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PROTOKÓŁ NR XIII/11 
 

            z sesji Rady Gminy Gnojno, odbytej w dniu 14 października 2011 roku w sali 
konferencyjnej Urzędu Gminy w Gnojnie. 
Sesja trwała od godz. 9.15 do godz. 13.30. 
W sesji uczestniczyło 15 radnych, sołtysi (listy obecności – w załączeniu) oraz: 
- pan Stanisław Klimczak – wicestarosta buski (w części obrad), 
- pani Jolanta Stachowicz – Wójt Gminy, 
- pani Ilona Piwowarska – Skarbnik Gminy, 
- pan Mariusz Grunt – prawnik, 
- pracownicy Urzędu Gminy. 
Otwarcia XIII sesji oraz powitania uczestników dokonał Przewodniczący Rady 
Gminy, pan Piotr Terlecki. Ponadto stwierdził kworum wystarczające do 
podejmowania prawomocnych uchwał, po czym odczytał proponowany niżej 
porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum. 
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Gnojno na lata 2011-2018. 
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Gnojno na 2011 rok. 
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Busku-

Zdroju na kadencję 2012-2015. 
6. Podjęcie uchwały w sprawie zabezpieczenia środków finansowych jako wkładu 

własnego na realizację zadania: „Przebudowa drogi gminnej nr 323008T             
i 323015T Gnojno-Piaski”. 

7. Zapytania i wolne wnioski. 
8. Zakończenie sesji. 

Po odczytaniu przez przewodniczącego, wyżej wymienionego, porządku obrad radny 
Jerzy Gierczak wnioskował o dokonanie zmian w budżecie i wyasygnowanie kwoty 
10.000 zł na zakup kruszywa, uzasadniając swój wniosek dużymi potrzebami w tym 
zakresie. 
Przewodniczący obrad prosił o wskazanie, skąd przesunąć kwotę w wymienionej 
wysokości. 
Radny Stanisław Wcisło sugerował, że radny nie jest w stanie wskazać konkretnego 
paragrafu, natomiast niewątpliwie może tego dokonać pani Skarbnik. 
Pani Skarbnik oznajmiła, że budżet jest już tak napięty, iż dokonuje się przesunięć 
drobnych kwot, a sytuacja w każdym dziale wygląda wręcz tragicznie ( w tym. m.in.   
w administracji). 
             Następnie na wniosek radnej Marii Woźniak dokonano zmiany w porządku 
obrad, polegającej na przesunięciu punktu 6 do punktu 3 („za” zmianą głosowało 14 
radnych; radny Stanisław Wesołowski był nieobecny na sali obrad i nie uczestniczył   
w głosowaniu). 
„Za” przyjęciem porządku obrad, z uwzględnieniem zmiany o której mowa wyżej, 
głosowało 14 radnych.  
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Do punktu 2-go. 
 
            Treść protokołu z poprzedniej sesji przytoczyła Barbara Czarnecka, podinsp. 
ds. obsługi Rady. 
 Do protokołu zgłoszono następujące uwagi: 
- pani Maria Jabłońska, sołtys wsi Wólka Bosowska oznajmiła, że wnosiła                    
o ustawienie słupków granicznych przy działkach obok posesji pana Włodzimierza 
Borka i pana Lucjana Olszewskiego; 
- radny Stanisław Wesołowski stwierdził natomiast, że mówiąc o remontach                 
i modernizacji dróg miał również na myśli miejscowość Płośnia, ponieważ jest to 
jedyna wieś na terenie gminy Gnojno, gdzie nie ma ani jednego metra drogi 
asfaltowej; 
- radny Stanisław Wcisło podkreślił, że zabrakło w protokole zapisu, iż w trakcie 
dyskusji na temat przebudowy drogi gminnej „Gnojno-Piaski” była mowa o 30% 
dofinansowaniu z zewnątrz, dzięki któremu wkład własny na realizację wymienionego 
zadania wyniesie 350.000 zł, a środki zewnętrzne będą stanowić kwotę w wysokości 
150.000 zł. 
Abstrahując od uwag do treści protokołu pan radny zaproponował aby zaprosić na 
jedną z sesji przedstawiciela firmy specjalizującej się w budowie kanalizacji sieciowej. 
            Ponieważ nie było więcej uwag - przewodniczący obrad poddał protokół pod 
głosowanie, w wyniku którego „za” jego przyjęciem głosowało 15 radnych. 
 
Do punktu 3-go. 
 
             Pan Sebastian Kiciński zabierając głos wyjaśnił, że zakres rzeczowy 
przedmiotowej uchwały nie uległ zmianie. Zmieniła się natomiast numeracja dróg        
i dlatego poprzednia uchwała w sprawie zabezpieczenia środków finansowych jako 
wkładu własnego na realizację zadania: „Przebudowa drogi gminnej nr 000800T           
i 000810T relacji Gnojno-Rzeszutki”, podjęta na poprzedniej sesji,  zostanie uchylona. 
Nawiązując do powyższej tematyki radny Stanisław Wcisło wnioskował o nadanie 
numerów wszystkim drogom na terenie gminy aby można było, jeżeli nadarzy się taka 
okazja, aplikować o środki z zewnątrz na remonty tychże dróg.  
Projekt uchwały w sprawie zabezpieczenia środków finansowych jako wkładu 
własnego na realizację zadania: „Przebudowa drogi gminnej nr 323008T i 323015T 
Gnojno – Piaski” odczytał Przewodniczący Rady Gminy, pan Piotr Terlecki. 
Następnie pan przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
Wyniki głosowania jawnego: „za” – 15, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 0. 
Uchwała Nr XIII/81/11 wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik do protokołu. 
Po głosowaniu przewodniczący ogłosił 15-minutową przerwę w obradach.  
 
Do punktu 4-go. 
 
             Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Gnojno na lata 2011-2018 omówiła pani Ilona Piwowarska, Skarbnik Gminy. 
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Stwierdziła m.in., że  zmiana WPF stanowi konsekwencję podjęcia poprzedniej 
uchwały. 
            Radny Stanisław Wcisło zwrócił się z prośbą o przybliżenie, w możliwie 
prosty sposób, skąd będą przesunięte środki finansowe w kwocie 350.000 zł, 
stanowiące zabezpieczenie wkładu własnego na realizację zadania: „Przebudowa drogi 
gminnej nr 323008T i 323015T Gnojno-Piaski”. 
             Pani Skarbnik odpowiadając na pytanie oznajmiła, że wysokość kwoty na 
wymienione zadanie nie ulega zmianie; zmienia się natomiast nazewnictwo                  
i numeracja drogi. 
Doprecyzowała również, że wydatki na wymienioną inwestycję w roku bieżącym 
wyniosą 5.000 zł, natomiast pozostała kwota znajdzie odzwierciedlenie                        
w planowanym budżecie na rok przyszły. 
Z uwagi na brak pytań – przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod 
głosowanie. 
Wyniki głosowania jawnego: „za” – 14, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 0 
(radny Stanisław Wesołowski był nieobecny na sali obrad, a tym samym nie brał 
udziału w głosowaniu). 
Uchwała Nr XIII/82/11 wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik do protokołu. 
 
Do punktu 5-go. 
 
             Zmiany w budżecie Gminy Gnojno na 2011 rok zreferowała pani Skarbnik 
oraz poinformowała, że zmiany dotyczą dochodów i wydatków oraz przesunięć planu 
wydatków pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami.   
Kontynuując oznajmiła, że dość istotną zmianą w budżecie jest zmniejszenie planu 
wydatków na wykonanie zadania przebudowy linii wodociągu w miejscowości 
Gnojno na działce nr 1181 oraz oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Gnojno na 
łączną kwotę 10.710,00 zł i przeznaczenie tych środków na realizację przedsięwzięcia: 
„Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Gnojno”. 
              Wyżej wymienioną kwestię doprecyzowała pani Bożena Wawszczyk               
i stwierdziła m.in., że kwota przetargowa zadania wynosiła około 74.000 zł ( w tym 
dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego – 20.000 zł). 
Poinformowała, że do przetargu przystąpiły trzy firmy, przy czym każda z nich 
oferowała kwotę wyższą od kwoty przeznaczonej na wykonanie zadania. Jedna z firm 
zaproponowała kwotę 87.400 zł. 
Ponieważ dysponujemy kwotą niższą, pozostaje nam zwiększenie kwoty na realizację 
zadania lub unieważnienie przetargu. Kolejna opcja – przebudowanie drogi w ramach 
środków, którymi obecnie dysponujemy, oznajmiła kończąc pani podinspektor. 
Dyskusja (pytania, odpowiedzi): 
- radny Stanisław Wcisło – jaka kwota była zaplanowana w budżecie na realizację 
tego zadania? 
- Wójt Gminy – na poprzedniej sesji podjęliście Państwo uchwałę, zgodnie z którą 
koszt przebudowy drogi miał wynieść 76.690 zł. Po przetargu okazało się, że najniższa 
oferta za wykonanie zadania i tak jest wyższa o 10.710 zł od kwoty przewidzianej        
w projekcie. 
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Problem polega na tym, że z Urzędu Marszałkowskiego otrzymaliśmy dofinansowanie  
w wysokości 20.000 zł, z którego musimy się rozliczyć do końca listopada br. Pytanie 
brzmi – czy Państwo wyrażacie zgodę na dołożenie brakującej kwoty, czy 
unieważniamy przetarg? 
- radny Stanisław Wcisło – jeżeli na poprzedniej sesji, o ile dobrze pamiętam, to 
zadanie  miało kosztować 74.000 zł, a teraz 80.000 zł – to różnica wynosi 6.000 zł,      
a nie 10.000. Skąd wobec tego wzięły się te rozbieżności? 
- Wójt Gminy – jest to kwota poprzetargowa. 
- Przewodniczący Rady Gminy – aby przybliżyć nieco temat – proszę radną panią 
Marię Woźniak, pełniącą przez wiele lat funkcję Sekretarza Gminy, o wyjaśnienia. 
- radna Maria Woźniak – najprościej rzecz ujmując wiosną zamawiający dyktuje ceny, 
natomiast jesienią – wykonawca. 
Czy kwota za przedmiotowe zadanie jest wysoka – nie mnie osądzać – widocznie takie 
są teraz ceny. 
Wracając do meritum. Rolą Rady jest znalezienie optymalnego (czyt. jak najbardziej 
korzystnego) wyjścia dla gminy. Mamy do wyboru dwa wyjścia, albo przesuwamy 
środki z innych przedsięwzięć i dajemy tym samym przyzwolenie pani Wójt na 
podpisanie umowy, co jest równoznaczne z finalizacją zadania zgodnie z planem, albo 
przystajemy na opcję oszczędniejszą czyli wykonanie drogi utwardzonej z kruszywa 
wraz z towarzyszącą infrastrukturą. 
- Przewodniczący Rady – aby przystąpić do realizacji drugiej opcji musi być 
unieważniony przetarg. 
- radna Maria Woźniak – teoretycznie przetarg może być unieważniony, ale aby 
wykonać drogę z kruszywa trzeba nim dysponować. 
- Przewodniczący Rady – ta kwestia była rozważana po kątem, czy zlecić wykonanie 
drogi utwardzonej w kruszywie, w ramach środków którymi dysponujemy i w roku 
przyszłym temat i tak powróci, czy dołożyć 10.000 zł i  rozwiązać go definitywnie. 
- radny Gustaw Treliński – przychylając się do propozycji pani Wójt mamy zrobiony 
odcinek drogi asfaltowej i nie wracamy do tego tematu w roku przyszłym, tylko 
zajmujemy się kolejnymi drogami. 
- radny Jerzy Gierczak – z doświadczenia wiem, że wykonanie 4-cm warstwy asfaltu 
na kruszywie nie zda egzaminu, bo po niedługim czasie droga popęka, jak to miało 
miejsce w Woli-Zofiowskiej. 
- Sebastian Kiciński – projekt zakłada wersję oszczędnościową. 
- Wójt Gminy – projektant nas zapewnił, że 4 cm warstwa asfaltu jest wystarczająca, 
bo wykonano podbudowę z kruszywa o grubości 50 cm. 
 - radny Kazimierz Banasik – czy otrzymamy dofinansowanie jeżeli wykonamy drogę 
z kruszywa? 
- Sebastian Kiciński – i tak będziemy zmuszeni ogłosić kolejny przetarg. 
- radny Stanisław Wcisło – na początku dzisiejszej sesji radny Jerzy Gierczak zgłosił 
wniosek o wygospodarowanie z budżetu kwoty 10.000 zł  na zakup kruszywa. Padła 
sugestia, żeby wskazał, które wydatki należałoby zmniejszyć aby pozyskać taką 
kwotę. Teraz sprzeczamy się o drogę, jakbyśmy otrzymywali dofinansowanie co 
najmniej w wysokości 80%, a my otrzymamy 25% dofinansowania, a 75% wartości 
zadania będą stanowić dochody własne. 
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- Przewodniczący Rady – po to m.in. jest ta dyskusja, aby każdy mógł wyrazić swoją 
opinię. 
- radny Stanisław Wcisło – ja nie zamykam dyskusji, ale każda sprawa może się stać 
nie cierpiącą zwłoki, bo nas obligują terminy. 
- Przewodniczący Rady – sesja została zwołana po to aby rozstrzygnąć ten problem 
oraz dokonać wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Busku – Zdroju. Mając na 
uwadze ograniczanie wydatków -  więcej sesji  w tym miesiącu nie będzie. 
- radny Stanisław Wcisło – radny Gierczak upominał się o kruszywo na wszystkie 
drogi gminne, a na tej drodze (jak powiedziała pani Wójt) jest już półmetrowa warstwa 
kruszywa i jeszcze będzie asfalt? 
- radny Krzysztof Musiał – temat jest poważny, bo biorąc pod uwagę stan naszego 
budżetu kwota 10.000 zł jest kwotą znaczącą. Ale myślę, że specyfikację i projekt 
wykonał ktoś kompetentny, uwzględniając lokalne warunki i potencjalnych 
użytkowników tego konkretnego odcinka drogi. 
Istnieje również szansa na pozyskanie dodatkowych środków z Urzędu 
Marszałkowskiego.  
- radny Stanisław Wesołowski – mnie natomiast nurtuje taka myśl, czy to nie jest tak, 
że wykonawcy wiedząc, że „gonią” nas terminy – dyktują wyższe ceny. I teraz jest 
problem: dacie 10.000 zł – to drogę zrobimy, a jak nie – nie zrobimy. 
- radny Jerzy Gierczak – jaka jest wartość drogi z samego kruszywa (zgodnie ze 
specyfikacją) - bez masy bitumicznej? 
- radny Tomasz Pasternak – pani Wójt była u pana Marszałka kilka razy i upominała 
się o pieniądze na tę drogę. Jeżeli nie dochowamy terminów – pieniądze przepadną,     
a pani Wójt stanie się dla pana Marszałka osobą niewiarygodną. A tak jest jeszcze 
szansa na uzyskanie dodatkowego dofinansowania. 
- Przewodniczący Rady – proszę o poinformowanie zebranych, kiedy odbył się 
przetarg. 
- Bożena Wawszczyk – przetarg został ogłoszony 16.09.b.r., a otwarcie ofert nastąpiło 
w dniu 04.10.2011 r. 
- Przewodniczący Rady -  z powyższego wynika, że od przetargu minęło 10 dni i przez 
ten cały czas urzędnicy zastanawiali się, jak rozwiązać powstały problem. 
- radny Jerzy Gierczak – proszę o przedstawienie kwot zawartych w specyfikacji. 
- Sebastian Kiciński – cały kosztorys opiewa na kwotę 74.295 zł, przy czym koszt 
wykonania warstwy asfaltu wynosi 31.734 zł, natomiast koszt wykonania podbudowy 
wraz z towarzyszącą infrastrukturą – 45.000 zł. 
- radna Maria Woźniak – wykonanie drogi z kruszywa będzie nowym zadaniem         
w trybie bezprzetargowym – na zgłoszenie. Nie może tego robić firma, która wygra 
przetarg na dostawę kruszywa, 
- radny Jerzy Gierczak – proponuję zamieścić ogłoszenie w Internecie i na pewno 
zgłosi się firma, która wykona to zadanie. 
Nie sugerowałbym się natomiast projektantem, bo mamy najlepszy przykład                
(oczywiście negatywny) z przejściami dla żab, które w mojej ocenie są zupełnie 
niepotrzebne (np. obok poczty w Gnojnie). 
- radna Maria Woźniak – zakładając, że dzisiaj unieważnimy przetarg – ile mamy 
czasu na jego uprawomocnienie? 
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(W dalszej części obrad trwała dyskusja i dywagacje na temat, jaka powinna być 
warstwa kruszywa, czy konieczny jest przetarg, czy też nie, oraz jaka opcja będzie 
możliwa do realizacji; w dyskusji wzięli udział m.in. radna Maria Woźniak, radny 
Jerzy Gierczak, pan Sebastian Kiciński). 
c.d. dyskusji: 
- radny Stanisław Wcisło – ja się nie znam na parametrach tak, jak radny Jerzy 
Gierczak. Jeżeli jednak jest możliwe aby zrobić drogę w tłuczniu za 40.000 zł, 
pozyskując 20.000 zł z zewnątrz czyli 50 na 50%, jestem jak najbardziej „za”. 
- Wójt Gminy – istnieje jednak obawa czy taka kwota wystarczy, bo musimy wystąpić 
z zapytaniem o cenę a nie wiemy jaka będzie reakcja oferentów. 
- radny Stanisław Wcisło – pani Wójt – warto pytać, jeżeli w grę wchodzi kwota 
50.000 zł. Pan Marszałek na pewno zrozumie, że na tyle nas było stać oraz to, że 
powiększenie kosztów o dodatkowe 10.000 zł w naszej trudnej sytuacji budżetowej 
jest prawie niemożliwe. 
- Wójt Gminy – a co będzie jeżeli pan Marszałek przychyli się do naszej prośby            
i przyzna dodatkowo kwotę 5.000 zł? 
Czas niestety nie gra na naszą korzyść, ponieważ do końca listopada musimy rozliczyć 
dofinansowanie, a na wyłonienie kolejnej firmy też potrzeba czasu. Dlatego proszę 
Państwa o przychylenie się do mojej prośby. 
- radny Stanisław Wcisło – jeżeli ja proponuję jakieś przedsięwzięcia rzędu 10.000, 
15.000 czy 20.000 zł i w odpowiedzi słyszę, że są za drogie – to proszę się nie dziwić 
naszej reakcji. Na poprzedniej sesji zgodziliśmy się na konkretną kwotę a dzisiaj 
okazuje się, że jeszcze trzeba dołożyć 10.000 zł. 
- Wójt Gminy – a jeżeli się okaże, że w konsekwencji będzie to kwota tylko 5.000 zł? 
- radny Stanisław Wcisło – nie mamy żadnej gwarancji na otrzymanie tej kwoty, więc 
gdybanie nie ma sensu. 
- Wójt Gminy – a skąd mamy gwarancję, że w wyniku przetargu kwota nie będzie 
wyższa od przewidywanej? 
- radny Stanisław Wcisło – mamy natomiast gwarancję, że dokładając 20.000 zł           
z budżetu i otrzymując 20.000 zł dofinansowania powstanie odcinek przejezdnej drogi. 
I to jest dla mnie ważne. Tym bardziej, że radny Gierczak zgłaszał problem, czyli 
potrzeby w tym zakresie. 
- radny Tomasz Pasternak – jest jednak subtelna różnica między drogą dojazdową do 
pól, a drogą do domów. 
- radny Jerzy Gierczak – przy okazji modernizacji drogi Gnojno – Rzeszutki można 
również zrobić ten odcinek drogi asfaltowej. 
- Wójt Gminy – nie można, ponieważ będziemy korzystać z innego dofinansowania. 
- radny Jerzy Gierczak – wzorem innych gmin możemy złożyć zapytanie o cenę            
i firma, która będzie realizować zadanie o którym mówiłem, położy asfalt za niższą 
kwotę. Bo nie wiem czemu tylko u nas nic się nie da. Podobnie jak było z boiskiem - 
miało kosztować 600.000 zł, a teraz będzie kosztować ponad 1.000.000 zł. 
- Przewodniczący Rady – poprzedni projekt na budowę boiska nie uwzględniał m.in. 
wykonania ogrodzenia, oświetlenia oraz innych dodatkowych elementów. 
- radny Jerzy Gierczak – dopóki będę radnym – będę  się upierał przy tym, że 4 cm 
warstwa asfaltu jest niewystarczająca. Robimy oszczędnie, a wychodzi drogo.           
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W ościennych gminach są stosowane inne technologie i dzięki temu powstają trwałe     
i solidne drogi.    
- radny Dominik Wójcik – tym bardziej, że odcinek drogi, o którym mówimy, biegnie 
w terenie podmokłym, o czym się przekonałem osobiście podczas wyjazdowego 
posiedzenia Komisji Rolnictwa. 
W moim odczuciu, jeżeli będziemy tak realizować inwestycje – nic z tego nie będzie. 
Poza tym nikt nie sprawuje kontroli (zgłaszałem ten problem) nad dostawami 
kruszywa, jeżeli chodzi o jego jakość. I jeżeli taki stan utrzyma się dłużej - nadal będą 
nam „wciskać bubel”. 
- radny Stanisław Wcisło – w kontekście tych wszystkich spraw nasunęła mi się taka 
myśl: pierwsza dzisiaj podjęta uchwała dotyczyła zabezpieczenia kwoty 500.000 zł na 
modernizację drogi Gnojno – Rzeszutki czyli proponując tańsze rozwiązanie nie 
krzywdzimy Gnojna. 
- radny Gustaw Treliński – pomijając dzisiejszy temat – czy byłaby możliwość aby 
radny (np. Jerzy Gierczak) lub radni, znający się na rzeczy, mogli uczestniczyć            
w konsultacjach przed opracowaniem projektu na budowę drogi i przedyskutować 
kwestię, ile centymetrów powinny mieć poszczególne warstwy aby droga spełniała 
wymogi, co do trwałości i bezpieczeństwa. 
- radny Stanisław Wcisło – moja propozycja jest następująca: dołożyć do kwoty 
20.000 zł z Urzędu Marszałkowskiego kwotę 20.000 zł z budżetu i zrobić przejezdną 
drogę wraz z poboczami i rowami. 
- radny Tomasz Pasternak – sugerowałbym przygotowanie podkładu pod asfalt. 
- Przewodniczący Rady – propozycja jest kusząca, bo w przyszłym roku moglibyśmy 
zlecić firmie, która będzie wykonawcą drogi Gnojno – Piaski, położenie asfaltu. 
- Sebastian Kiciński – odnosząc się do poruszonych kwestii chciałbym poinformować, 
że projektami dofinansowanymi z różnych źródeł rządzą określone procedury, których 
nie można dowolnie łamać a które podlegają weryfikacji podczas przeprowadzanych 
kontroli. Zgodnie z naszym regulaminem wewnętrznym – w określonym przedziale 
kwotowym (do 14.000 €) - z tzw. „wolnej ręki” możemy robić, co chcemy.  
Nie możemy natomiast, realizując takie zadania, wejść w konflikt z zapisami ustawy – 
Prawo zamówień publicznych. 
- Przewodniczący Rady – propozycja radnego Jerzego Gierczaka jest godna uwagi, 
tylko żeby się w konsekwencji nie okazało, że Urząd Marszałkowski zakwestionuje 
sposób realizacji zadania i dofinansowanie w wysokości 20.000 zł trzeba będzie 
zwrócić. 
 - Sebastian Kiciński – zadanie się nie zmienia, ale w wytycznych jest napisane, że 
dofinansowanie zadania nie może przekroczyć 50% kosztów kwalifikowanych, czyli 
w naszym przypadku kwota stanowiąca wkład własny nie może być mniejsza od 
40.000 zł. 
- radny Stanisław Wcisło – czy w przyszłym roku możemy złożyć wniosek                  
o dofinansowanie na sam asfalt zakładając, że w bieżącym roku zostanie wykonana 
przejezdna droga z samego kruszywa? 
- Sebastian Kiciński – w zasadzie nie ma żadnych przeciwwskazań aby taki wniosek 
złożyć, bo to beneficjent określa zasady w ramach programu dotyczącego remontu 
dróg. 
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- radny Stanisław Wcisło – gdyby się udało pozyskać w roku przyszłym 30% 
dofinansowania na masę bitumiczną czyli około 10.000 zł – droga będzie kosztować 
60.000 zł, a nie prawie 90.000 zł. 
Wobec powyższego warto się trudzić, bo tym samym zaoszczędzimy około 30.000 zł. 
Panie przewodniczący proszę o przegłosowanie mojego wniosku w sprawie 
sfinansowania zadania 50 na 50% czyli 20.000 zł z budżetu gminy, 20.000 zł – 
dofinansowania z zewnątrz. 
- Sebastian Kiciński – przychylając się do powyższej propozycji proponowałbym 
uwzględnić grubszą warstwę kruszywa o 5 cm; wówczas koszt drogi wyniósłby nie 
40.000 zł, ale 45.000 zł. 
- Wójt Gminy – reasumując chcę powiedzieć, że mamy miesiąc czasu na ogłoszenie 
nowego przetargu i wykonanie zadania. 
- radna Maria Woźniak – a gdyby w poniedziałek wysłać zapytanie o cenę i nie 
unieważniać przetargu? Po rozstrzygnięciu uruchomionej procedury znalibyśmy koszt 
wykonania drogi w kruszywie. 
- Przewodniczący Rady – a jeżeli się okaże, że pomysł nie będzie trafiony i będę 
zmuszony zwoływać kolejną sesję? A jak każdemu wiadomo, diety radnych i sołtysów 
to wydatek ponad 5.000 zł. 
- radny Stanisław Wcisło – panie Przewodniczący – z naszej dyskusji wynika 
jednoznacznie, że tylko da się zwiększyć koszty, bo wszystko inne jest niemożliwe do 
zrobienia. 
- Przewodniczący Rady – może w końcu ktoś otwarcie powie, że albo dokładamy 
10.000 zł, albo tracimy 20.000 zł dofinansowania. Bo ta dodatkowa kwota nie wzięła 
się znikąd; po prostu zwiększyła się cena poprzetargowa zadania. 
- radny Stanisław Wcisło – panie Przewodniczący, czy lepiej stracić 20.000 zł, czy 
wydać 50.000 zł? 
- radna Maria Woźniak – panie mecenasie, czy moja propozycja jest do 
zaakceptowania? 
- prawnik – nie możemy dowolnie ingerować w procedury, związane z zamówieniami 
publicznymi. 
Poza tym podjęliśmy szereg działań, które sygnalizował wcześniej pan 
Przewodniczący, aby  w październiku nie organizować dwóch sesji, tylko jedną. 
Dzięki skumulowanym działaniom mamy wymierne oszczędności i de facto nie 
dokładamy kwoty 10.000 zł tylko powstałą różnicę. 
- radny Stanisław Wcisło – panie mecenasie, ile czasu trwa procedura zapytania          
o cenę? 
- Bożena Wawszczyk – 10 dni. 
- radny Jerzy Gierczak – mam pytanie do pani – czy został opracowany kosztorys na 
zakup piasku oraz wykonanie pozostałych prac na wysypisku śmieci w Raczycach? 
- Bożena Wawszczyk – nie opracowano takiego kosztorysu. 
- Sebastian Kiciński – są dwie możliwości na rozwiązanie tego problemu: gmina 
ogłasza zapytanie cenowe lub zapytanie ofertowe. Zapytanie ofertowe wiąże oferenta, 
natomiast zapytanie cenowe jest stosowane jako narzędzie do ustalenia wielkości 
przedmiotu zamówienia. I gmina może złożyć takie zapytanie, uzyskując wiedzę na 
temat cen od poszczególnych wykonawców i na tej podstawie oszacować cenę 
zamówienia. I nie ma tutaj żadnego uchybienia proceduralnego. 
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- radny Stanisław Wcisło – wracając do meritum jeszcze raz proponuję  uruchomienie 
procedury zapytania o cenę. A jeżeli będzie potrzeba zwołania kolejnej sesji – 
deklaruję, że wezmę w niej udział bez pobierania diety. 
Na wniosek radnego Stanisława Wcisło Przewodniczący Rady ogłosił 10 -
minutową przerwę w obradach. 
        Po przerwie przewodniczący obrad objaśnił zasady głosowania nad wnioskami     
i oznajmił, że w pierwszej kolejności będzie głosowany wniosek w sprawie 
przebudowy drogi w ramach posiadanych  środków (bez asfaltu). 
         Następnie głos zabrała radna Maria Woźniak i stwierdziła, że stosowana 
technologia budowy dróg na terenie gminy, polegająca na laniu 4-cm warstwy asfaltu, 
jest zgodna z projektem oraz że to projektant ponosi w razie czego większą 
odpowiedzialność. 
Pani radna zaproponowała aby nie zatrudniać więcej tej osoby jeżeli rzeczona droga, 
wykonana tym systemem, nie wytrzyma przynajmniej kilku lat.  
          W dalszej części obrad odbyło się głosowanie nad wnioskiem radnego Jerzego 
Gierczaka aby nie przeznaczać na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów ornych      
w miejscowości Gnojno dodatkowej kwoty 10.710 zł. 
Wyniki głosowania jawnego: „za” - 4, „przeciw” – 10, „wstrzymujących się” – 1. 
W drugiej kolejności przewodniczący obrad poddał pod głosowanie projekt uchwały     
w sprawie zmian w budżecie Gminy Gnojno na 2011 rok. 
Wyniki głosowania: „za” – 11, „przeciw” – 3, „wstrzymujących się” - 1. 
Uchwała Nr XIII/83/11 wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik do protokołu. 
            Po głosowaniu pani Wójt oznajmiła, że w związku z wyjazdem służbowym nie 
będzie uczestniczyć w dalszej części obrad. Poprosiła również radnych i sołtysów        
o deklarację chęci wyjazdu do Ostrowca Świętokrzyskiego w dniu 15. października 
b.r. Stwierdziła, że celem wyjazdu jest zapoznanie z zasadami selektywnej segregacji 
odpadów komunalnych. 
 
Do punktu 6-go. 
 
            W tym punkcie porządku obrad Przewodniczący Rady w imieniu Zespołu 
opiniującego poinformował, że na ławnika do Sądu Rejonowego w Busku-Zdroju na 
kadencję 2012-2015 zgłoszono jednego kandydata. Doprecyzował ponadto że 
wszystkie wymogi proceduralne związane z wyborem ławników, zawarte w ustawie – 
Prawo o ustroju sądów powszechnych, zostały spełnione oraz że wybór odbywa się     
w głosowaniu tajnym (komplet dokumentów stanowi załącznik do protokołu). 
W związku z powyższym powołano Komisję Skrutacyjną w następującym składzie 
(„za” głosowało 15 radnych): 
- radna Maria Woźniak – przewodnicząca 
- radna Agata Segda – członek 
- radny Jerzy Gierczak – członek 
Po sporządzeniu i rozdaniu kart do głosowania przewodnicząca Komisji objaśniła 
zasady głosowania. 
Następnie po wyjęciu z urny kart do głosowania i podliczeniu głosów pani 
przewodnicząca stwierdziła, że ławnikiem do Sądu Rejonowego w Busku-Zdroju na 
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kadencję 2012 – 2015, 14 głosami „za” i 1 „przeciw”, wybrana została Pani Lucyna 
Wcisło.  
          Kontynuując Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w przedmiotowej 
sprawie i poddał go pod głosowanie. 
Wyniki głosowania jawnego: „za” – 15, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 0. 
Uchwała Nr XIII/84/11, uzasadnienie oraz protokół Komisji Skrutacyjnej 
stanowią załączniki do protokołu. 
 
Do punktu 7-go.   
 
           W tym punkcie porządku obrad pan Mariusz Grunt przedstawił szczegółową 
informację na temat usuwania azbestu oraz możliwości uzyskania wsparcia 
finansowego na wymieniony cel. 
Stwierdził, że warunkiem uzyskania dofinansowania, którego realna kwota może 
wynieść 80%, jest dokonanie inwentaryzacji budynków (dokładnego ich pomiaru) oraz 
opracowanie długofalowego programu usuwania wyrobów zawierających azbest. 
Doprecyzował, że koszt usunięcia 1 tony wyrobów azbestowych (we własnym 
zakresie) wynosi około 500-600 zł. 
Kontynuując zaapelował do Wysokiej Rady o uwzględnienie w przyszłorocznym 
budżecie kwoty 30.000 zł na inwentaryzację zasobów oraz opracowanie programu,     
o którym mowa wyżej. 
          Poruszoną kwestię podsumował radny Stanisław Wcisło i oznajmił, że                
z uzyskanych informacji wynika jednoznacznie, iż pierwsze kroki należą do gminy.  
Dopiero mieszkańcy, po uzyskaniu dokładnych informacji na temat demontażu             
i utylizacji wyrobów z azbestu, będą zgłaszać potrzeby w tym zakresie. 
Zapytania i wolne wnioski: 
- Radny Stanisław Wcisło zapytał, czy wszystkie wnioski w ramach funduszu 
sołeckiego zostały złożone w ustawowym terminie (do 30.09.2011 r.) oraz wniósł        
o opracowanie projektu na budowę utwardzonej drogi na odcinku Balice-Michałówka 
(przysiółek). 
- Pani Skarbnik odnosząc się do w./wym. pytania oznajmiła, że wszystkie wnioski 
zostały złożone i sprawdzone pod względem formalnym; stwierdziła ponadto, że 
żaden wniosek nie został odrzucony. 
         Kontynuując ten punkt porządku obrad Przewodniczący Rady odczytał protokół 
z posiedzenia Rady Sołeckiej w Pożogach (protokół – w załączeniu). 
- Następnie sołtys Pożóg, pan Marian Okraj, nawiązując do treści w./w. protokołu 
zapytał, jakie należy zastosować środki aby zobligować mieszkańców do usunięcia 
gałęzi wystających na drogę. 
- Przewodniczący obrad skonstatował, że każdy mieszkaniec powinien sam zadbać       
o otoczenie wokół posesji, bo żadne sankcje karne nie rozwiążą tego problemu. 
- Radny Tomasz Pasternak apelował o definitywne rozwiązanie problemu oświetlenia 
ulicznego i dostosowanie czasu świecenia lamp do istniejącej pory roku oraz 
aktualnych uwarunkowań, podyktowanych m.in. modernizacją drogi Chmielnik-Osiek. 
Sugerował ponadto aby umożliwić sołtysom korzystanie z poczęstunku (kawy, 
ciastek) w czasie sesji. 
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Zgłosił także uwagę odnośnie „kącików” dla głosujących w wyborach i oznajmił, że 
nie spełniają one swojej roli. Proponował w związku z tym montaż profesjonalnych 
kabin lub kurtyn. 
- Pani Skarbnik odnosząc się do poruszonych kwestii stwierdziła, że montaż kabin we 
wszystkich lokalach wyborczych wykracza poza możliwości finansowe gminy. 
Oznajmiła także, że sala konferencyjna zostanie wyposażona w nowe meble i będzie 
jednocześnie pełnić funkcję sali ślubów. 
- Natomiast przewodniczący obrad dopowiedział, że z przygotowanego poczęstunku 
mogą korzystać zarówno radni, jak i sołtysi. 
- Radna Maria Woźniak nawiązując do protokołu Komisji Planowania, Budżetu              
i Finansów oraz sprawozdania Zakładu Gospodarki Komunalnej stwierdziła, że 
wymieniona kwota zobowiązań  nie stanowi odzwierciedlenia kwot cząstkowych, po 
czym pani Skarbnik oznajmiła, że wszyscy radni otrzymali na poprzedniej sesji 
dodatkowe wyjaśnienia dotyczące informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy 
Gnojno za I półrocze b.r. 
- Kontynuując rozpoczęty wątek pani radna zapytała czy ZGK prowadzi działalność 
charytatywną (dot. kwoty zobowiązań z tytułu dostarczonego opału), czy lokatorzy 
zalegają z płaceniem za ogrzewanie oraz, czy został rozliczony sezon grzewczy 
2010/2011.  
- Pani Skarbnik po raz drugi stwierdziła, że wszystkie dokumenty, o które 
wnioskowała Komisja, zostały przygotowane i rozdane radnym na poprzedniej sesji. 
- Natomiast Przewodniczący Rady stwierdził, że sezon grzewczy na pewno zostanie 
rozliczony do końca listopada b.r., a poruszone przez panią radną kwestie może 
wyjaśnić pani Maria Rak, p.o. Kierownika ZGK. 
- Pani Skarbnik dopowiedziała, że w Gnojnie stawki za ogrzewanie ulegną zmianie 
(będą niższe), ponieważ został wymieniony piec do c.o. oraz był zatrudniony jeden 
palacz, co znacznie obniżyło koszty. Jeżeli chodzi o pozostałe obiekty – na razie nic 
się nie zmieni. 
- Wracając do meritum radna Maria Woźniak zapytała, dlaczego przetargi na dostawę 
opału są ogłaszane tak późno. 
- Przewodniczący Rady odpowiedział, że gmina miała skorzystać z oferty na dostawę 
tańszego opału przez firmę „Rafit” i stąd m.in. opóźnienie z ogłoszeniem przetargów. 
- Potem pani radna zapytała za czyje pieniądze ZGK prowadzi prace izolacyjne na 
wysypisku śmieci w Raczycach oraz czy są zabezpieczone środki na ten cel                
w budżecie. 
- Odnosząc się do ostatniej kwestii pani Skarbnik stwierdziła, że wykonanie prac 
będzie dofinansowane z budżetu gminy ze środków, stanowiących wpływy z opłat       
i kar za korzystanie ze środowiska. 
- Kontynuując ten punkt porządku obrad radny Krzysztof Musiał zapytał, czy 
rozpoczął się sezon grzewczy w szkołach (pani Skarbnik odpowiedziała że nie,             
z uwagi na nierozstrzygnięty przetarg na dostawę opału) oraz sugerował aby przetargi 
na dostawę opału ogłaszać w m-cu czerwcu danego roku. 
Zaapelował do pana Sebastiana Kicińskiego o ostateczne rozwiązanie kwestii 
oświetlenia oraz wysunął propozycję ponownego wykorzystania demontowanych wiat 
przystankowych. 
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- Nawiązując do wcześniej poruszonego tematu radny Stanisław Wcisło zwrócił się      
z pytaniem, czy zostaną obniżone stawki za ogrzewanie, które są obecnie dwukrotnie 
wyższe niż w Gnojnie, w Ośrodku Zdrowia i Szkole Podstawowej w Balicach oraz 
Ośrodku Zdrowia w Raczycach. Prosił o podjęcie konkretnych i skutecznych działań 
w tym zakresie. 
- Pani Skarbnik oznajmiła, że projekt budżetu na przyszły rok nie został jeszcze 
opracowany, a tym tematem w zakresie planowania zajmuje się pani Maria Rak. 
(O godz.13.00 salę obrad opuścił radny Dominik Wójcik, a kilka minut później radny 
Stanisław Wcisło). 
- Wychodząc naprzeciw zgłaszanym wnioskom i sugestiom pan Sebastian Kiciński 
zakomunikował (był to wynik konsultacji ustnych podczas sesji), że lampy uliczne 
będą świecić we wszystkich miejscowościach na terenie gminy od godz. 18.30 do 
23.00 wieczorem i od godz. 5.00 do godz.6.30 rano, przy czym czas świecenia lamp 
będzie się automatycznie wydłużał. 
- W dalszej części obrad pani sołtys z Raczyc zwróciła się z pytaniem, czy osoby które 
do tej pory nie złożyły wniosku o oszacowanie strat w uprawach rolnych będą mogły 
to jeszcze zrobić. 
- Przewodniczący Rady poinformował, że mimo wystosowanego pisma, w wyżej 
wymienionej kwestii, do Wojewody Świętokrzyskiego jest to niemożliwe z uwagi 
chociażby na brak możliwości oceny powstałych szkód. 
- Następnie pani Maria Jabłońska zapytała, jakie na terenie naszej gminy były straty      
i kto je szacował. Podkreśliła przy tym brak rzetelnej informacji na temat 
ewentualnego odszkodowania pieniężnego (na początku była jedynie mowa                 
o możliwości zaciągnięcia preferencyjnego kredytu, dlatego niektórzy rolnicy 
zrezygnowali ze składania wniosków - argumentowała pani sołtys). 
Ponadto zapytała czy będąc ubezpieczonym w ZUS a nie w KRUS, nie należy jej się 
odszkodowanie z tego tytułu. 
Nadmieniła ponadto, że nikt nie raczył jej poinformować, jako sołtysa,                         
o przedłużonym terminie składania wniosków.   
- Przewodniczący obrad zripostował, że nikt z obecnych nie powinien mieć pretensji 
do Komisji, ponieważ w chwili szacowania strat jej członkowie nie dysponowali 
wiedzą na temat realnej kwoty odszkodowania. 
- Następnie zabrał głos Wiceprzewodniczący Rady argumentując, że jednym                
z kryteriów, które należało spełnić było załączenie do wniosku zaświadczenia z KRUS 
o płaconych składkach. Widocznie władze centralne uznały, że osoby ubezpieczone    
w ZUS mają, oprócz gospodarstwa rolnego, inne źródła dochodu. 
- Nawiązując do wymienionego wątku sołtys z Woli Bokrzyckiej zapytał, w jaki 
sposób Komisja oceniała straty, jeżeli nie chodziła po polach. 
- Radni: Tomasz Pasternak i Piotr Terlecki z całą stanowczością stwierdzili, że 
członkowie Komisji po polach chodzili. 
      Na zakończenie głos zabrał wicestarosta buski, pan Stanisław Klimczak                   
i szczegółowo wyjaśnił wszystkie aspekty dotyczące poruszonego zagadnienia, w tym 
m.in. terminu składania wniosków oraz czy członkowie Komisji byli zobligowani do 
odwiedzenia każdego pola. Pozytywnie ocenił jasne kryteria oceny strat przyjęte przez 
Komisję (powyżej 30%). Podkreślił przy tym , robiąc ukłon w stronę władz, że tylko 
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dwie gminy z terenu starostwa buskiego zajęły się oszacowaniem strat                           
i sporządzeniem protokołów; są to gminy: Gnojno i Tuczępy.  
Oznajmił ponadto, że na etapie przygotowywania dokumentów członkowie Komisji 
nie znali wysokości kwoty, stanowiącej rekompensatę poniesionych strat w uprawach. 
Pan wicestarosta zdementował pogłoski na temat braku rzetelnej informacji                   
o możliwości składania wniosków i apelował do sołtysów oraz radnych                        
o jednomyślność w wyjaśnianiu wszelkich nieścisłości. 
Odnosząc się natomiast do kwestii poruszonej przez panią Marię Jabłońską 
oświadczył, że w tym zakresie obowiązują nadal przepisy ustawy sejmowej, które 
mogą być zmienione jedynie przez posłów obecnej kadencji (dot. ubezpieczonych       
w ZUS).  
 
Do punktu 8-go. 
 
             W związku z wyczerpaniem wszystkich punktów porządku obrad 
Przewodniczący Rady dokonał zamknięcia XIII sesji. 
 
Na tym protokół zakończono i podpisano.- 
 
Protokolant:                                                                            Przewodniczący obrad: 
B.Czarnecka                                                                                  Piotr Terlecki 
 
  
             
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
   
 
 
 
              
  


