 
- wykonano renowację rowu na długości 250 m w m. Bugaj w stronę Balic; 
- w najbliższym czasie zostaną zamontowane kręgi betonowe w m. Balice i Janowice 
Raczyckie (obok Domu Ludowego); 
- został ustawiony znak drogowy z nazwą: „Ciechlów”; 
- trwa niwelacja terenu w m. Kostera; 
- w ramach gwarancji zostanie poprawiona nawierzchnia drogi na odcinku od 
Ciechlowa do Balic; 
- sprawa kręgów betonowych (postulat radnego Stanisława Wcisło) zostanie zgłoszona 
odpowiednim służbom. 
              W dalszej części obrad: 
- radny Gustaw Treliński zapytał, czy będzie ustawiony znak w Raczycach z nazwą 
„Januszowice” (z podaniem odległości); 
- radny Stanisław Wcisło sugerował aby taki sam znak ustawić na Przyborowie oraz 
złagodzić łuki jezdni w lesie. 
- Pan wicestarosta odpowiedział, że będzie monitował w w./wym. sprawach. 
- Następnie radna Agata Segda prosiła o wykopanie rowu obok posesji pana 
Kowalskiego. 
- Odnosząc się do poruszonej kwestii pan wicestarosta stwierdził, że właściciele 
posesji muszą najpierw zakupić kręgi. 
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- Potem radny Jerzy Gierczak oznajmił, że mieszkańcy wsi złożyli wniosek                  
o wykopanie rowu i do chwili obecnej nie otrzymali odpowiedzi od Powiatowego 
Zarządu Dróg. 
- Pan wicestarosta skonstatował, że realizacja wniosku (prawdopodobnie z powodu 
braku środków finansowych) będzie przełożona na rok przyszły. 
- Radny Jerzy Kwiecień zapytał, czy po modernizacji drogi będą dwie zatoki 
przystankowe w m. Glinka, na co pani Wójt odpowiedziała, że zatoki będą 
usytuowane w tym samym miejscu, co dotychczas. 
       Kontynuując ten punkt porządku obrad Przewodniczący Rady poinformował, że 
firma „Rafit” skupuje słomę po 120 zł za tonę. 
       Natomiast pani Wójt zaprosiła wszystkich na spotkanie z Marszałkiem 
Województwa Świętokrzyskiego i Starostą Buskim, które odbędzie się w dniu 02. 
października 2011 r. o godz. 16.00 w budynku OSP w Gnojnie. 
 
Do punktu 16-go. 
 
           W związku z wyczerpaniem wszystkich punktów porządku obrad – 
Przewodniczący Rady Gminy dokonał zamknięcia XII sesji. 
Na tym protokół zakończono i podpisano.- 
 
Protokolant:                                                                                 Przewodniczący obrad:    
B.Czarnecka                                                                                       Piotr Terlecki 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
       


