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 Protokół Nr XIII/20 

           z sesji Rady Gminy Gnojno, odbytej w dniu 30 lipca 2020 roku w sali 
konferencyjnej Urzędu Gminy w Gnojnie. 
Sesja trwała od godz. 9.05 do godz. 12.50. 
Zgodnie z załączoną listą obecności uczestniczyło w niej 14 radnych (radny Artur 
Patrzałek od godz. 9.10; nieobecny: radny Andrzej Kuranda) oraz: 
- Pan Zbigniew Janik   - wójt gminy, 
- Pan Piotr Bębas   - sekretarz gminy, 
- Pani Maria Małasińska  - skarbnik gminy, 
- Pani Stanisława Sikora  - kierownik GZOS (w części obrad). 
          Otwarcia XIII sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Wcisło. Na 
wstępie powitał wszystkich zebranych na sali obrad i stwierdził kworum wystarczające 
do podejmowania prawomocnych uchwał. 
Podkreślił, że trwająca pandemia wymusza na nas między innymi ograniczanie do 
minimum liczby osób biorących udział w sesji. Zapewnił, że po unormowaniu 
sytuacji, obrady będą się odbywać w szerszym gronie. 
Proponowany porządek obrad 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 zmian w budżecie Gminy Gnojno na 2020 rok. 
5. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej Gminy Gnojno na lata 2020-2039. 
6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 

Buskiemu na realizację w 2020 r. zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej 
nr 0023T Chmielnik-Zrecze-Maciejowice-Ruda od km 5+010 do km 5+990 dł. 
980 m w m. Rzeszutki”. 

7.  Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego w Kielcach skargi Prokuratora Okręgowego w Kielcach na 
uchwałę Rady Gminy nr III/19/10. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego w Kielcach skargi Prokuratora Okręgowego w Kielcach na 
uchwałę Rady Gminy nr XXI/138/12. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego w Kielcach skargi Prokuratora Rejonowego w Busku-
Zdroju na uchwałę Rady Gminy nr XII/79/11. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu 
przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Gnojno. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej. 
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12. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli 
zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Gnojno. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, 
Wniosków i Petycji Rady Gminy Gnojno na 2020 rok. 

14. Debata nad „Raportem o stanie Gminy Gnojno za 2019 rok”. 
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Gnojno wotum 

zaufania. 
16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 

rok Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gnojnie. 
17. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego z 

działalności Samorządowej Instytucji Kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej 
– za 2019 rok. 

18. Sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 
2019. 

19. Dyskusja nad sprawozdaniami. 
20. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze 

sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 rok. 
21.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Gnojno z  
     tytułu wykonania budżetu Gminy Gnojno za rok 2019. 
22.Zapytania i wolne wnioski. 
23.Zakończenie sesji. 

W związku z brakiem uwag, przewodniczący przystąpił do głosowania nad przyjęciem 
porządku obrad. 
 „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 protokołu z poprzedniej sesji. 
              Wójt gminy wnioskował, aby jego wypowiedź z poprzedniej sesji, która 
dotyczyła braku współpracy między urzędami, uzupełnić o następujące 
sformułowanie: „wszystkie problemy z sanepidem i instytucjami powiatowymi 
zaczęły się w momencie, gdy prominentna osoba zachorowała na koronawirusa”.  
             W związku z brakiem dalszych uwag przystąpiono do głosowania. 
              W sprawie przyjęcia protokołu z XII sesji odbytej w dniu 12 maja 2020 r. 
odbyły się dwa głosowania. 
Za” przyjęciem protokołu bez czytania głosowało 14 radnych i tylu samo głosowało 
„za” przyjęciem protokołu w wersji opublikowanej na stronach podmiotowych 
Biuletynu Informacji Publicznej (protokół głosowania imiennego – w załączeniu). 
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Do punktu 3-go. 

 

             Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami. 
              Sprawozdanie z działalności za okres od 12.05.2020 r. do 30.07.2020 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 zmian w budżecie Gminy Gnojno na 2020 rok. 
             Wpisując się w powyższy temat Przewodniczący Komisji Planowania Budżetu 
i Finansów przedstawił protokół z posiedzenia odbytego w dniu 28 lipca 2020 r. 
Przedmiotem ww. posiedzenia była również analiza sprawozdania z wykonania 
budżetu Gminy Gnojno za rok 2019 (kserokopia protokołu nr 14/20- w załączeniu). 
W dyskusji na wymieniony temat głos zabrali: 
- Radny Marian Okraj – co roku uchwalamy budżet gminy, a w ciągu roku 
dokonujemy jego zmian. Dobrze by było, aby zmiany szły w parze z oczekiwaniami 
mieszkańców, które nie są zbyt wygórowane. Mieszkańcy oczekują poprawy jakości 
życia, bezpieczeństwa i poprawy estetyki w najbliższym otoczeniu. Od chwili objęcia 
stanowiska sołtysa, a w ostatnich dwóch kadencjach również funkcji radnego, 
oczekiwania mieszkańców nie są w pełni realizowane. Środki są przesuwane z jednej 
kieszeni do drugiej a ludzie ciągle czekają na spełnienia obietnic wyborczych. I tutaj 
nasuwa się proste pytanie. Kim jest dzisiaj sołtys, kim jest dzisiaj radny, kim jest 
dzisiaj wójt? Kłamcą. Przepraszam za te słowa, ale taka jest opinia wśród moich 
wyborców. Bo to, co obiecaliśmy tym ludziom, nie zostało zrealizowane. Żeby nie być 
gołosłownym, posłużę się wnioskiem, który złożyłem 28 sierpnia 2017 roku. W 
trakcie zebrania wiejskiego ustalono, że fundusz sołecki zostanie przeznaczony na 
przebudowę odcinka drogi w centrum wsi, o nr ewid. 386, dł. 150 mb. Niestety, ale 
mimo że został sporządzony projekt, ta inwestycja do dzisiaj nie została zrealizowana. 
Część środków funduszu sołeckiego przeznaczono wówczas na odbudowę oświetlenia 
ulicznego. Na to zadanie również został wykonany projekt, na który wieś przeznaczyła 
kwotę 8.987 zł. I to zadanie także nie zostało zrealizowane. 
Na zebraniu wiejskim zorganizowanym rok później sołtys i radny musi się wstydzić 
przed mieszkańcami. Bo jeszcze jedno zadanie nie zostało zrealizowane, a już 
dochodzą następne elementy. 28 sierpnia 2018 roku mieszkańcy zgłosili następujące 
zadania do wykonania: – uzupełnienie lamp oświetlenia ulicznego, - przebudowę 
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mostu na rzece i odcinka drogi przy moście, - przebudowę drogi o nr ewid. 386. Na 
realizację wymienionych zadań przeznaczono: - na uzupełnienie lamp – 2.500 zł, na 
przebudowę mostu na drodze o nr ewid. 260  - 3.000 zł, - na przebudowę drogi o dł. 
150 mb – 2.500 zł, - prostowanie barierek przy zbiorniku p.poż – 1.800 zł, - 
utrzymywanie czystości przy zbiorniku – 500 zł, czyszczenie poboczy drogi (od lasu 
do granicy z gminą Chmielnik) – 1.000 zł. Zadania, które wymieniłem, znów nie 
zostały wykonane. Mija kolejny rok i przychodzi rok 2019. Znów zebranie wiejskie i 
znów sołtys się wstydzi. Bo dwa lata minęły i żaden wniosek mieszkańców nie został 
zrealizowany. Na zebraniu wiejskim zorganizowanym 19 sierpnia 2019 roku 
mieszkańcy po raz kolejny zgłaszają wniosek w sprawie dobudowy oświetlenia 
ulicznego z dodatkowym słupem. Zgodnie z projektem przeznaczono na ten cel kwotę 
8.000 zł. Mamy półrocze 2020 roku i w tej kwestii nic się nie zmieniło. Wiem że 
rozmawialiśmy na temat opłat, jakich żądają spółki energetyczne od gmin za słupy 
oświetleniowe. Ale ludzie nie chcą tego słuchać. Oni chcą mieć oświetlenie, aby czuć 
się bezpiecznie na drogach. 
Oprócz zadań, które wymieniłem, doszła jeszcze jedna inwestycja. Chodzi o 
odprowadzenie wody ze studzienki rurą na działkę rolnika, który wyraża na to zgodę. 
Na ten cel mieszkańcy wsi przeznaczyli 2.000 zł. I znów minął kolejny rok a to 
przedsięwzięcie nie zostało zrealizowane. Wkrótce będzie kolejne zebranie na którym 
sołtys, będący również radnym, będzie się tłumaczył, dlaczego realizacja wniosków i 
postulatów mieszkańców trwa tak długo. Przecież to nie są jakieś wielkie inwestycje. 
Dlatego mam nadzieję, że pan wójt wybierze się ze mną na to zebranie. Może 
wspólnie uda nam się przekonać mieszkańców, żeby jeszcze trochę poczekali na 
realizację tych zadań. Podczas trwania kampanii wyborczej razem obiecaliśmy 
mieszkańcom Poręby drogę do działek rolnych, aby mogli swobodnie dojechać 
maszynami rolniczymi do swoich pól. Nie chcę być niemiły, ale takie są fakty, o czym 
świadczą dokumenty którymi dysponuję. Zróbmy coś panie wójcie, żeby uspokoić 
rolników, którzy produkują żywność. Myślę, że warto się pochylić nad tym 
problemem i nie skupiać się wyłącznie na teorii, tylko na praktyce. 
Podsumowując mam wielką prośbę do pana wójta. Pochylmy się nad tymi problemami 
i je rozwiążmy.  
- Wójt gminy – proponuję, żebyś nie szedł tą drogą. 
- Radny Marian Okraj – tutaj już byli tacy, co tak mówili. 
- Przewodniczący rady – proszę o nieprzerywanie wypowiedzi innym. Wszystko 
zdążymy powiedzieć, zachowując spokój i wzajemny szacunek. 
- Wójt gminy – przedstawiłeś dwie skrajne kwestie. 
- Radny Marian Okraj – może i skrajne, ale prawdziwe. 
- Przewodniczący rady – ponownie proszę o zachowanie spokoju i nie wchodzenie w 
słowo przedmówcy. 
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- Wójt gminy – chciałbym uzyskać odpowiedź na pytanie – co jest prawdą. Nie wiem 
czy mieszkańcy nie chcą czegoś zrozumieć, czy ja mówię nieprawdę  i nie chcę czegoś 
wykonać. 
- Radny Marian Okraj – ja się tak czuję panie wójcie. I powiedziałem to w swoim 
imieniu. Czuję się kłamcą, chociaż nikt mi tego nie powiedział. 
- Wójt gminy – przykro mi, że kolega czuje się kłamcą. Wydaje mi się jednak, że 
trzeba się więcej interesować tym, na czym polega realizacja budżetu i na co 
wydajemy pieniądze. Wystarczy tylko bardziej zgłębić temat, albo uważnie słuchać 
tego, co ja mówię, pani skarbnik albo radni podczas sesji.  
Chciałbym tylko, aby pan radny wytłumaczył, dlaczego nie jest budowany most i 
kawałek drogi asfaltowej w środku wsi i jakie były ustalenia z mieszkańcami 
dotyczące tych zadań. 
- Radny Marian Okraj – te inwestycje miały być zrealizowane przy okazji budowy 
drogi Gnojno - Pożogi. 
- Przewodniczący rady – jeszcze raz apeluję o nieprzerywanie wypowiedzi swojemu 
rozmówcy. 
- Wójt gminy – trzeba się interesować wszystkim, a nie tylko słuchać wybiórczo i 
wysnuwać błędne wnioski. Może kolega radny powinien się częściej kontaktować z 
innymi radnymi, przewodniczącym rady czy ze mną. Trzeba też pytać o wszystko 
podczas posiedzeń komisji rady. Na przykład pani skarbnik. Jeśli się nie chce czegoś 
zrozumieć albo zrozumienie jest błędne, to wychodzą z tego totalne bzdury. Jest mi 
zwyczajnie przykro z powodu stwierdzenia, że ludzie czują się oszukani. 
- Radny Marian Okraj – to co przedstawiłem, to są bzdury? Chciałem tylko 
zasygnalizować problemy z którymi się borykamy i znaleźć sposób na ich rozwiązanie 
a pan wójt drąży temat głębiej. Ja z takim stanowiskiem nie mogę się zgodzić. 
- Wójt gminy – z mieszkańcami była taka umowa, że droga w środku wsi zostanie 
wyremontowana przy okazji realizacji większej inwestycji. Takie zasady stosujemy 
wszędzie tam, gdzie są przebudowywane większe odcinki dróg. To o czym mówiłem 
dzisiaj przy okazji prezentacji sprawozdania. Że odcinki dróg, które spełniają 
określone normy, są realizowane z jednych programów, z innych programów odcinki 
dróg, które nie muszą spełniać aż tak wygórowanych wymogów a pozostałe, na które 
nie otrzymamy dofinansowania, musimy realizować z własnych środków. Nie 
pozwolę sobie natomiast na to, żeby ktoś nazwał mnie kłamcą, jeśli mówię prawdę.  
- Radny Marian Okraj – przepraszam za to słowo. Ale ja już wcześniej wyjaśniłem 
dlaczego tak powiedziałem. 
- Przewodniczący rady – po raz kolejny proszę o zachowanie spokoju na sali obrad. 
- Wójt gminy – nie musisz mnie przepraszać. Wielokrotnie mówiłem o tym, że od tego 
tutaj jesteśmy, aby przekazywać ludziom prawdę na temat naszych działań  i realizacji 
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budżetu gminy. Jeżeli radny przedstawia sprawy w ten sposób, nie dziwię się ludziom, 
że mają pewne obawy dotyczące realizacji takiej lub innej inwestycji.      
- Radny Marian Okraj – panie wójcie – to jest 2017 rok – historyczna data. 
- Wójt gminy – ja tobie nie przeszkadzałem, kiedy mówiłeś. Więc ciebie proszę o to 
samo. 
- Radny Marian Okraj – wnioski zostały zgłoszone trzy lata temu, a nie wczoraj ani 
dzisiaj. 
- Przewodniczący obrad – bardzo proszę dać szansę przedmówcy na dokończenie 
wypowiedzi. 
- Wójt gminy – z jakiego programu ma być realizowana droga od posesji pana 
Sławomira Ramskiego w kierunku Pożóg ? 
- Radny Marian Okraj – z  Funduszu Dróg Samorządowych. 
- Wójt gminy – właśnie że nie i powinieneś o tym wiedzieć; powiem jeszcze tak. 
Czasem, żeby tobie coś wytłumaczyć, trzeba poświęcić nieco więcej czasu niż innym i 
zrobić to bardziej dokładnie. Nie obraź się, ale tak jest.  
A teraz powiem coś ważnego i chcę aby dotarło do jak największej liczby 
mieszkańców również twojej miejscowości, którzy być może oglądają transmisję sesji. 
To, co jest zaplanowane – zostanie zrobione. Nie chciałbym natomiast, aby 
przedstawiać sprawy w ten sposób, iż są to tylko czcze obietnice. Każda wieś ma 
swoje potrzeby i priorytety. Aby je zrealizować – trzeba zabiegać o wsparcie, gdzie się 
tylko da. Mówiłem już o tym niejednokrotnie. Mówiłem też o tym dzisiaj. Ale 
powtórzę jeszcze raz. Jedne odcinki dróg, wymagające remontu, zgłaszamy do 
Funduszu Dróg Samorządowych. Takie odcinki muszą spełniać wymagania określone 
w przepisach. Na takiej drodze musi być przejście dla pieszych, sygnalizacja świetlna, 
odpowiednie znaki drogowe. Za każdy taki element można uzyskać dodatkowe 
punkty. Gdybyśmy taką drogę zrobili w polu, odbiór społeczny byłby zły. Oglądamy 
nieraz w telewizji absurdalne sytuacje, kiedy w jakiejś gminie czy mieście 
wybudowano drogę prowadzącą donikąd albo w szczere pole. 
My zgłaszamy nasze potrzeby tam, gdzie możemy uzyskać dofinansowanie. Dlatego 
jedne odcinki zgłaszamy do wymienionego funduszu a pieniądze na przebudowę dróg 
powodziowych otrzymujemy od rządu. Środki na dwanaście odcinków dróg, które w 
latach 2018 i 2019 zostały przebudowane, wybudowane i wyremontowane na terenie 
naszej gminy pochodziły z funduszy unijnych. Wracając do zarzutu, że coś się 
obiecało i to nie zostało zrobione powiem tak. Składając wnioski na drogi 
powodziowe, my nie wiemy kiedy one będą budowane. Bo o tym decyduje rząd 
wspólnie z wojewodą. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że w tym roku nie będzie 
pieniędzy na realizację tego typu inwestycji. I my nie jesteśmy w stanie tego zmienić. 
Nawet gdyby każdy radny wstał i powiedział to, co usłyszeliśmy z ust radnego 
Mariana Okraja, że to czy tamto obiecałem i nie zrobiłem, niczego to nie zmieni. Bo 
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nie możemy niczego wymusić ani na wojewodzie, ani na ministrze tego czy innego 
resortu. Jeśli na szczeblu centralnym zostaną podjęte pozytywne dla nas decyzje, to na 
tym skorzystamy. Jeśli nie – to nie skorzystamy. Gdy przedstawimy mieszkańcom 
fakty i sytuacje takimi, jakie są, nikt się nie poczuje oszukany. A jeżeli będziemy 
mówić tak, jak powiedział kolega radny, że on sam czuje się oszukany, to inni również 
mogą się tak poczuć. 
- Radny Marian Okraj – trzy lata czekamy na realizację zgłoszonych wniosków. 
- Wójt gminy – nie wierzę, że wszyscy mieszkańcy Pożóg myślą tak samo i mówią, że 
nic nie zostało zrobione w tej miejscowości. 
- Radny Marian Okraj –  nie powiedziałem panie wójcie, że nic nie zostało zrobione. 
Uważam, że dużo zostało zrobione i należą się za to podziękowania. 
- Wójt gminy – mówiąc że mieszkańcy czują się oszukani, na pewno nie chodziło ci o 
mieszkańców Grabek Małych, tylko o mieszkańców Pożóg. Jeśli nawet ktoś czuje się 
oszukany, to może to dotyczyć najwyżej kilku osób. Bo z tego co pamiętam, w 
ostatnim czasie w twojej miejscowości wybudowano trzy odcinki dróg. Jeśli mimo 
tego ktoś tak się czuje, to wniosek nasuwa się sam. Te drogi nie były tam potrzebne i 
trzeba je było zrobić w innej miejscowości. Ponieważ z radnymi i sołtysami spotykam 
się o wiele częściej niż z mieszkańcami gminy, najczęściej ich prośby i wnioski 
realizuję. Każdy z was wiedział, że w Pożogach zostały wybudowane trzy odcinki 
dróg, bo odbyło się to przy waszej akceptacji. O wydatkowaniu jakichkolwiek 
pieniędzy nie mogę sam decydować. Jeżeli nawet wydam zarządzenie dotyczące 
przesunięcia wydatków w planie finansowym, to i tak ma to związek z budżetem 
uchwalonym przez radę gminy. Gdybym zdecydował się wydać środki poza waszą 
wiedzą, Regionalna Izba Obrachunkowa albo służby wojewody zaraz by mi to 
wytknęły. 
Uczestniczyłem w każdym zebraniu z mieszkańcami wsi Pożogi. Rozmawiałem z nimi 
o budowie odcinka drogi w centrum wsi. Tłumaczyłem, że ten odcinek zostanie 
wykonany przy okazji realizacji większej inwestycji. Czyli drogi Gnojno – Pożogi (do 
lasu) albo budowy dalszego odcinka (w samych Pożogach). Dlatego nie rozumiem 
takiego podejścia a tym bardziej posądzania mnie o to, że kogoś oszukałem. 
Jeszcze odniosę się do jednej poruszonej kwestii. Problemy związane z budową 
oświetlenia ma wiele miejscowości na terenie gminy a nie tylko wieś Pożogi. W 
związku z tym proszę powiedzieć wszystkim z czego te problemy wynikają. 
- Radny Marian Okraj – ma to ścisły związek z pobieraniem tzw. „opłaty 
oświetleniowej” przez jednostki energetyczne. Mówiąc wprost, Za każdą lampę 
zawieszoną na słupie oświetleniowym trzeba będzie płacić podatek. Jednak 
mieszkańców w ogóle to nie obchodzi.  
- Radny Krzysztof Samburski – ta dyskusja nie dotyczy punktu porządku obrad, nad 
którym obecnie procedujemy.  
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- Wójt gminy – jeżeli ktoś użył takiego sformułowania, to nie można przejść wobec 
tego obojętnie. 
- Radny Marian Okraj – przecież już pana wójta przeprosiłem. 
- Przewodniczący obrad – raz jeszcze proszę, aby cierpliwie czekać aż udzielę panu 
głosu. 
- Wójt gminy – nie chodzi o to, żeby powiedzieć przepraszam. Najpierw trzeba się 
zastanowić nad tym, co się mówi. 
- Radny Marian Okraj – tak się czuję, bo przez 3 lata nie zrealizowano zadań, o które 
wnioskowali mieszkańcy. A pan wójt drąży ten temat przez całą sesję. Ja 
wyszczególniłem fakty. 
- Przewodniczący obrad – jeżeli uważacie, że ten temat wymaga doprecyzowania, 
będzie ku temu okazja w punkcie dotyczącym realizacji budżetu za 2019 rok. 
- Radny Artur Patrzałek – padło wiele zupełnie niepotrzebnych słów, które 
podyktowane były emocjami. Rzeczywistość jest zupełnie inna. Nie należy oceniać 
wójta i rady przez pryzmat problemów, których nie udało się rozwiązać w jednej wsi. 
Należy się skupić na wszystkich zrealizowanych projektach oraz realizacji budżetu 
gminy za ubiegły rok. Wiadomo, że wszystkie miejscowości borykają się z 
mniejszymi lub większymi problemami, które na pewno uda się rozwiązać. Cytując 
zapis z protokołu dla przypomnienia dodam, że „zmniejszono dochody w rozdziale 
60078 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych o kwotę 464.000 zł, ponieważ do 
chwili obecnej nie otrzymaliśmy żadnej promesy na zaplanowane dochody. Po stronie 
wydatkowej również zmniejszono rozdział 60078 – usuwanie skutków klęsk 
żywiołowych § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 578.000 
zł, ponieważ brak jest decyzji o dofinansowanie planowanych wydatków”.  
Problemy, o których wspomniał wójt, nie  wynikają z jego złej woli czy rady. Wpływ 
na nie mają osoby, od których zależy przeznaczanie funduszy na określone cele. 
- Radny Marian Okraj – ja kłamstwa nie przyjmuję. 
- Wójt gminy – trzeba ten temat zakończyć. A pana przewodniczącego proszę o 
upomnienie osoby, która mi zarzuca kłamstwa. Jeśli ja wytłumaczyłem wszystkie 
kwestie, a radny mówi, że tego nie przyjmuje, to na czym to ma polegać? Czy my 
jesteśmy nierozumni, czy radny nie chce zrozumieć? 
- Przewodniczący obrad – bardzo ważna jest forma wypowiedzi. Każdy z nas ma jakiś 
problem. Naszą intencją i intencją wójta jest rozwiązywanie problemów. Czynimy to 
w każdy możliwy sposób. Trzeba być wyrozumiałym dla siebie i dla innych i 
zrozumieć, że na realizację niektórych zamierzeń należy trochę poczekać. Należy 
szanować siebie i innych. Na spokojnie można wszystko powiedzieć, więcej wyjaśnić 
i zrobić. Takie słowne przepychanki nikomu ani niczemu nie służą. Należy zrozumieć, 
że nie można zbyt wiele oczekiwać, jeżeli w danej chwili nie ma środków 
finansowych na określone zadania. Bardzo ważne z punktu widzenia społecznego jest 
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przedstawianie w swoich środowiskach trudnej sytuacji związanej z budżetem gminy i 
tłumaczenie w sposób prawdziwy tego, co znajduje odzwierciedlenie w stanie 
faktycznym. 
- Radny Krzysztof Samburski – panie przewodniczący – pan powinien tak 
poprowadzić obrady, aby nie dochodziło do tego typu dyskusji, która jest nikomu 
niepotrzebna. Teraz zwracam się do pana Mariana Okraja. Bardzo pana szanuję i 
wiem, że ma pan swoją rację, ale takie dyskusje można było przeprowadzić na 
przykład w punkcie 11.Chciałbym też nawiązać do wypowiedzi pana wójta, która była 
co najmniej niestosowana. Z pana wypowiedzi wynikało, że radnemu Marianowi 
Okrajowi trzeba niektóre rzeczy o wiele dłużej tłumaczyć niż innym. Każdy radny ma 
prawo do zabrania głosu, bo został wybrany przez społeczeństwo, przed którym 
odpowiada. Pomijając wszystko, realizujmy porządek obrad i przejdźmy do kolejnego 
punktu porządku obrad. Według mnie należy się skupić na punkcie 11, w którym 
będziemy procedować nad uchwałą w sprawie trybu prac nad projektem uchwały 
budżetowej. W tej uchwale, która dotyczy planowania budżetu na kolejny rok i lata 
następne, tkwi sedno sprawy. Bo wtedy planuje się budżet. Ważne jest, aby każdy 
wiedział i był świadomy tego, że jeżeli czegoś nie uda się zrobić w tym roku, to może 
w drugim, trzecim albo czwartym się uda. Budżet jaki mamy, każdy widzi. Żeby coś 
uzyskać, trzeba dokonywać pewnych przesunięć i wykazywać, że mamy środki na 
dane przedsięwzięcie. W momencie, kiedy ustalimy pewne reguły postępowania, 
będzie porządek. Bo może dojść do takiej sytuacji, że każdy radny powie, że nic tak 
naprawdę nie może i nic od niego nie zależy. A teraz realizujmy przegłosowany 
porządek obrad. 
- Wójt gminy – nie może tak być, że poruszyliśmy dany temat a teraz przechodzimy 
do punktu 11, nie dając mi szansy na odniesienie się do tego, co powiedziałeś. Tak jak 
już mówiłem wcześniej, to nie jest pierwszy raz, kiedy z radnym Marianem Okrajem 
wyjaśniamy sobie pewne sytuacje. I rzeczywiście tak jest, że panu radnemu muszę 
poświęcić więcej czasu na wyjaśnianie pewnych kwestii niż komuś innemu. Nie wiem 
dlaczego ty się poczułeś tym obrażony. 
- Radny Krzysztof Samburski – każdy by się poczuł obrażony. 
- Wójt gminy – nie pierwszy raz dochodzi do sporu pomiędzy mną a Marianem. I sam 
pewnie przyzna, że zdarzają się takie sytuacje, że albo rozmawia ze mną na dany 
temat, albo proszę panią skarbnik lub innego pracownika o wytłumaczenie na czym co 
polega, bo chce dokładnie wiedzieć. Jaka to jest ujma? Na czym polega nasze 
działanie? Żeby ktoś coś komuś wytykał i „łapał za słówka”? 
Odnosząc się do ostatniej części twojej wypowiedzi, że w danym miejscu czegoś się 
nie robi, ja też wam mogę ze swej strony wiele zarzucić. Na przykład że nie 
podejmujecie odpowiednich uchwał związanych z wydatkami, które by pozwoliły na 
realizację wielu zadań. Dlaczego tego nie robicie? Bo wiecie, że to jest niemożliwe. 
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Moje działania są podobne. Musicie zrozumieć, że nie przedkładam wam do 
głosowania  takich uchwał, których realizacja byłaby niemożliwa. Jak powiedziałeś, 
każdy z was może wstać i coś powiedzieć. Owszem może, ale to będzie gadanie dla 
gadania. Bo i tak z tego nic nie wyjdzie. Jeżeli chce się komuś przyłożyć, to i powód 
się znajdzie. Myślę, że każdy z nas jest na tyle rozsądny, że zna realia i potrzeby, i 
wie, kiedy można je urzeczywistnić. Tym bardziej, że oprócz nakładów finansowych, 
wykonanie każdego zadania i przedsięwzięcia wymaga czasu. Gmina Gnojno nie była 
enklawą wyłączoną z koronawirusa. Nie realizowaliśmy zaplanowanych na ten rok 
zadań, ponieważ musieliśmy respektować obostrzenia, które dotyczyły zarówno 
mieszkańców, jak i pracowników urzędu.  
- Radny Wincenty Krawczyk – odkąd tylko pamiętam na tej sali zawsze panowała 
zgoda. Nikt się nigdy nie sprzeciwiał budowie dróg w takim lub innym miejscu. Panu 
wójtowi należą się pochwały za to, że zabiega o promesy na budowę nowych 
odcinków dróg, które służą wszystkim mieszkańcom. 
- Radny Marian Okraj – przedstawiłem tylko fakty i wymieniłem drobne elementy 
inwestycyjne, które powinny być zrobione w poprzedniej kadencji w ramach środków 
funduszu sołeckiego. Może wójt inaczej odebrał moją wersję zdarzeń. I bardzo proszę. 
Nie drążmy już tego tematu. Chciałem jeszcze tylko zaznaczyć, że bardzo się cieszę z 
faktu, iż dzielimy się środkami z innymi, pomagamy starostwu w realizacji zadań. 
Pomagajmy, stosując zasady jakimi się kierował legendarny Janosik. Janosik zabierał 
bogatym i dawał biednym. A my to czynimy odwrotnie. Nie róbmy tego, tylko 
zajmijmy się rozwiązywaniem własnych problemów. 
- Radny Krzysztof Samburski – pani skarbnik – proszę omówić zmiany dokonane w 
budżecie. 
- Skarbnik gminy – zmiany dochodów budżetowych między działami i rozdziałami 
wynikają z aktualnych potrzeb. Załącznik nr 1 i 2, który w dniu dzisiejszym 
otrzymaliście, uległ zmianie, ponieważ wpłynęła dotacja celowa na przeprowadzenie 
spisu rolnego oraz dotacja na zasiłki stałe i okresowe. 
- Wójt gminy – aby uszczegółowić dodam jeszcze, że wszystkie zmiany dokonane w 
wydatkach zaplanowanych w ramach funduszu sołeckiego muszą znaleźć 
odzwierciedlenie w uchwale i być przegłosowane przez radę. Zdarza się, że jest to 
wydatek rzędu 100 czy 500 złotych. Bo takich kwot niekiedy brakuje na realizację 
zadań w jednej lub drugiej miejscowości. I trzeba te pieniądze znaleźć w budżecie i 
dokonać stosownych przeniesień. 
- Przewodniczący obrad – nie byłoby tego typu dyskusji, gdyby problem został 
przedstawiony przy użyciu innych słów. Bo nie sposób się nie odnieść do tematu, 
który został w ten sposób wyartykułowany. Jak już wcześniej powiedziałem, 
wszystkie kwestie możemy przedstawić i wyjaśnić, tylko należy podejść do tego 
spokojnie. Wtedy sesja będzie trwać o wiele krócej. 
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Wobec braku dalszych pytań i uwag, przewodniczący poddał projekt uchwały pod 
głosowanie. 
Wynik głosowania jawnego jest następujący: „za” – 14, „przeciw” – 0, „wstrzymujące 

się”  – 0 (protokół głosowania imiennego – w załączeniu). 
Uchwała Nr XIII/128/20 wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik do protokołu. 

 

Do punktu 5-go. 

 
             Podęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie 
Finansowej Gminy Gnojno na lata 2020-2039. 
             Pani skarbnik wyjaśniła, że w wykazie przedsięwzięć do WPF w punkcie 
1.3.2.1 uwzględnione zostało zadanie dot. przebudowy dróg gminnych w ramach 
Funduszu Dróg Samorządowych, na które zaplanowano nakłady o łącznej kwocie 
wynoszącej 700 000,00 zł, z limitem na 2020 rok w kwocie 30 749,17 zł.  
Pozycja, o której mowa wyżej, została rozpisana na dwa zadania. Pierwsze dotyczy 
przebudowy drogi wewnętrznej położonej na dz. nr ew. 803 w Raczycach, natomiast 
drugie zadanie dotyczy przebudowy odcinka drogi gminnej nr 323001T Gnojno – 
Pożogi – Wierzbie. Łączne nakłady na realizację tych inwestycji uległy zmianie i 
wynoszą 1 350 000 zł. Nie zmienił się natomiast limit wydatków na 2020 rok. 
Wymienione zadania będą realizowane w roku 2021. 
             Wójt doprecyzował ten temat i stwierdził m.in.: „ponieważ dysponujemy 
oficjalnym pismem w sprawie przyznania naszej gminie kwoty 500.000 zł, 
prawdopodobnie w najbliższym czasie będziemy musieli się spotkać, aby omówić 
ważne kwestie związane z ich przeznaczeniem. Kwota, o której mowa, ma być 
wydatkowana na konkretne cele. Ponieważ sytuacja jest dynamiczna i zmienia się 
praktycznie z dnia na dzień, decyzje też muszą być przemyślane i podejmowane 
szybko.  
Wracając do wykonania odwodnienia pozwalającego na szybki odpływ wody z 
opadów, które zamierzamy wykonać u rolnika z Pożóg, chciałbym nawiązać do 
konieczności zakupu nowej koparki. Dobrze wiecie, że środki funduszu sołeckiego są  
mniejsze niż potrzeby wsi. I dlatego musimy dokładać pieniądze z naszego budżetu na 
realizację poszczególnych zadań. A ta usługa musi być wykonana w sposób należyty i 
staranny, bo jest to działka prywatna. Chodzi przede wszystkim  o to, aby nam nikt 
niczego, ani teraz, ani w przyszłości, nie zarzucił. 
Zapotrzebowanie na usługi koparką jest bardzo duże, o czym najlepiej wiedzą sołtysi, 
którzy muszą niekiedy czekać kilka, albo i więcej tygodni, na ich wykonanie, bo sprzęt 
którym aktualnie dysponujemy jest już zużyty. A naprawy takiego sprzętu są bardzo 
kosztowne i czasochłonne. 
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Myślałem o tym, aby kwotę 100 lub 150 tysięcy z otrzymanej promesy wykorzystać 
na zakup koparki. Przynajmniej mieszkańcy byliby zadowoleni z szybko wykonanych 
usług. Planujemy zakup w formie leasingu na okres pięciu lat. Jeśli byłaby możliwość 
wykorzystania na ten cel rządowych pieniędzy, wówczas szybciej spłacilibyśmy raty 
leasingowe. Koszt zakupu koparki wynosi około 300 tysięcy złotych netto”. 
W dyskusji na ww. temat głos zabrali: 
- Radny Krzysztof Samburski – co gmina zamierza zrobić ze starą koparką? 
- Wójt gminy – zamierzamy ją sprzedać. Koszt naprawy takiej koparki w przypadku 
osoby prywatnej będzie o wiele niższy niż w naszym przypadku. My musimy 
wszystkie formalności załatwiać zgodnie z przepisami. 
- Radny Marian Okraj – mówiłem już o tym na posiedzeniu Komisji Rolnictwa, ale 
powtórzę jeszcze raz. Naprawa zamortyzowanego sprzętu drożej wyniesie niż zakup 
nowego. Jestem za zakupem nowej  koparki, bo front robót na terenie naszej gminy 
jest bardzo szeroki. 
- Radny Krzysztof Samburski – jednostkom samorządowym nie opłaca się 
remontować starego sprzętu. Najlepiej kupić nową koparkę. 
- Wójt gminy – takiego zrozumienia od was oczekuję. Bo mógłby któryś z radnych 
wstać i powiedzieć, że nie zrobiłem odcinka drogi a dzisiaj proponuję zakup nowej 
koparki. Bardzo wam dziękuję za takie podejście do tematu. 
- Radny Wincenty Krawczyk – z mojego punktu widzenia zakup sprzętu jest 
potrzebny wszystkim mieszkańcom. Mamy takiego wójta, który potrafi pozyskać 
środki i którego bez żadnej przesady możemy nazwać osobowością. 
- Skarbnik gminy – z Państwa wypowiedzi wywnioskowałam, że w wykazie 
przedsięwzięć do WPF (zał. nr 2) mam ująć nowe zadanie – zakup koparko-ładowarki 
w formie leasingu. 
- Wójt gminy – teraz jest najbardziej odpowiedni czas na zakup nowego sprzętu. Może 
dzięki stagnacji w gospodarce spowodowanej pandemią, uda nam się kupić całkiem 
nowy sprzęt za dobrą cenę. 
Wobec braku dalszych pytań, przewodniczący poddał ww. projekt uchwały pod 
głosowanie z uwzględnieniem pozycji dotyczącej zakupu koparko-ładowarki. 
Wynik głosowania jawnego jest następujący: „za” – 14, „przeciw” – 0, „wstrzymujące 

się”  – 0 (protokół głosowania imiennego – w załączeniu). 
Uchwała Nr XIII/129/20 - w załączeniu. 

 

Do punktu 6-go. 
 
             Podjęcie uchwały w spawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 
Buskiemu na realizację w 2020 roku inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 
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0023T Chmielnik-Zrecze-Maciejowice-Ruda od km 5+010 do km 5+990 dł. 980 m w 
miejscowości Rzeszutki”. 
Pytania dotyczące ww. projektu uchwały, zadawane przez radnych: 
- Radny Artur Patrzałek – panie wójcie – kiedy można liczyć na dokończenie 
brakującego odcinka drogi? 
- Wójt gminy – konkretnego terminu nie znam, ale jest zapewnienie, że droga zostanie 
dokończona. Jeżeli starostwo nie dotrzyma słowa, ta dotacja będzie ostatnią jaką od 
nas otrzymają na realizację inwestycji powiatowych na terenie naszej gminy.  
- Radny Krzysztof Samburski – jeszcze została przebudowa drogi Balice – Bugaj. 
- Wójt gminy – kwota o jaką się zwraca starostwo na realizację tej inwestycji 
przekracza nasze możliwości finansowe. Chyba że zrezygnujemy z remontów dróg 
gminnych. Dla porównania powiem tylko, że o ile na przebudowę naszych dróg 
zaplanowaliśmy w budżecie kwotę przekraczającą niewiele ponad 700 tys. zł, o tyle 
starostwo zwróciło się do nas o udzielenia pomocy w kwocie 800 tys. złotych. Jak z 
tego wynika, jest to wyższa kwota od naszej. Na przesłany wniosek ze starostwa 
udzieliłem pisemnej odpowiedzi, że udzielenie pomocy w takiej wysokości jest z 
naszej strony niemożliwe. 
- Radny Krzysztof Samburski – ile kilometrów liczy sobie odcinek drogi Bugaj – 
Balice? 
- Wójt gminy – chodzi o odcinek drogi położony na terenie naszej gminy. 
- Radny Krzysztof Samburski – mając na uwadze bezpieczeństwo pieszych, czy 
możemy rozważyć przebudowę odcinka drogi wraz z budową chodnika w 
miejscowości Bugaj?  
- Wójt gminy – moglibyśmy ewentualnie rozważyć udzielenie pomocy w kwocie 100 
tys. zł. Według mnie jest to wystarczająca kwota. Tym bardziej, że to nie są nasze 
drogi i nie mamy żadnego obowiązku partycypowania w kosztach budowy. Drogi 
dzielą się na krajowe, wojewódzkie, powiatowe i gminne. Każdy tak gospodaruje 
pieniędzmi, aby mu wystarczyło na budowę i remonty wymienionych odcinków dróg. 
To że udzielamy pomocy powiatowi, jest wyrazem naszej dobrej woli. Chociaż to nie 
jest do końca w porządku. Bo w tym momencie nasuwa się proste pytanie. Kto nam 
dołoży do realizacji naszych inwestycji?  
- Przewodniczący obrad – nie ulega wątpliwości, że powiatowi jest łatwiej uzyskać 
środki z zewnątrz, jeżeli gmina partycypuje w kosztach remontu czy budowy. Jest też 
druga strona medalu. Pomimo iż nasza gmina dołożyła środki w znacznej wysokości 
do realizacji powiatowej inwestycji a powiat zadeklarował pomoc przy budowie naszej 
drogi, otrzymaliśmy relatywnie bardzo mało pieniędzy na ten cel. 
- Wójt gminy – gmina dołożyła 120 tys. złotych, podczas gdy powiat udzielił nam 
wsparcia w kwocie 20 tys. złotych. Pomoc i partnerstwo zobowiązuje. I dotyczy 
obydwie strony umowy.  
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- Przewodniczący obrad – trzeba wziąć pod uwagę jeszcze jeden aspekt. 
Wybudowanie dłuższego odcinka drogi generuje relatywnie niższe koszty. 
- Wójt gminy – patrząc na sprawę pomocy z czysto biurokratycznego punktu widzenia 
wydaje się, że kwota 100 tys. złotych nie jest aż tak wygórowana. Ale za tę kwotę 
można by wybudować odcinek drogi na terenie naszej gminy. Proszę o przekazanie tej 
informacji mieszkańcom. Dlatego że pomagamy powiatowi, nie realizujemy remontów 
czy budowy naszych dróg gminnych. W nawiązaniu do sporu z radnym Okrajem 
powiem tak. Gdybyśmy nie dokładali do dróg powiatowych, potrzebne inwestycje w 
Pożogach, w tym droga, byłyby dawno zrobione i jeszcze dużo z tej kwoty by zostało. 
I z radnym Okrajem nie byłoby sporu i wszyscy byliby zadowoleni. A potrzeby są. 
Mimo tłumaczeń, że ta droga jest dla naszych mieszkańców, każdy samorząd ma 
swoje pieniądze na realizację inwestycji drogowych. My mamy swoje. Powiat ma 
swoje, marszałek ma swoje środki na budowę dróg wojewódzkich a drogi krajowe są 
utrzymywane przez inne instytucje. Tłumaczenie jest w pewnym sensie prawdziwe, 
ale pieniędzmi na ten cel dysponuje kto inny. 
Ponieważ nikt nie miał więcej pytań i nie wniósł żadnych uwag – przewodniczący 
zarządził głosowanie. 
Wynik głosowania jawnego jest następujący: „za” – 14, „przeciw” – 0, „wstrzymujące 
się” – 0 (protokół głosowania imiennego – w załączeniu). 
Uchwała Nr XIII/130/20 wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik do protokołu. 

 

Do punktu 7-go. 
 
              Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego w Kielcach skargi Prokuratora Okręgowego w Kielcach na 
uchwałę Rady Gminy nr III/19/10. 
             Radny Krzysztof Samburski zapytał, dlaczego takie sprawy ciągną się od 
początku kadencji? 
             Wójt w odpowiedzi stwierdził, że prokuratura sprawdza poprawność 
podejmowanych uchwał w ramach swoich kompetencji i nadaje sprawom bieg. A rada 
proceduje dalej. 
Nawiązując do poprzednich spraw przypomniał, że prokurator zarzucił nam m.in, iż w 
uchwale dotyczącej przyjęcia „Programu ochrony zwierząt bezdomnych na terenie 
gminy” nie określiliśmy sposobu kastrowania psów w schronisku. Dodał, że według 
niego jest to nielogiczne. 
             Przewodniczący obrad w uzupełnieniu dodał, że najciekawsze w tym 
wszystkim jest to, iż uzasadnienia do przesyłanych skarg przez prokuratora zawierają 
kilka a nawet kilkanaście stron. 
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Zważywszy na dalszy brak pytań i uwag do ww. projektu uchwały, przewodniczący 
zarządził głosowanie. 
Wynik głosowania jawnego jest następujący: „za” – 14, „przeciw” – 0, „wstrzymujące 
się” – 0 (protokół głosowania imiennego – w załączeniu). 
Uchwała Nr XIII/131/20 wraz z uzasadnieniem – w załączeniu. 

 

Do punktu 8-go. 
 
              Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego w Kielcach skargi Prokuratora Okręgowego w Kielcach na 
uchwałę Rady Gminy nr XXI/138/12. 
Wobec braku pytań, uwag i spostrzeżeń, przewodniczący poddał ww. projekt uchwały 
pod głosowanie. 
Wynik głosowania jawnego jest następujący: „za” – 14, „przeciw” – 0, „wstrzymujące 

się”  – 0 (protokół głosowania imiennego – w załączeniu). 
Uchwała Nr XIII/132/20 wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik do protokołu. 

 

Do punktu 9-go. 
 
              Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego w Kielcach skargi Prokuratora Rejonowego w Busku-Zdroju na 
uchwałę Rady Gminy nr XII/79/11. 
W związku z brakiem  pytań, przewodniczący zarządził głosowanie nad ww. 
projektem uchwały. 
Wynik głosowania jawnego jest następujący: „za” – 14, „przeciw” – 0, „wstrzymujące 
się” – 0 (protokół głosowania imiennego – w załączeniu). 
Uchwała Nr XIII/133/20 wraz z uzasadnieniem – w załączeniu. 

 

Do punktu 10-go. 

 

             Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu 
przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Gnojno. 
Z uwagi na brak pytań przewodniczący obrad poddał pod głosowanie wymieniony 
projekt uchwały. 
Wynik głosowania jawnego jest następujący: „za” – 14, „przeciw” – 0, „wstrzymujące 

się”  – 0 (protokół głosowania imiennego – w załączeniu). 
Uchwała Nr XIII/134/20 wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik do protokołu. 

Po głosowaniu przewodniczący ogłosił 10-minutową przerwę w obradach. 
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Po przerwie w obradach uczestniczyło 13 radnych (radny Artur Patrzałek opuścił salę 
obrad i nie brał udziału w kolejnych głosowaniach). 
 
Do punktu 11-go. 

 
            Podjęcie uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej. 
W dyskusji na wymieniony temat głos zabrali: 
- Radny Krzysztof Samburski – nawiązując do powyższego tematu chciałbym się 
podzielić pewną refleksją. W latach kiedy pełniłem funkcję radnego organizowane 
były tzw. sesje przedbudżetowe, w których uczestniczyli radni i sołtysi. Każdy 
wiedział gdzie i co będzie robione. Miał również możliwość zgłoszenia wniosków i 
potrzeb. Uważam, że to był dobry zwyczaj. Obecnie robimy pewne rzeczy szybko i 
mechanicznie. Przynajmniej w moim odczuciu. 
- Przewodniczący obrad – sesja uchwalająca budżet odbywa się zazwyczaj w styczniu. 
Natomiast przed każdą sesją na której przyjmujemy budżet na dany rok, organizowane 
są zarówno wspólne posiedzenia stałych komisji rady, jak i sesja okołobudżetowa. 
Stwarza to doskonałą okazję do zgłaszania problemów, wniosków, propozycji. Na 
podstawie wniosków i sugestii ustalany jest wykaz zadań do realizacji i 
opracowywany projekt uchwały budżetowej.  
- Radny Krzysztof Samburski – mnie chodzi przede wszystkim o to, aby radni mieli 
możliwość wypowiedzenia się i dokonania analizy pod kątem możliwości 
finansowych, przed konstruowaniem budżetu. 
- Przewodniczący obrad – czy to, o czym powiedziałem wcześniej nie stwarza takich 
możliwości? 
- Wójt gminy – takie spotkania organizowane są każdego roku. 
- Skarbnik gminy – uchwała nad którą aktualnie proceduje rada dotyczy trybu prac nad 
projektem uchwały budżetowej. 
- Wójt gminy –  przed uchwaleniem budżetu spotykamy się corocznie z radnymi i 
ustalamy plan wydatków, dochodów i wykaz zadań do realizacji na dany rok oraz lata 
następne. 
- Radny Krzysztof Samburski – mnie chodzi o to, aby uchwalenie budżetu poprzedzała 
debata w gronie radnych i sołtysów.  
- Sekretarz gminy – o tym, kto może składać wnioski o uwzględnienie zadań w 
projekcie budżetu traktuje § 3 uchwały. Natomiast to, o czym mówi pan radny dotyczy 
procedowania nad przygotowanym przez wójta projektem budżetu. 
- Radny Krzysztof Samburski – tak. 
- Sekretarz gminy – przed skonstruowaniem projektu budżetu zbierane są wnioski od 
kierowników jednostek organizacyjnych, zakładów budżetowych, samorządowych 
instytucji kultury, referatów urzędu gminy, sołtysów. Na podstawie wniosków, które 
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wpłynęły do 15 października roku poprzedzającego rok budżetowy, wójt opracowuje 
projekt budżetu. 
- Przewodniczący obrad – do końca września w każdej miejscowości odbywają się 
zebrania wiejskie, podczas których podejmowane są uchwały w sprawie wykazu zadań 
do realizacji w ramach funduszu sołeckiego. Jest to wskazówka i przegląd oczekiwań 
lokalnego społeczeństwa, co do projektu budżetu. Natomiast w trakcie wspólnych 
posiedzeń stałych komisji rady dyskutujemy o celach, zadaniach i możliwości ich 
realizacji. 
- Wójt gminy – zebrania i spotkania z mieszkańcami danej miejscowości odbywają się 
cyklicznie. Ostatnie takie spotkanie miało miejsce w Rudzie. 
- Radna Jadwiga Gubała – co w porównaniu z poprzednią uchwałą zmieniło się w 
projekcie, nad którym obecnie procedujemy? 
- Skarbnik gminy – zmienił się termin składania wniosków. Poprzednio wnioski 
należało składać do 30 września, natomiast teraz – do 15 października. Ponadto treść 
uchwały dostosowano do aktualnie obowiązujących przepisów prawa. 
Ze względu na brak dalszych pytań, uwag i spostrzeżeń, przewodniczący poddał pod 
głosowanie przedmiotowy projekt uchwały. 
Wynik głosowania jawnego jest następujący: „za” – 12, „przeciw” – 0, „wstrzymujące 
się” – 1 (protokół głosowania imiennego – w załączeniu). 
Uchwała Nr XIII/135/20 wraz z uzasadnieniem – w załączeniu. 

 

Do punktu 12-go. 

 

              Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli 
zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Gnojno. 
Głos w dyskusji na ww. temat zabrali: 
- Wójt gminy – temat wyników nauczania w szkołach na terenie gminy był 
przedmiotem wielu sesji i posiedzeń komisji. Nieraz mówiłem o konieczności 
dokonania zmian w regulaminie wynagradzania nauczycieli i dyrektorów mających 
bezpośredni związek z efektami pracy. Czynnikiem motywującym mają być dodatki i 
nagrody. Z inicjatywą zmian wyszedł Związek Nauczycielstwa Polskiego. W trakcie 
spotkania z dyrektorami szkół i przedstawicielami związków doszliśmy do 
porozumienia, czego efektem jest regulamin nad którym aktualnie procedujemy. 
System nagród nie zawsze jest sprawiedliwy. Wiadomo że nie wszyscy dostaną 
dodatki i nagrody w takiej samej wysokości. Ale i tak wszystko zależy od dyrektorów 
i nauczycieli oraz efektów ich pracy. Gdyby któryś z nauczycieli był niezadowolony z 
wysokości dodatku bądź nagrody, wtedy będzie mógł się zwrócić do nas z wnioskiem, 
za pośrednictwem związków zawodowych działających w szkołach. Każdy taki 
przypadek będzie rozpatrywany indywidualnie. W takim przypadkach będziemy ściśle 
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współpracować z dyrektorami placówek. Myślę, że system nagród będzie wpływał 
mobilizująco na rzetelne wykonywanie zadań. Wyniki egzaminów końcowych nie 
zawsze są adekwatne do rzeczywistości. Chociaż zawsze chcielibyśmy więcej i lepiej. 
Niemniej jednak w tym szczególnym dla wszystkich czasie ogromne podziękowania 
należą się dyrektorom, nauczycielom, rodzicom i wszystkim uczniom. Nauczanie 
zdalne nie jest łatwą ani prostą sprawą. Wszyscy wymienieni musieli się zmierzyć z 
nie lada wyzwaniem i nawzajem sobie pomagać. Trzeba sobie życzyć, aby nauczanie 
w nowym roku szkolnym odbywało się w normalnych warunkach. W tej chwili 
jeszcze nic nie jest pewne do końca. Prawdopodobnie będą wprowadzone obostrzenia 
co do zachowania dystansu między uczniami. Nie wiem jak w tego wybrniemy, ale 
mam nadzieję na pozytywny finał. 
Ewentualne pytania proszek kierować do pani kierownik GZOS. 
- Radny Krzysztof Samburski – zadowala to o czym czytamy w rozdziale 8 § 18, że 
regulamin został uzgodniony ze związkami zawodowymi działającymi w szkołach na 
terenie gminy. 
- Wójt gminy – nawet jeśli nie wszyscy należą do związków zawodowych nie oznacza, 
że te osoby są wyłączone z pewnych ustaleń. Współpraca między nauczycielami 
odbywa się na zdrowych zasadach. I właśnie od nich otrzymaliśmy wiele sugestii 
dotyczących zmian.  
- Radny Krzysztof Samburski – czy w nowym regulaminie zaszły istotne zmiany 
dotyczące wysokości nagród albo innych dodatków? 
- Pani Stanisława Sikora – może tytułem wstępu powiem, że przepisy ustawy Karta 
Nauczyciela nakładają na uprawniony organ, czyli radę gminy,  obowiązek ustalenia 
regulaminu wynagradzania nauczycieli. Od 2009 roku uchwalony regulamin 
obowiązuje przez kilka lat a poszczególne wielkości w nim zawarte mogą być 
zmieniane i modyfikowane. 
W przedłożonym do uchwalenia regulaminie dokonano zmian m.in. w § 10, 11 i 12. 
Proszę zauważyć, że aby otrzymać dodatek motywacyjny nauczyciel musi spełnić 
szereg warunków. Od 2009 r. do obecnej chwili wysokość dodatku motywacyjnego 
była ustalona na poziomie od 5 do 10%. Jednak na przestrzeni ostatnich kilku lat nie 
był on nauczycielom wypłacany. Dlatego związek zawodowy nauczycieli wystąpił z 
wnioskiem do pana wójta o jego przywrócenie. Wysokość dodatku będzie miała 
bezpośredni wpływ na wypłatę jdu. Jak już pan wójt wspomniał, wypłata tego dodatku 
będzie uwarunkowana spełnieniem wielu wymagań. Dyrektor będzie wymagał od 
nauczycieli, natomiast pan wójt, reprezentujący organ prowadzący szkoły, będzie 
stawiał wymagania dyrektorom. Związki zawodowe zaproponowały wysokość 
dodatku do 30% wynagrodzenia zasadniczego, natomiast wysokość dodatku 
zaproponowana w projekcie uchwały - wynosi nie więcej niż 25%. Druga zmiana 
dotyczy wysokości dodatku funkcyjnego. W poprzednim regulaminie dyrektor szkoły 
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mógł otrzymać dodatek w kwocie do 900 zł, natomiast w tym regulaminie od 800 do 
1500 zł. Przy ustalaniu wysokości dodatku brana jest pod uwagę m.in. liczba uczniów 
w danej szkole. Kolejna zmiana dotyczy wypłaty dodatku za trudne warunki pracy do 
których zalicza się m.in. prowadzenie zajęć w klasach łączonych. Do tej pory 
wysokość tego dodatku wynosiła 5% stawki godzinowej, natomiast teraz – 10% stawki 
godzinowej. Wprowadzony został jeszcze dodatek za uciążliwe warunki pracy w 
wysokości 20% stawki godzinowej osobistego wynagrodzenia zasadniczego. 
- Przewodniczący obrad – chciałem tylko uściślić, że nie wszystkie zajęcia 
prowadzone są w klasach łączonych. Dotyczy to m.in. takich lekcji, jak w-f, plastyka, 
muzyka. 
- Pani Stanisława Sikora – z każdej szkoły otrzymujemy wykaz dotyczący tego, ile 
każdy z nauczycieli ma zajęć dydaktycznych w klasach łączonych. 
- Radny Krzysztof Samburski – w rozdziale 6 jest mowa o wynagrodzeniu za godziny 
ponadwymiarowe. Ale w ustępie 6 jest napisane, że „W przypadku zawieszenia zajęć z 
powodu epidemii lub mrozów wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe 
wypłacane będzie jedynie za pierwszy dzień przerwy. Za pozostałe dni wynagrodzenie 
za godziny ponadwymiarowe nie przysługuje”. 
- Wójt gminy – posłużę się prostym przykładem. Jeżeli zajęcia zostaną zawieszone na 
jeden dzień a już następnego przywrócone, to wtedy nienależnie pobrane 
wynagrodzenie nauczyciel musiałby zwracać. I byłoby z tego powodu niezłe 
zamieszanie.   
- Radna Jadwiga Gubała – ogólna kwota wyodrębniona w budżecie na wypłatę 
dodatku motywacyjnego wynosi około 79 tys. złotych. Mam takie pytanie czysto 
techniczne. Czy wysokość dodatku wypłacanego poszczególnym nauczycielom będzie 
z kimś konsultowana, czy dyrektor będzie o tym sam decydował w zaciszu swojego 
gabinetu? 
- Pani Stanisława Sikora – ta kwestia będzie rozstrzygana na radzie pedagogicznej.  
- Radna Jadwiga Gubała – czy w posiedzeniu rady wezmą również udział 
przedstawiciele komitetów rodzicielskich? 
- Pani Stanisława Sikora – ustawa tego nie przewiduje. 
- Radna Jadwiga Gubała – proponuję pulę pieniędzy, która została przeznaczona na 
ten cel, podzielić na połowę.  
- Pani Stanisława Sikora – każdy dyrektor otrzyma określoną kwotę, która musi 
wystarczyć na wypłatę dodatku motywacyjnego przez cały rok szkolny, czyli dwa 
semestry. 
- Radna Jadwiga Gubała – dlatego zaproponowałam, aby przyznawać dodatek dla 
jednego nauczyciela na okres 6 miesięcy. Jeśli nauczyciel spełni warunki i wykaże się 
dobrymi wynikami, można mu wypłatę dodatku przedłużyć na kolejne 6 miesięcy. 
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Generalnie chodzi mi o to, że krótsze okresy pozwolą na przyznanie dodatku większej 
liczbie nauczycieli. 
Ponieważ nikt nie miał więcej pytań i nie wniósł dalszych uwag – przewodniczący 
zarządził głosowanie. 
Wynik głosowania jawnego jest następujący: „za” – 13, „przeciw” – 0, „wstrzymujące 
się” – 0 (protokół głosowania imiennego – w załączeniu). 
Uchwała Nr XIII/136/20 wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik do protokołu. 

 

Do punktu 13-go. 

 

             Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, 
Wniosków i Petycji Rady Gminy Gnojno na 2020 rok. 
W związku z brakiem pytań i  uwag – przewodniczący przeszedł do głosowania nad 
ww. projektem uchwały. 
Wynik głosowania jawnego jest następujący: „za” – 13, „przeciw” – 0, „wstrzymujące 
się” – 0 (protokół głosowania imiennego – w załączeniu). 
Uchwała Nr XIII/137/20 wraz z uzasadnieniem - w załączeniu.  

 

Do punktu 14-go. 

 
       Debata nad „Raportem o stanie Gminy Gnojno za 2029 rok”. 

             W tym punkcie porządku obrad nikt z obecnych nie zabrał głosu. Dyskusja, 
która miała miejsce podczas omawiania punktu 4, potraktowano jako debatę nad 
raportem. 
 
Do punktu 15-go. 

 
              Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Gnojno wotum 
zaufania 
Głos w dyskusji zabrali: 
- Radny Marian Okraj – zostałem oskarżony o to, że moja wypowiedź dotycząca braku 
aktywności w realizacji zadań na terenie gminy mija się z prawdą. Otóż chcę 
podkreślić, że zrobiono bardzo dużo. I teraz nadszedł odpowiedni moment, aby 
podziękować panu wójtowi za to, czego dokonał. O tym czego pan nie zrobił, 
mówiłem na początku sesji, przedstawiając  odpowiednie argumenty. Nie możemy 
udawać, że wszystko jest w porządku. Dlatego trzeba też mówić o popełnionych 
błędach. A tylko ci ich nie popełniają, co nic nie robią. 
- Przewodniczący obrad – czasem po wyjaśnieniu okoliczności i przyjrzeniu się 
sprawie z bliska okazuje się, że żadnego błędu nie popełniono. 
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- Radny Krzysztof Samburski – proszę o wyjaśnienie tematu dotyczącego udzielenia 
pomocy finansowej Powiatowi Buskiemu. 
- Wójt gminy – inwestycja drogowa zostanie zrealizowana w całości i zgodnie z 
oczekiwaniami mieszkańców. Nie wiemy tylko, kiedy to nastąpi. Czy jeszcze w tym 
roku, czy w roku przyszłym. Gmina udzieliła pomocy finansowej na cały odcinek 
drogi. 
- Radny Marian Okraj – z mojej wiedzy wynika, że problemy z PKP uniemożliwiły 
dokończenie przebudowy całego odcinka drogi. 
- Wójt gminy – dlatego m.in. wniosłem na poprzedniej sesji o wycofanie z porządku 
obrad tego projektu uchwały. Informacje, które do mnie dotarły byłe sprzeczne. Jedna 
dotyczyła problemów z PKP, natomiast druga mówiła o nieuregulowanym prawie 
własności do jednej z prywatnych działek, przez którą przebiega droga. 
- Przewodniczący obrad – mamy nadzieję, że powiat poradzi sobie z tym problemem i  
inwestycja zostanie sfinalizowana w całości. Przesunięcie terminu podjęcia uchwały 
nie wynikało z naszej złej woli. Kluczowe znaczenia miał dla nas czas potrzebny na 
wyjaśnienie, dlaczego droga nie została zrealizowana w całości. Aby uciąć wszelkie 
spekulacje na temat tego, że droga nie została dokończona, bo gmina nie udzieliła 
powiatowi wsparcia, w dniu dzisiejszym podejmujemy stosowną uchwałę i czekamy 
na efekty. Jestem optymistą i wierzę, że droga zostanie dokończona, zgodnie z 
naszymi oczekiwaniami i mieszkańców. Nieskończenie drogi na odcinku wynoszącym 
300 mb w tak newralgicznym punkcie, jakim jest przejazd kolejowy, psuje wizerunek 
całego przedsięwzięcia.  
- Wójt gminy – postąpiliśmy słusznie wstrzymując przekazanie pomocy na ten cel. 
Przynajmniej otrzymaliśmy pisemną odpowiedź, że niedokończenie inwestycji nie 
wynika z naszej winy i nie ma nic wspólnego z nieprzekazaniem przez nas dotacji. 
- Radna Jadwiga Gubała – w oparciu o dane m.in. z „Raportu o stanie gminy” należy 
zaznaczyć, że ubiegły rok budżetowy należał do udanych pod wieloma względami. I 
pod względem dochodów i wydatków, które zostały zrealizowane na poziomie ponad 
90% oraz wielomilionowych inwestycji. Komisja, której przewodniczę, pozytywnie 
oceniła działalność Gminnej Biblioteki Publicznej wraz z filiami, której przejawem 
jest m.in. bardzo dobra współpraca z Domem Seniora w Janowicach Poduszowskich. 
Również działalność innych jednostek organizacyjnych gminy została przez członków 
komisji oceniona pozytywnie. Szczególne podziękowania należą się panu wójtowi za 
pozyskanie środków na doposażenie placówek oświatowych działających na terenie 
gminy. We wszystkich szkołach uczniowie mogą skorzystać z komputerów i mają 
dostęp do Internetu. 
Przestój w realizacji tegorocznych zadań był spowodowany epidemią koronawirusa, 
ale wszystko zmierza ku lepszemu. 
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Biorąc powyższe pod uwagę, należy panu wójtowi udzielić zarówno wotum zaufania, 
jak i absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok.     
- Radny Wincenty Krawczyk – dzisiaj jest szczególny dzień. Dlatego szczególne 
podziękowania należą się panu wójtowi za działania, dzięki którym udało się 
zrealizować tyle inwestycji drogowych, i nie tylko. Mamy takiego szefa, który jest 
wybitną osobowością i którego inni mogą nam tylko pozazdrościć.  
W związku z brakiem dalszych pytań, przewodniczący zarządził głosowanie nad ww. 
projektem uchwały. 
Wynik głosowania jawnego jest następujący: „za” – 13, „przeciw” – 0, „wstrzymujące 
się” – 0 (protokół głosowania imiennego – w załączeniu). 
Uchwała Nr XIII/138/20 wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik do protokołu. 

Wójt gminy podziękował wszystkim za udzielone zaufanie i dotychczasową 
współpracę. Podkreślił przy tym, że nie jest to wyłącznie jego zasługa, tylko całej 
rzeszy ludzi: radnych, sołtysów, pracowników urzędu gminy.  
 
Do punktu 16-go. 
 
             Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 
2019 rok Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gnojnie. 
Głos w dyskusji zabrali: 
-  Przewodniczący obrad  - nie da się ukryć, że pandemia koronawirusa stwarza pewne 
problemy, wprowadza nowe obostrzenia i wymusza na wszystkich inne, 
niestandardowe zachowania. I w obliczu tego wszystkiego Ośrodek Zdrowia w 
Balicach jest od jakiegoś czasu zamknięty. Pani dyrektor SP ZOZ tłumaczy, że lekarz 
nie może przyjmować pacjentów w innym ośrodku, tylko w tym do którego jest 
przypisany. Ponieważ w naszym ośrodku nie był zatrudniony lekarz na etacie, 
placówka jest nieczynna. Najwięcej na tym tracą ludzie starsi, którzy potrzebują 
porady lekarskiej a nie dysponują własnym środkiem lokomocji. Dlatego należy zrobić 
wszystko co jest możliwe, aby ośrodek zaczął przyjmować pacjentów.  
W imieniu swoim i osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych oferowanych 
przez Ośrodek Zdrowia w Balicach wnioskuję, aby placówka była czynna 
przynajmniej 2 dni w tygodniu po 5 godzin dziennie.  
- Radna Jadwiga Gubała – do Ośrodka Zdrowia w Gnojnie też ciężko się dostać. 
- Wójt gminy – kiedy weszły w życie obostrzenia związane z pandemią, każdy ze 
zrozumieniem podchodził do zaistniałej sytuacji i wiedział, że nie może na 
dotychczasowych zasadach korzystać z porad lekarzy. Mieszkańcy południowej części 
gminy dzwonią do mnie i proszą o to, aby pacjenci w Ośrodku Zdrowia w Balicach 
byli przyjmowali przynajmniej przez kilka godzin dziennie. Rozmawiałem na ten 
temat z panią dyrektor, ale nie otrzymałem jeszcze żadnej wiążącej odpowiedzi 
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dotyczącej organizacji pracy tej placówki. Jednak w piśmie które otrzymaliśmy od 
wojewody jest napisane, że są odpowiednie warunki do przywracania pracy w 
ośrodkach zdrowia na dotychczasowych zasadach. I to pismo przekażemy pani 
dyrektor. Wynika z tego, że możliwości są a reszta zależy od dobrej woli szefostwa SP 
ZOZ. 
- Radny Marian Okraj – wniosek pana przewodniczącego jest bardzo słuszny. 
Przyszedł już czas na odmrażanie służby zdrowia. Zamknięty przez kilka miesięcy 
ośrodek zdrowia stwarza bardzo dużą uciążliwość, szczególnie dla osób starszych. Na 
temat Ośrodka Zdrowia w Gnojnie krążą opinie, że „pracownicy się pozamykali i 
tylko telefony odbierają”. 
- Wójt gminy – krąży wiele obiegowych opinii na ten temat. 
- Radny Marian Okraj – przynajmniej podstawowe badania mogłyby być 
przeprowadzane tak, jak do tej pory. 
- Wójt gminy – widocznie do wojewody też docierają takie sygnały, skoro przysłał 
pismo w tej sprawie.  
W zakresie nad którym rada aktualnie proceduje nic się nie zmieni, ponieważ 
sprawozdanie finansowe SP ZOZ zawiera dane za ubiegły rok. Dlatego głosowanie 
nad uchwałą powinno być na tak. Niemniej jednak będziemy sugerować pani dyrektor, 
aby praca w ośrodkach wróciła do normy. Tak, jak to było wcześniej. Oczywiście na 
ile pozwalają obowiązujące w tym zakresie przepisy. 
- Przewodniczący obrad – rozmawiałem miedzy innymi z osobami, które ponad trzy 
miesięcy temu zaczęły leczenie zębów. Wyobraźcie sobie w jak mało komfortowej 
sytuacji znalazły się te osoby, który w dodatku nie dysponują swoim środkiem 
lokomocji.  
- Radny Krzysztof Samburski – pacjenci mają swoje potrzeby i głośno o tym mówią. 
Dlatego jeśli istnieje możliwość uruchomienia pracy w ośrodku, jestem jak najbardziej 
za.  
- Wójt gminy – wszystko ma pewne granice. Do tej pory każdy to tolerował, ale teraz 
widząc że gdzie indziej służba zdrowia działa a u nas nie, cierpliwość ludzi się 
skończyła.  
W związku z brakiem dalszych pytań i  uwag – przewodniczący przeszedł do 
głosowania nad ww. projektem uchwały. 
Wynik głosowania jawnego jest następujący: „za” – 13, „przeciw” – 0, „wstrzymujące 
się” – 0 (protokół głosowania imiennego – w załączeniu). 
Uchwała Nr XIII/139/20 wraz z uzasadnieniem - w załączeniu.  
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Do punktu 17-go. 

 
               Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego z 
działalności Samorządowej Instytucji Kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej – za 
2019 rok. 
Pytania i opinie radnych: 
- Radny Marian Okraj – ile kosztuje utrzymanie bibliotek? 
- Skarbnik gminy – na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej wraz z dwoma 
filiami wydatkowano z budżetu gminy w 2019 roku kwotę 157.901,71 zł. Dane 
pochodzą ze sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za ubiegły rok. 
- Radna Jadwiga Gubała – działalność GBP, która skupia się obecnie m.in. na dobrej 
współpracy z Domem Seniora, należy ocenić pozytywnie.  
- Przewodniczący obrad – chociaż w dobie Internetu praktycznie wszystko można 
znaleźć w sieci, obiektywnie należy stwierdzić, że księgozbiór zgromadzony w naszej 
bibliotece jest imponujący. Miarodajne są opinie osób, które aktualnie studiują lub 
uczą się w szkołach średnich. Zgodnie twierdzą, że sposób funkcjonowania biblioteki 
na terenie gminy Gnojno ich zadowala i że można w niej wypożyczyć wiele pozycji 
niedostępnych nigdzie indziej. Na podkreślenie zasługuje fakt, że zakup nowości 
książkowych odbywa się zgodnie z potrzebami i oczekiwaniami czytelników oraz że 
nadążamy w tym zakresie za placówkami tego typu, funkcjonującymi w miastach. 
Miło słyszeć takie opinie na temat jednostki, która działa na terenie gminy. 
- Radna Jadwiga Gubała – rozwój instytucji kultury powinien iść nie tylko w kierunku 
powiększania zasobów bibliotecznych. Jest to bardzo ważna dziedzina, o którą dba 
pani dyrektor. Ale równie ważna jest aktywność pracowników tej instytucji w Domu 
Seniora i placówkach oświatowych. Trzeba zrobić wszystko, aby taką działalność 
rozszerzyć o świetlice wiejskie i rozpropagować ofertę wśród mieszkańców. 
Reasumując należy podkreślić, że w ciągu ostatnich lat został w tej dziedzinie 
poczyniony spory krok naprzód. Miejmy nadzieję, że będzie jeszcze lepiej. 
- Przewodniczący obrad – rola biblioteki w środowisku lokalnym jest praktycznie nie 
do przecenienia. Z uwagi na swoją dostępność może być miejscem uczenia się i służyć 
integracji społeczności wiejskiej. Działalność biblioteki można poszerzyć o 
prowadzenie kroniki. Uważam, że warto się nad tym pochylić. 
W związku z brakiem dalszych pytań, przewodniczący zarządził głosowanie nad ww. 
projektem uchwały. 
Wynik głosowania jawnego jest następujący: „za” – 12, „przeciw” – 0, „wstrzymujące 
się” – 0; radny Andrzej Bochnacki opuścił salę obrad i nie brał udział w głosowaniu 
(protokół głosowania imiennego – w załączeniu). 
Uchwała Nr XIII/140/20 wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik do protokołu. 



25 

 

 
Do punktu 18-go. 

 
              Sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 
2019. 
              Protokół z posiedzenia Komisji Planowania Budżetu i Finansów podczas 
którego dokonano analizy sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gnojno za 2019 
rok pod względem merytorycznym, został przedstawiony w punkcie 4.  
 
Do punktu 19-go. 

 
             Dyskusja nad sprawozdaniami. 
W dyskusji głos zabrali: 
- Radny Marian Okraj – mam zastrzeżenia do realizacji wydatków budżetowych 
ponoszonych w ramach funduszu sołeckiego. 
- Radna Jadwiga Gubała – jeśli realizacja jakiegoś zadania nie jest możliwa, można w 
ciągu roku budżetowego zmienić przedsięwzięcie na inne. 
- Radny Marian Okraj – ale jeśli mieszkańcy nie wykazują woli do zmiany, środki 
przepadają. 
- Skarbnik gminy – środki funduszu sołeckiego nie przepadają, tylko zostają w 
budżecie gminy. 
- Radny Marian Okraj – ale nie są przeznaczone na zaplanowane zadania. 
- Skarbnik gminy – są to środki wydzielone z budżetu gminy. 
- Radny Marian Okraj – ale w myśl obowiązującej ustawy są to środki funduszu 
sołeckiego, będące do dyspozycji mieszkańców. 
- Skarbnik gminy – zdarza się dość często że zadania finansowane z funduszu 
sołeckiego nie są zgodne z ustawą. 
- Radny Marian Okraj – według mnie takie wnioski nie powinny być przyjmowane. 
Rzeczywistość jest jednak całkiem inna. Takie wnioski są przyjmowane, tylko nie są 
realizowane a pieniądze nie są wydawane zgodnie z przeznaczeniem. 
- Radna Jadwiga Gubała – może na etapie planowania należy informować 
mieszkańców, że wnioskowany odcinek drogi jest relatywnie krótki i będzie zrobiony 
przy okazji realizacji większej inwestycji. 
- Radny Marian Okraj – informuję o tym mieszkańców za każdym razem, ale 
ponieważ realizacja niektórych zadań przeciąga się w czasie, sytuacja i nastroje też 
ulegają pogorszeniu. 
- Radna Jadwiga Gubała – mieszkańcy mojej miejscowości przeznaczyli środki na 
oświetlenie i czekają na realizację zadania od 5 lat.  
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- Skarbnik gminy – w ramach funduszu sołeckiego każda miejscowość powinna 
zaplanować jedno zadanie do realizacji.  
- Radny Marian Okraj – według mnie najlepiej będzie zlikwidować fundusz sołecki. 
- Skarbnik Gminy – zwrot środków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego 
wynosi zaledwie 20%, a wartość zadań jest o wiele wyższa. 
- Radny Marian Okraj – jeżeli wartość zadania przekracza wysokość środków 
funduszu sołeckiego, taki  wniosek powinien być odrzucony. 
- Radny Krzysztof Samburski – mieszkańcy decydują o tym na co chcą przeznaczyć 
fundusz sołecki. Ponieważ wartość niektórych zadań przekracza możliwości wsi, 
reszta jest  dopłacana z budżetu gminy. 
- Radna Beata Boś – czy wiadomo coś na temat rozbudowy oświetlenia ulicznego? 
- Wójt gminy – na ten moment nie mam żadnych nowych wiadomości. 
Realizację zadań z funduszu sołeckiego trzeba rozpatrywać na dwóch płaszczyznach. 
Z jednej strony mieszkańcy mają poczucie, że decydują o tym na co chcą przeznaczyć 
te środki. A z drugiej strony gdyby gmina dysponowała kwotą 300 tysięcy złotych, 
mogłaby ją przeznaczyć na realizację konkretnej inwestycji.  
- Radna Jadwiga Gubała – w każdej chwili można wprowadzić nowe zadanie do 
realizacji. W ubiegłym roku mieszkańcy Janowic Poduszowskich przeznaczyli na 
remont Klubu Seniora kwotę 10 tys. złotych. Chodzi o to, aby te środki zostały 
wykorzystane w sposób racjonalny i zgodny z aktualnymi potrzebami. 
- Radna Renata Korcipa – nie wszyscy to rozumieją. Niektórzy mieszkańcy uważają, 
że to są ich pieniądze i nic nie jest w stanie ich przekonać do zmiany zdania. 
- Radny Krzysztof Samburski – wniosek do pani skarbnik może być tylko jeden. 
Proszę pilnować  niewykorzystanych środków ze zdwojoną siłą. 
- Przewodniczący obrad – fundusz sołecki daje wiele możliwości do aktywizowania 
mieszkańców wsi. Pięknym tego przykładem, godnym naśladowania, jest postawa 
mieszkańców wsi Kostera, Bugaj, Balice, Raczyce, którzy przekazali część środków 
na remont Ośrodków Zdrowia w Balicach i Raczycach. Dzięki temu możliwe było 
przeprowadzenie remontów tych obiektów, co w innych warunkach byłoby nie do 
pomyślenia. Jednak cały czas mnie zadziwia małe zainteresowanie zebraniami 
wiejskimi, na których decyduje się o przeznaczeniu środków. Wystarczy przejrzeć 
listy obecności i zobaczymy jaka niska jest frekwencja na zebraniach w 
poszczególnych miejscowościach.  
- Radny Marian Okraj – przychodzą na zebrania ci, co płacą podatki.  
 
Do punktu 20-go. 

 
             Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz 
ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 rok. 
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W związku z brakiem  pytań, uwag i spostrzeżeń – przewodniczący przeszedł do 
głosowania nad ww. projektem uchwały. 
Wynik głosowania jawnego jest następujący: „za” – 13, „przeciw” – 0, „wstrzymujące 
się” – 0 (protokół głosowania imiennego – w załączeniu). 
Uchwała Nr XIII/141/20 wraz z uzasadnieniem - w załączeniu.  

 

Do punktu 21-go. 

 

             Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Gnojno 
z tytułu wykonania budżetu Gminy Gnojno za rok 2019. 
              Wpisując się w powyższą tematykę przewodniczący Komisji Rewizyjnej - 
radny Damian Hen – zapoznał zebranych z treścią: - opinii o wykonaniu budżetu 
Gminy Gnojno za 2019 rok, - uchwałą Komisji Rewizyjnej z dnia 21 maja 2020 r. w 
sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Gnojno za 2019 rok, 
Uchwałą Nr 79/2020 VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w 
Kielcach z dnia 2 czerwca 2020 r. w sprawie opinii o wniosku komisji rewizyjnej w 
sprawie absolutorium (kserokopie wszystkich materiałów stanowią załącznik do 
protokołu). 
Radny Marian Okraj opuścił salę obrad i nie brał udziału w ostatnim głosowaniu.  

W ww. kwestii głos zabrali: 
- Wójt gminy – mówiąc pół żartem, pół serio zgadzam się z opinią Komisji 
Rewizyjnej i proszę o udzielenie absolutorium. Może będę nieskromny jeśli przyznam,  
że zarówno ja, jak i pracownicy urzędu robimy wszystko co tylko jest możliwe, aby 
mieszkańcom gminy żyło się lepiej. Nie robimy tylko tego o czym nie wiemy, że 
należy to zrobić, albo tego, co jest niemożliwe do zrobienia. Ale nawet wtedy, gdy 
robimy co tylko jest możliwe znajdzie się ktoś taki, co zarzuci nam kłamstwo. Jeśli 
wybudujemy odcinek drogi, to powie że asfalt jest za czarny i wprowadza go w zły 
nastrój. 
Jak już wcześniej mówiłem między mną a radnym Marianem Okrajem od czasu do 
czasu coś zaiskrzy, w sensie negatywnym. Ale po pewnym czasie wszystko sobie 
wyjaśniamy i jest w porządku. 
Nie ukrywam, że zdenerwował mnie sposób wykonania drogi powiatowej w 
Rzeszutkach. Nie dosyć że pomagamy finansowo, nie robiąc niczego na swoim 
terenie, to jeszcze ludzie są niezadowoleni z końcowego efektu. A przecież można 
było za te pieniądze zrealizować wszystkie zadania, o które wnioskowali mieszkańcy 
Pożóg. I jeszcze by dużo zostało. Rzeczywistość jest taka, że w Pożogach nie 
zrobione, tam wydane a ludzie i tak niezadowoleni. To nie powinno tak być! Mówiłem 
o tym niejednokrotnie, że musimy sobie zdawać sprawę z tego, że pomaganie 
powiatowi odbywa się kosztem realizacji odcinka drogi na naszym terenie. 
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Argumentacja, że droga przebiega przez teren gminy Gnojno jest prawdziwa. Ale 
każdy z samorządów dostaje pieniądze na realizację swoich inwestycji drogowych. 
My na swoje drogi, powiat – na swoje. Cały szkopuł polega na tym, że powiat nie 
partycypuje w kosztach budowy naszych dróg. W skład powiatu buskiego wchodzi 8 
gmin. Gmina Gnojno liczy 26 sołectw. Czasem zdarzy się tak, że realizując jedną 
inwestycję zaspokoimy potrzeby, dwóch albo trzech sołectw.  Najczęściej jednak jest 
tak, że jedną inwestycją zadowolimy mieszkańców tylko jednej wsi.  
- Przewodniczący obrad – z każdego zdarzenia można wyciągnąć coś pozytywnego. 
Mam tutaj na myśli dyskusję, która się wywiązała na początku sesji. 
Przechodząc do meritum powiem tak. Absolutorium nie jest tylko oceną pracy wójta. 
Jest oceną działań radnych, sołtysów i całego środowiska reprezentantów. Głosując 
nad uchwałą musimy sobie zdawać sprawę z tego, że nie tylko oceniamy wójta, ale 
również siebie.  
- Wójt gminy – parafrazując wypowiedź przewodniczącego powiem tak: oceńcie 
dobrze siebie a ja na tym skorzystam. 
Jeszcze raz wrócę do dyskusji odbytej na początku sesji. Jeśli ktoś przekazał radnemu 
Okrajowi taki punkt widzenia, nie ma się co dziwić jego reakcji.  Ja też zareagowałem 
w taki a nie inny sposób na postawiony zarzut kłamstwa. I każdy na moim miejscu by 
się tak zachował. 
Po wyczerpaniu listy dyskutantów, przewodniczący zarządził głosowanie nad ww. 
projektem uchwały. 
Wynik głosowania jawnego jest następujący: „za” – 12, „przeciw” – 0, „wstrzymujące 
się” – 0 (protokół głosowania imiennego – w załączeniu). 
Uchwała Nr XIII/142/20 wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik do protokołu. 

Po głosowaniu radna Beata Boś w imieniu radnych i sołtysów wręczyła wójtowi 
gminy Zbigniewowi Janikowi bukiet kwiatów i złożyła gratulacje z okazji otrzymania 
absolutorium, natomiast przewodniczący rady Stanisław Wcisło wręczył kwiaty pani 
skarbnik i podziękował za bardzo dobrą współpracę z wójtem i radą. 
Wójt zabierając głos podziękował za udzielenie absolutorium i stwierdził m.in.: 
„Większym obszarowo gminom, z dobrze rozwiniętym przemysłem, łatwiej jest 
realizować inwestycje. Proszę mnie źle nie zrozumieć. Tym stwierdzeniem nie 
chciałem wykazać, jak nam jest ciężko. Ale obiektywnie patrząc, nie da się nic kupić 
ani wybudować, jak nie ma pieniędzy. W gminach, w których jest przemysł – są 
dochody w postaci podatków. Jak nie ma przemysłu, nie ma też dochodów. 
Paradoksalnie kilometr drogi będzie więcej kosztował w naszej gminie, niż w gminach 
położonych bliżej Kielc. Bo w pobliżu dużych aglomeracji gromadzi się największa 
ilość firm budowlanych produkujących asfalt i firm transportowych. Czyli u nas 
kilometr drogi jest droższy niż w miejscu, gdzie są bogatsze gminy. Chociaż mają 
niewiele więcej dróg na swoim terenie i tak otrzymali od premiera więcej pieniędzy. 
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Cieszy jednak to, że pan premier zapowiedział dodatkowe wsparcie finansowe dla 
gmin. Podjąłem starania, aby nasza gmina została uwzględniona przy podziale puli 
dodatkowych środków. Często jest tak, że pomoc uzyskana przez biedne gminy, takie 
jak nasza, była relatywnie niska, ponieważ nie stać nas było na wkład własny na 
realizację inwestycji. Liczę na to, że podczas drugiego naboru wniosków skutki 
pomocy będą odczuwalne. Rozmawiałem na ten temat w dniu wczorajszym z 
wojewodą, rozmawiałem również z posłami Michałem Cieślakiem i Mariuszem 
Goskiem. Wszystko jest na dobrej drodze. Obiecuję, że zrobimy wszystko to, co jest 
możliwe do zrobienia w obszarze inwestycji. Jeszcze raz bardzo dziękuję za udzielenie 
absolutorium i za wszelką pomoc”. 
 
Do punktu 22-go. 

 

            Zapytania i wolne wnioski. 
           Zapytania i wolne wnioski zgłosili: 
- Radny Krzysztof Samburski – proszę o postawienie przy drodze gminnej w Kosterze 
znaku „Ustąp pierwszeństwa przejazdu” i lustra drogowego na skrzyżowaniu. 
- Przewodniczący rady – proszę o zamontowanie progu zwalniającego na drodze w 
Gorzakwi, obok posesji państwa Kogutów. 
- Radny Piotr Sołtysiak – wybudować murek oporowy nad stawem. 
- Radna Beata Boś – proszę o postawienie znaku informacyjnego z nazwą 
miejscowości: „Maciejowice”. Druga kwestia dotyczy postawienia znaku 
informującego, że w Maciejowicach jest stadnina koni. Czy właścicielka ma postawić 
znak we własnym zakresie i poinformować o tym fakcie zarządcę drogi?  
- Wójt gminy – zarządca powinien o tym wiedzieć i wyrazić zgodę na ustawienie 
takiego znaku. Chyba że znak zostanie postawiony poza pasem drogowym, na 
prywatnym terenie. 
- Przewodniczący rady – z uwagi na skomplikowany układ dróg, proszę o wystąpienie 
z wnioskiem do PZD w Busku-Zdroju o ustawienie znaków drogowych wskazujących 
kierunek jazdy do poszczególnych miejscowości, w tym do miejscowości Balice. 
Zdarza się, że ktoś przyjeżdża od strony Chmielnika, kieruje się na Balice i z 
powrotem przez Rzeszutki i Zrecze – wraca do Chmielnika. 
- Radny Jerzy Kwiecień – w imieniu mieszkańców Glinki proszę o usunięcie drzew 
rosnących w pasie drogowym. 
- Wójt gminy – w pierwszej kolejności skontaktujemy się z właścicielem posesji i 
spróbujemy uzgodnić warunki. 
- Przewodniczący rady – mając na uwadze względy bezpieczeństwa użytkowników, 
proszę o usunięcie drzew i krzewów rosnących przy drodze prowadzącej od kościoła 
w Balicach do Jadwisina. 
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- Radna Beata Boś – zgłosić do Powiatowego Zarządu Dróg w Busku-Zdroju potrzebę 
wykoszenia poboczy wszystkich dróg powiatowych, w tym drogi prowadzącej na 
Wólkę Bosowską. 
 
 Do punktu 23-go. 
 

             W związku z wyczerpaniem wszystkich punktów porządku obrad XIII sesji, 
Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Wcisło dokonał jej zamknięcia. 
 
Na tym protokół zakończono i podpisano.- 
 
           Protokolant:                                                             Przewodniczący obrad: 
     Barbara Czarnecka                                                             Stanisław Wcisło 
 
Mając na względzie zachowanie reżimu sanitarnego, po sesji odbyło się spotkanie 
z sołtysami, podczas którego przedstawiona została w sposób szczegółowy 
problematyka omawiana w trakcie sesji. 
 
Niniejszy protokół stanowi zwięzłą, skróconą wersję przebiegu posiedzenia XIII sesji 
Rady Gminy Gnojno, która odbyła się w dniu 30 lipca 2020 roku. Dokładny jej 
przebieg zawiera nagranie, udostępnione na stronie Biuletynu Informacji Publicznej 
Gminy Gnojno. 
 
 


