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PROTOKÓŁ NR XIV/11 
 

            z sesji Rady Gminy Gnojno, odbytej w dniu 30 listopada 2011 roku w sali 
konferencyjnej Urzędu Gminy w Gnojnie. 
Sesja trwała od godz. 09.05 do godz. 15.55. 
W sesji wzięło udział 15 radnych (radny Dominik Wójcik przybył na sesję o godz. 
9.15), sołtysi (listy obecności stanowią załączniki do protokołu), dyrektorzy szkół         
i kierownicy filii (w części obrad) oraz: 
- pani Jolanta Stachowicz – Wójt Gminy, 
- pan Piotr Bębas – Sekretarz Gminy, 
- pani Ilona Piwowarska – Skarbnik Gminy, 
- pan Mariusz Grunt – prawnik, 
- pracownicy Urzędu Gminy, 
- mieszkańcy gminy, 
- przedstawicielka mediów. 
Otwarcia XIV sesji oraz powitania uczestników obrad dokonał Przewodniczący Rady 
Gminy, pan Piotr Terlecki. 
Stwierdził ponadto wystarczające kworum do podejmowania prawomocnych uchwał 
oraz odczytał proponowany porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum. 
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 
3. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami. 
4. Informacja o realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2010/2011. 
5. Informacja o wynikach analizy oświadczeń majątkowych radnych                      

i pracowników samorządowych za 2010 rok. 
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu 

pomieszczeń Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej              
w Gnojnie na okres powyżej 3 lat. 

7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr XLV/213/10 Rady Gminy Gnojno      
z dnia 10 września 2010 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 
Buskiemu na realizację zadania w zakresie transportu zbiorowego i  dróg 
publicznych. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 
2011-2018. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Gnojno na 2011 rok. 
10. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru 

podatku rolnego. 
11. Podjęcie uchwały w sprawie stawek podatku od środków transportowych. 
12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości. 
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie        

w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Gnojno. 
14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej, 

sposobu jej poboru oraz wyznaczenia inkasenta. 
15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji              

i deklaracji podatkowych. 
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16. Podjęcie uchwał w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali, stanowiących 
własność Gminy Gnojno, na rzecz najemców tych lokali, z którymi umowa 
najmu zawarta została na czas nieoznaczony. 

17. Zapytania i wolne wnioski. 
18. Zakończenie sesji. 

Na wniosek przewodniczącego obrad wycofano jednogłośnie z porządku obrad („za” 
głosowało 14 radnych) punkt 6 w brzmieniu: „podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia 
zgody na zawarcie umowy najmu pomieszczeń Samodzielnego Publicznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej w Gnojnie na okres powyżej 3 lat”. 
Przewodniczący uzasadnił swój wniosek następująco: w dniu 28 listopada 2011 r. 
Rada Społeczna SP ZOZ zadecydowała o zawarciu umowy najmu na okres do 3 lat. 
W związku z powyższym ta kwestia zostanie rozstrzygnięta w formie zarządzenia 
wydanego przez Wójta Gminy. 
Uzasadnienie doprecyzował pan prawnik i oznajmił m.in., iż zawarcie umowy na 
okres do 3 lat jest bardziej korzystne dla SP ZOZ w Gnojnie. Wszelkie zmiany 
zapisów ustawy o działalności leczniczej, przy zawieraniu umów dłuższych niż 3 lata, 
mogą powodować roszczenia ze strony najemcy.  
Kontynuując przewodniczący obrad zwrócił się z prośbą do radnych o wykreślenie    
w punkcie 16 w tytule uchwały wyrazów:„określenia zasad”.          
          W dalszej części obrad radna Maria Woźniak zgłosiła pisemny wniosek                        
o poniższej treści (na prośbę pani radnej cytowany w całości): 
                                                                                                     „Panie Przewodniczący 
                                                                                                      Wysoka Rado 
        Na podstawie § 35 p. 2 statutu gminy, składam wniosek o wyłączenie                   
z porządku obrad XIV Sesji Rady Gminy punktu 16 o treści: Podjęcie uchwał             
w sprawie określenia sprzedaży lokali stanowiących własność Gminy Gnojno na rzecz 
najemców tych lokali, z którymi umowa najmu zawarta została na czas nieoznaczony. 

Uzasadnienie: 
        Porządek obrad XIV Sesji jest bardzo rozbudowany. Zawiera 18 punktów, w tym 
budzące emocje uchwały dot. podwyżki podatków i odpłatności za wodę                      
i odprowadzenie ścieków. Uchwała dot. sprzedaży lokali w budynkach ośrodków 
zdrowia w Gnojnie i w Balicach jest bardzo kontrowersyjna. Przed Radą Gminy stoi 
dylemat; z jednej strony dbałość o finanse publiczne (nie można pozbywać się majątku 
publicznego za bezcen), z drugiej strony trzeba też zrozumieć racje lokatorów i ich 
możliwości finansowe. Mnie jednak bardzo niepokoi stan techniczny budynku 
Ośrodka Zdrowia w Gnojnie. Piszę to z całą odpowiedzialnością, ponieważ obeszłam 
„wszystkie kąty” od piwnic po piętro. Najważniejsze usterki to: przeciekający dach, 
popękane luksfery na klatce schodowej, przemarzające ściany w mieszkaniach 
lokatorów, skutkiem czego jest czarna pleśń na ścianach, nie mówiąc o odpadającym 
tynku z sufitów. Najbardziej martwi mnie poważne pęknięcie w murze ściany 
zewnętrznej po zachodniej stronie budynku. Jest to efekt wieloletnich zaniedbań władz 
gminy. Trzeba przeprowadzić gruntowny remont części wspólnych budynku, aby 
obiekt ten spełniał funkcje użyteczności publicznej, a lokatorzy mogli mieszkać 
bezpiecznie. W przeciwnym wypadku budynek będzie podlegał dalszej dewastacji       
i skutki tego mogą być opłakane. Kogo będzie na to stać – lokatorów?, dyrektora 
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ZOZ? Trudno sobie wyobrazić, jak Pani Dyrektor ZOZ wygospodaruje odpowiednie 
fundusze, jeżeli obecny rok budżetowy prawdopodobnie zakończy się stratą. 
       Szanowni Radni! 
Trzeba poważnie się zastanowić nad najbardziej optymalnym rozwiązaniem tej 
niezwykle skomplikowanej sprawy. Dołóżmy staranności. 
Proponuję, aby przedmiotową uchwałę włączyć do porządku obrad kolejnej sesji. 
Proszę Pana Przewodniczącego o zaproszenie na sesję najemców lokali, a także Panią 
Dyrektor SP ZOZ. Niech każdy będzie mógł się swobodnie wypowiedzieć. Myślę, że    
i sołtysi powinni w tej sprawie zabrać głos. Nie jestem prorokiem. Może tak się 
zdarzyć, że cała dyskusja zakończy się fiaskiem, ale przynajmniej my radni wykażemy 
dobrą wolę i możemy z czystym sumieniem podjąć stosowną uchwałę. 
        Biorąc powyższe pod uwagę, proszę o poparcie mojego wniosku. 
                                               Z poważaniem 
                                                                       /-/ Maria Woźniak 
 
(Oryginał wniosku stanowi załącznik do protokołu).  
Po odczytaniu powyższego wniosku głos zabrała pani Barbara Parka, mieszkająca       
w lokalu Ośrodka Zdrowia w Gnojnie od 30 lat i stwierdziła m.in., że jej głos może się 
nie liczy, ale uważa że pani Maria Woźniak jest przykładem na to, jak powinien się 
zachować radny. Bo to ludzie wybierają radnych i wójtów. I to oni są dla ludzi, a nie 
ludzie dla nich. 
Po tej wypowiedzi przewodniczący obrad poddał wniosek radnej Marii Woźniak pod 
głosowanie, w wyniku którego „za” przyjęciem wniosku głosowało 4 radnych, 
„przeciw” – 11. 
Następnie odbyło się głosowanie jawne nad przyjęciem porządku obrad,                       
z uwzględnieniem zmian, o których mowa wyżej. 
„Za” głosowało 14 radnych, „przeciw” – 1. 
 
Do punktu 2-go. 
 
          Przewodniczący obrad poinformował, że protokół nr XIII/11 z sesji Rady 
Gminy odbytej dnia 14 października 2011 r. został ogłoszony na podmiotowej stronie 
Biuletynu Informacji Publicznej. 
Nikt z radnych nie wniósł uwag do treści protokołu z poprzedniej sesji, w związku       
z czym Przewodniczący wnioskował o jego przyjęcie. 
Protokół został przyjęty jednogłośnie („za” głosowało 15 radnych).  
 
Do punktu 3-go. 
 
            Sprawozdanie z działalności w okresie między sesjami (za okres od dnia 01 
października 2011 r. do dnia 29 listopada 2011 r.), stanowiące załącznik do protokołu, 
odczytała pani Wójt. 
Po prezentacji pani Stanisława Sikora dodała, że Gminny Zespół Obsługi Szkół 
wypłacił 1000 zł zasiłki celowe na każde uczące się dziecko; kwota wypłaconych 
zasiłków wyniosła 235.000 zł. 
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Następnie radny Stanisław Wcisło po raz kolejny prosił o zaproszenie na sesję 
przedstawiciela (lub przedstawicieli) firmy specjalizującej się w budowaniu 
sieciowych oczyszczalni ścieków oraz o poświęcenie jednej z sesji wyłącznie temu 
tematowi. 
Pani Wójt zadeklarowała, że postara się zaprosić na następną sesję Rady wykonawcę 
takich inwestycji. 
 
Do punktu 4-go. 
 
            Informację o stanie realizacji zadań oświatowych i wynikach sprawdzianu         
i egzaminu w szkołach podstawowych i gimnazjum za rok szkolny 2010/2011 
przedłożyła pani Stanisława Sikora, Kierownik GZOS (informacja – w  załączeniu). 
            Po odczytaniu w./w. informacji radna Maria Woźniak zwróciła się z prośbą                   
o przedstawienie informacji na temat wyników egzaminu z języka nowożytnego. 
            Informacji udzieliła pani Marzena Kubiec, dyrektor Gimnazjum i oznajmiła, że 
średnia OKE z tego egzaminu wyniosła 27,36 punktu, natomiast średnia szkoły – 21,3 
punktu. 
Nadmieniła ponadto, że do gimnazjum przychodzą uczniowie ze wszystkich szkół        
z terenu gminy, w tym uczniowie z orzeczeniami i opiniami poradni psychologiczno-
pedagogicznych, co w efekcie ma niekorzystny wpływ na końcowy wynik egzaminu. 
            Kontynuując radna Maria Woźniak zapytała, jak w roku przyszłym będzie 
wyglądał egzamin z języka obcego, bo z jej wiedzy wynika, że będzie podzielony na 
dwa poziomy. 
             Pani dyrektor oznajmiła m.in., że zmiany będą dotyczyć nie tylko egzaminu     
z języka, ale również z innych przedmiotów. I tak dla przykładu egzamin z części 
matematyczno-przyrodniczej będzie podzielony na dwa etapy, natomiast część 
egzaminu z języka obcego nowożytnego będzie podzielona na dwa poziomy: 
podstawowy i rozszerzony (szczegóły – w załączeniu).  
             W dalszej części obrad radny Stanisław Wcisło stwierdził, że pomysłodawca 
takiego sposobu przeprowadzenia egzaminu gimnazjalnego (kulminacja dwóch części 
w ciągu jednego dnia) miał przede wszystkim na uwadze zachowanie dzieci               
w sytuacjach stresowych, po czym pani dyrektor skonstatowała, że nie ma nic stałego 
w tej kwestii. A to niestety odbija się niekorzystnie na samopoczuciu uczniów oraz 
wynikach z egzaminu. 
             Następnie pan radny zapytał, czy sprawozdanie zostanie załączone do 
protokołu z sesji. 
Na zadane pytanie pan radny uzyskał odpowiedź twierdzącą z ust pani kierownik 
GZOS. 
 
Do punktu 5-go. 
 
              W punkcie piątym porządku obrad podinsp. ds. obsługi Rady odczytała 
informację, stanowiącą załącznik do protokołu, z przeprowadzonej analizy oświadczeń 
majątkowych radnych Gminy Gnojno za 2010 rok. 
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W drugiej kolejności Sekretarz Gminy, pan Piotr Bębas przedstawił informację Wójta 
Gminy Gnojno o wynikach analizy oświadczeń majątkowych pracowników za rok 
2010 oraz złożonych w 2011 r. (informacja – w załączeniu). 
Przewodniczący obrad ogłosił 20-minutową przerwę  w obradach. 
 
Do punktu 6-go. 
 
             Wyjaśnień do projektu uchwały zmieniającej uchwałę nr XLV/213/10 Rady 
Gminy Gnojno z dnia 10 września 2010 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej 
Powiatowi Buskiemu na realizację zadania w zakresie transportu zbiorowego i dróg 
publicznych udzielił Przewodniczący Rady Gminy, pan Piotr Terlecki, po czym 
przytoczył jej treść. 
Pani Skarbnik w uzupełnieniu wypowiedzi pana przewodniczącego dodała, że drogi 
wymienione w projekcie uchwały były realizowane w roku 2011, z tym że ich 
realizacja nastąpiła w oparciu o różne programy i źródła finansowania, dlatego też 
zmieniła się treść § 1. 
Po tym wyjaśnieniu przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
Wyniki głosowania jawnego: „za” – 15, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 0. 
Uchwała Nr XIV/85/11 wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik do protokołu. 
 
Do punktu 7-go. 
 
             Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Gnojno na lata 2011 – 2018 omówiła pani Skarbnik. 
Stwierdziła przy tym m.in., że zmiana WPF jest wynikiem zmian w budżecie gminy    
w zakresie dochodów i wydatków budżetowych oraz przedsięwzięcia pn.: „Zajęcia 
pozalekcyjne szansą na lepsze wyniki w nauce”. 
Następnie odbyło się głosowanie jawne na przyjęciem przedmiotowego projektu 
uchwały. 
Wyniki głosowania: „za” – 15, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 0. 
Uchwała Nr XIV/86/11 wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik do protokołu. 
 
Do punktu 8-go. 
 
             W punkcie ósmym porządku obrad pani Skarbnik dokonała szczegółowej 
analizy projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Gnojno na 2011 rok, 
informując o zmianie dochodów budżetowych oraz wydatków pomiędzy działami, 
rozdziałami i paragrafami oraz o korekcie planów dochodów i wydatków dotyczących 
realizowanego przez Gminę Gnojno projektu pn.: „Akademia przedszkolaka”. 
W trakcie prezentacji materiałów radna Maria Woźniak zwróciła się z prośbą              
o wyjaśnienie, co zawiera rozdział 85395 – Pozostała działalność w zał. Nr 2 do 
uchwały. 
Pani Skarbnik odpowiadając na zadane pytanie oznajmiła, że dział 853 nosi nazwę -  
pozostała działalność w zakresie polityki społecznej, natomiast  w rozdziale, o którym 
mowa, mieszczą się wszystkie projekty realizowane przez gminę, w tym m.in. 
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„Akademia przedszkolaka”, zajęcia pozalekcyjne, indywidualizacja nauczania oraz 
projekt realizowany przez GOPS dotyczący aktywizacji bezrobotnych. 
Ponieważ nie było więcej pytań przewodniczący obrad poddał rzeczony projekt 
uchwały pod głosowanie. 
Wyniki głosowania jawnego: „za” – 15, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 0. 
Uchwała Nr XIV/87/11 wraz z uzasadnieniem – w załączeniu. 
 
Do punktu 9-go. 
 
            Przed przejściem do meritum – radna Maria Woźniak zgłosiła wniosek             
w kwestii formalnej pytając, czy potrzebny jest zapis, że traci moc przedmiotowa 
uchwała podjęta w 2010 roku. 
            Pani Skarbnik wyjaśniając tą kwestię oznajmiła, ze Komunikat Prezesa 
Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie cen skupu żyta dotyczy danego roku 
podatkowego. Rada gminy korzystając ze swoich uprawnień może obniżyć, ale nie 
musi, średnią cenę skupu żyta przyjmowaną jako podstawę obliczenia podatku rolnego 
na obszarze gminy. 
Kontynuując pani Skarbnik odczytała projekt uchwały w sprawie obniżenia ceny 
skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego. 
           Po odczytaniu w./wym. projektu uchwały radny Tomasz Pasternak wnioskował           
o obniżenie ceny skupu żyta do kwoty 40,00 zł za 1 dt (projekt zakładał kwotę 45,00 zł 
za 1 dt). 
Natomiast radny Stanisław Wcisło poinformował, że prawdopodobnie będzie złożony 
wniosek w Sejmie o odstąpienie od dotychczasowej formy naliczania podatku rolnego 
(nie będzie brana pod uwagę cena skupu żyta). 
Dodał również, że ta sprawa nie jest jednowymiarowa. Bo z jednej strony mamy 
rolników (potencjalnych płatników podatku), dla których wzrost podatku                     
o 11,00 zł jest kwotą niebagatelną, a z drugiej strony potrzeby mieszkańców gminy      
w zakresie poprawy warunków życia. 
W dalszej części obrad radny Krzysztof Musiał prosił o przypomnienie stawek, 
obowiązujących w roku 2010. Argumentował, że na przestrzeni ostatnich kilku lat 
podatek był podwyższany minimalnie, dlatego stawki należy podnieść, ale                   
w granicach rozsądku. 
Potem pani Skarbnik poinformowała, że w roku 2011 obowiązywała stawka 34,00 zł 
za 1 dt (uchwała była podjęta w roku 2010). 
             Reasumując przewodniczący obrad poddał pod głosowanie wniosek radnego 
Tomasza Pasternaka. 
Wyniki głosowania nad wnioskiem: „za” 13, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 
2. 
W dalszej części obrad odbyło się głosowanie jawne nad przyjęciem projektu uchwały, 
z uwzględnieniem zgłoszonej i przegłosowanej poprawki (tekst uchwały z poprawką 
odczytał Przewodniczący Rady Gminy). 
Wyniki głosowania: „za” 13, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 2. 
Uchwała Nr XIV/88/11 wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik do protokołu. 
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Do punktu 10-go. 
 
             Projekt uchwały w sprawie stawek podatku od środków transportowych na 
2012 rok omówiła pani Skarbnik. 
Poinformowała przy tym, że w przedłożonej uchwale zwiększono stawki o 5%            
w stosunku do roku 2011 oraz, że projekt został pozytywnie zaopiniowany przez 
członków 4 stałych komisji rady. 
W związku z brakiem pytań – przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod 
głosowanie. 
Wyniki głosowania jawnego: „za” – 14, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 1. 
Uchwała Nr XIV/89/11 wraz z uzasadnieniem – w załączeniu. 
 
Do punktu 11-go. 
 
             Wyjaśnień w kwestii określenia stawek podatku od nieruchomości udzieliła 
pani Skarbnik. Oznajmiła m.in., że stawki zaproponowane w uchwale zostały 
uzgodnione ze stałymi komisjami rady i są niższe od górnych stawek określonych       
w Obwieszczeniu Ministra Finansów, przy czym w dwóch pozycjach – w stosunku do 
obowiązujących w roku 2011 – pozostały niezmienione, w trzech podwyższone o 5%, 
natomiast w pozostałych podwyższone odpowiednio o 10, 15,7 i 46,3%. 
Są to pozycje w: 
- § 1 pkt 1 lit. „a” – wzrost o 0,068 zł (o 10%), 
- § 1 pkt 2 lit. ”b” – wzrost o 2,44 zł (o 15,7%), 
- § 1 pkt 2 lit. ”c” – wzrost o 2,53 zł (o 46,3%). 
Opinie, sugestie, pytania i odpowiedzi: 
- pani sołtys z Rzeszutek – na tej sali padła swego czasu obietnica, że podatek od 
nieruchomości w roku 2012 będzie zniesiony. 
- Przewodniczący Rady Gminy – mieliśmy wybór, albo znacznie podnieść podatek 
rolny, albo pozostawić podatek od nieruchomości. Decyzja była jednoznaczna. Aby 
nie obciążać w sposób dotkliwy kieszeni rolników wspólnie zdecydowaliśmy              
o pozostawieniu podatku od nieruchomości. 
- pani sołtys z Januszowic – rolnicy z Januszowic upominają się o umożliwienie 
płacenia podatku od nieruchomości oddzielnie, a nie jak do tej pory  razem                  
z podatkiem rolnym. 
- Skarbnik Gminy – nie ma takiej możliwości, ponieważ obydwa podatki są wykazane 
na jednym nakazie płatniczym. 
- pani sołtys z Januszowic – czy wobec tego, jeżeli mieszkaniec nie chce zapłacić 
podatku od nieruchomości – bo są takie przypadki – mogę zrobić na nakazie 
odpowiednią adnotację? 
- pan sołtys z Kostery – płacenie podatku jest obowiązkiem ustawowym. 
- radny Jerzy Gierczak – należy ludziom wytłumaczyć, że znosząc ten podatek całe 
obciążenie spadnie na rolników. 
- pani sołtys z Raczyc – ale rolnicy tłumaczą to w ten sposób, że wybudowali sobie 
domy i jeszcze muszą płacić podatek z tego tytułu. Jeżeli natomiast chodzi o podatek 
rolny nic nie mówią, bo uważają, że tak trzeba. 
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- radny Jerzy Gierczak – pani sołtys, ponieważ reprezentuję wyborców również           
z Raczyc, zorganizujemy wspólnie zebranie i wytłumaczymy mieszkańcom, na czym 
rzecz polega. 
- pani sołtys z Wólki Bosowskiej – panie przewodniczący, ale nikt się o nic rolnika nie 
pytał w momencie, jak były uchwalane stawki podatku od nieruchomości. I ja 
trzymam pana za słowo, bo to pan obiecał ten podatek znieść. 
- radny Jerzy Gierczak – wpływy do budżetu za ubiegły rok z tytułu podatku od 
nieruchomości wyniosły 40.000 zł. Proponuję rozważyć taką opcję – zlikwidować 
podatek od nieruchomości, a wpływy zrekompensować podnosząc podatek rolny. Jeśli 
tego dokonamy, niektórzy rolnicy nie będą w ogóle płacić żadnego podatku. I ja do tej 
grupy będę należał, ponieważ mam grunty kl. VI. 
Od tej pory na sali trwała polemika i wymiana poglądów, co należy znieść, oraz co, 
kto i ile miałby płacić.  
c.d. dyskusji: 
- przewodniczący obrad – z moich obliczeń wynika, że korzystniejsze dla rolnika jest 
pozostawienie podatku od nieruchomości (od 100m2 powierzchni zapłaci 48 zł 
rocznie) niż podniesienie stawki podatku rolnego. 
- pani sołtys z Wólki Bosowskiej – proszę, dla porównania, podać stawki podatku 
obowiązujące na terenie gminy Kije. 
- Wójt Gminy – rolny – 45,00 zł za 1 dt, mieszkalny – 0,20 zł od 1 m2 powierzchni 
użytkowej. 
Ponieważ temat został wyczerpany – przewodniczący obrad poddał projekt uchwały 
pod głosowanie. 
Wyniki głosowania jawnego: „za” – 13, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 2. 
Uchwała Nr XIV/90/11 wraz z uzasadnieniem – w załączeniu. 
 
Do punktu 12-go. 
 
             Na samym wstępie radna Maria Woźniak postulowała o wprowadzenie do 
projektu uchwały zapisu: do taryf netto dolicza się 8% podatek VAT. Pani radna         
w uzasadnieniu podała, że chodzi jej o to, aby tekst uchwały był dla wszystkich 
przejrzysty i czytelny. 
             W związku z tym, że wysokość podatku VAT może ulec zmianie, zgodnie       
z sugestią pana prawnika zadecydowano o uzupełnieniu tekstu projektu uchwały 
poprzez dopisanie w obrębie § 1 ust. 2 w brzmieniu: „do stawek, o których mowa       
w ust.1 należy doliczyć  obowiązujący podatek VAT”. 
              Następnie pani Maria Rak, p.o. Kierownika ZGK odczytała projekt uchwały  
z uwzględnieniem poprawki, o której mowa wyżej, po czym odbyło się głosowanie 
jawne nad przyjęciem projektu uchwały. 
Wyniki głosowania: „za” – 15, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 0. 
Uchwała Nr XIV/91/11 wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik do protokołu. 
Po głosowaniu uczestnicy sesji zadawali następujące pytania: 
- radna Maria Woźniak – ponieważ nie ma takiego zapisu w uchwale, czy 
oczyszczalnia ścieków w Gnojnie przyjmuje ścieki wywożone z szamb? 
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- pan prawnik – kwestie związane z opłatą za zrzut ścieków do zbiornika nie mogą być 
uregulowane w tej uchwale. Takie rozstrzygnięcia są normowane przez Wójta Gminy 
w formie zarządzenia. 
- radna Maria Woźniak – jakie są ubytki wody wskutek awarii oraz poboru                  
z pominięciem wodomierzy? 
- p.o. Kierownika ZGK – zgodnie z przeprowadzoną analizą ubytki za 10 m-cy br. 
kształtowały się na poziomie 49%, natomiast za ten sam okres ub. roku na poziomie  
59%. 
- radna Maria Woźniak – a jak to wygląda w innych gminach? 
- p.o. Kierownika ZGK – na zbliżonym poziomie czyli ok. 50%. 
- radna Maria Woźniak – czy są jakieś normy regulujące tę kwestię? 
- p.o. Kierownika ZGK – nie ma, ale w ościennych gminach (np. w Szydłowie) jest 
podobnie, jak u nas. Dodam tylko, że na bieżąco eliminujemy wszystkie 
nieprawidłowości. 
- radna Maria Woźniak – czy odkryto nielegalne przyłącza, a jeżeli tak, czy z tego 
tytułu winni ponieśli jakieś kary? 
- p.o. Kierownika ZGK – wykryto dwa nielegalne przyłącza i zgodnie z umową 
naliczono kary w wysokości 2.000 zł 
- pan sołtys z Kostery – czy wszyscy mieszkańcy mają wodomierze? 
- radny Stanisław Wcisło – 49% ubytków – ile to jest ilościowo? 
- p.o. Kierownika ZGK – za 10 m-cy br. wypompowano 180.000 m3 wody, czyli około 
90.000 m3. 
 
Do punktu 13-go. 
 
             Wyjaśnień dotyczących kwestii podjęcia uchwały w sprawie ustalenia stawek 
opłaty targowej, sposobu jej poboru oraz wyznaczenia inkasenta udzieliła pani 
Skarbnik. 
Nadmieniła m.in., że ostatnia uchwała w przedmiotowej sprawie została podjęta         
w 2005 roku, ale w związku ze zmianą ustawy o podatkach i opłatach lokalnych 
zasadnym jest podjęcie przez radę nowej uchwały. Dodała ponadto, że projekt zakłada 
5% wzrost dotychczasowych stawek. 
Pytania i odpowiedzi: 
- radny Tomasz Pasternak – czy można egzekwować opłatę targową, skoro nie 
wyznaczono na terenie gminy placu targowego oraz wiedząc, że zgodnie z nowymi 
przepisami straż miejska może zarekwirować sprzedającym towar w miejscu 
niewyznaczonym. 
- Skarbnik Gminy -  zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych 
targowiskami są wszelkie miejsca, w których jest prowadzona sprzedaż. 
- radny Tomasz Pasternak – w związku z tym, czy osoba stawiając kram na podwórku 
będzie płacić za prowadzenie działalności gospodarczej, czy tylko opłatę targową. 
- pani Skarbnik – taką sprzedaż należy zaliczyć do kategorii tzw. handlu obwoźnego. 
            Kontynuując pani Skarbnik odczytała projekt uchwały w przedmiotowej 
sprawie. 
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        Po odczytaniu projektu radny Gustaw Treliński zwrócił się z pytaniem, jak się 
mają zapisy uchwały do kwestii handlu obwoźnego i czy właściciel autosklepu za 
każde zatrzymanie się będzie uiszczał opłatę. 
Pani Skarbnik odpowiedziała, że uchwała mówi o stawce dziennej. 
        W związku z tym pan radny zapytał, w jaki sposób będą egzekwowane opłaty 
każdego dnia, bo w jego ocenie inkasent nie będzie w stanie tego zrobić. Sugerował, 
że najlepszym rozwiązaniem byłoby ustalenie opłat zryczałtowanych. 
         Kontynuując rozpoczęty wątek radny Jerzy Gierczak oznajmił, że według niego 
wysokość opłat jest zbyt wygórowana dla sprzedających. W związku z powyższym 
zaproponował niżej wymienione stawki: 
- dla samochodu ciężarowego –  21,00 zł, 
- dla samochodu dostawczego – 10,00 zł, 
- dla samochodu osobowego   -    5,00 zł, 
- dla ciągnika  - 5,00 zł, 
- dla furmanki – 2,00 zł. 
         Następnie głos zabrał radny Stanisław Wesołowski i wyjaśnił, że zaproponowane 
stawki są stawkami dziennymi co oznacza, że sprzedający zapłaci tylko jeden raz,        
a w konsekwencji będzie mógł handlować na terenie gminy Gnojno przez cały dzień.   
Natomiast pani Skarbnik dodała, że nie będzie żadnego problemu z egzekwowaniem 
opłat. 
Podsumowując radny Stanisław Wcisło zaproponował podjęcie uchwały                     
w proponowanej wersji. Oznajmił również, że kwestia egzekwowania opłat sprawdzi 
się najlepiej w praktyce. 
W związku z tym przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
Wyniki głosowania jawnego: „za” – 15, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” 0. 
Uchwała Nr XIV/92/11 wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik do protokołu. 
 
Do punktu 14-go.  
 
           Pani Skarbnik tytułem wstępu poinformowała, że istnieje konieczność podjęcia 
uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji 
podatkowych, ponieważ zmieniły się przepisy prawa z zakresu podatku od 
nieruchomości. 
Dodała również, odpowiadając tym samym na pytanie radnego Tomasza Pasternaka, 
że każdy podatnik będzie zobowiązany do złożenia nowej deklaracji na formularzu, 
który będzie zawierał nr PESEL (dla osób fizycznych) oraz NIP (dla podmiotów 
gospodarczych). 
           Po tym stwierdzeniu – przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod 
głosowanie. 
Wyniki głosowania jawnego: „za” – 14, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 0 
(radny Jerzy Gierczak był nieobecny na sali obrad w chwili głosowania). 
Uchwała Nr XIV/93/11 wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik do protokołu. 
            Po głosowaniu pan Marcin Parka, mieszkaniec lokalu w budynku nr 147           
w Gnojnie, zaproponował radnym obejrzenie mieszkań przed podjęciem ostatecznej 
decyzji w sprawie ich sprzedaży. 
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            Natomiast radny Stanisław Wcisło zwrócił się z prośbą o sporządzenie wykazu 
z liczbą osób (z podziałem na poszczególne miejscowości), które wyraziły chęć 
budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. 
Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią przewodniczący obrad ogłosił 30-minutową 
przerwę w obradach. 
             Po przerwie przedstawicielki firmy REMONDIS, zajmującej się gospodarką 
odpadami i recyklingiem, zapoznały uczestników sesji z pełnym zakresem usług. 
Poinformowały m.in., że firma, w której pracują, zajmuje się zbiórką, transportem, 
przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów wszelkiego rodzaju. 
Dla mieszkańców, w ramach umów indywidualnych, świadczy następujące usługi       
(w pakiecie) : 
- odbiór odpadów komunalnych, 
- odbiór odpadów budowlanych i gruzu, 
- odbiór elektro-odpadów, 
- selektywną zbiórkę surowców wtórnych, 
- zbiórkę odpadów wielkogabarytowych, 
- podstawianie dodatkowych pojemników. 
Panie dodały, że rozwiązanie które proponują ma charakter przejściowy, ponieważ       
z chwilą wejścia w życie nowej ustawy (z dniem 01.07.2013 r.), która zakłada 
obligatoryjne przejęcie przez gminy obowiązku zagospodarowania odpadów 
komunalnych, firma zajmująca się ich odbiorem zostanie wyłoniona w drodze 
przetargu. 
            W dalszej części obrad pracownice firmy odpowiadały na pytania uczestników 
sesji, które w większości dotyczyły kwestii zawierania umów, ceny usługi, która ma 
wynieść 12,10 zł za 120-litrowy pojemnik wywożony co 4 tygodnie, oraz 
segregowania odpadów. 
            Radni i sołtysi argumentowali, że w przypadku większej liczby osób 
mieszkających w jednym gospodarstwie domowym proponowana cena jest do 
przyjęcia, natomiast w przypadku mniejszej – nieopłacalna.  
             Radny Stanisław Wcisło oznajmił, że ludzie gromadzą bardzo duże ilości 
śmieci, w tym wielkogabarytowe, które nie będą się mieścić w pojemnikach. I co 
wtedy – zapytał. 
              Przedstawicielka firmy, odnosząc się do poruszonej kwestii stwierdziła, że 
niektóre odpady (w tym sprzęt RTV) będą odbierane bezkosztowo. 
              Kontynuując radny Stanisław Wcisło stwierdził, że mieszkańcy chcąc 
uniknąć ponoszenia dodatkowych opłat (za kolejne pojemniki) będą palić śmieci        
w piecach, zanieczyszczając tym samym środowisko, oraz wyrzucać do przydrożnych 
rowów i wywozić do lasów. 
               Pani Kierownik ZGK dodała, chcąc tym samym przybliżyć skalę problemu, 
że za każdą wywiezioną tonę niesegregowanych odpadów na wysypisko śmieci gmina 
płaci 104 zł opłaty środowiskowej. 
               Następnie radny Stanisław Wcisło zapytał, w jaki sposób można rozwiązać 
umowę z firmą, bo jak zawrzeć, to już wiadomo. 
Pani Monika Grabowska odpowiedziała, że w systemie kwartalnym, przy czym należy 
zwrócić pojemnik. 
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          Potem radny zadał pytanie, jaki jest tryb postępowania w przypadku osób, które 
nie zawrą umów na odbiór odpadów. 
Pani Grabowska w odpowiedzi stwierdziła, że ta kwestia leży w kompetencji gminy, 
która jako organ w trybie decyzji administracyjnej może przymusić „opornych” do 
zawierania umów. 
Natomiast pani Wójt dodała, że zawarcie umowy jest obowiązkiem każdego 
mieszkańca gminy, ponieważ wszyscy produkują śmieci. 
          Radny Jerzy Gierczak zaproponował aby do połowy 2013 roku odbierać śmieci 
na dotychczasowych zasadach argumentując, że rolników nie stać na tak wysokie 
opłaty. 
          Natomiast sołtys z Pożóg, pan Marian Okraj podkreślił z całą stanowczością, że 
przedstawiona oferta jest bardzo dobrym rozwiązaniem, pod każdym względem, dla 
mieszkańców gminy i należy z niej skorzystać, bo najważniejsze jest ludzkie zdrowie. 
Decyzja, czy gmina skorzysta z zaproponowanej oferty zostanie podjęta                        
w najbliższym czasie. 
Przewodniczący ogłosił 10-minutową przerwę w obradach.    
Po przerwie wznowiono obrady. 
 
Do punktu 15-go. 
 
           W tym punkcie porządku obrad Sekretarz Gminy przytoczył treść 
rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Świętokrzyskiego, stwierdzającego 
nieważność uchwały Nr XII/74/11 Rady Gminy Gnojno z dnia 30 września 2011 roku 
w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących 
własność Gminy Gnojno (kserokopia dokumentu – w załączeniu). 
             Prawnik, pan Mariusz Grunt doprecyzował, że rozstrzygnięcie nadzorcze 
stwierdzające nieważność uchwały było wynikiem wniesienia skargi przez 
mieszkańców budynku nr 147 w Gnojnie na nieudzielenie przez Radę Gminy 
bonifikaty, której udzielenie bądź nie, jest prawem, a nie obowiązkiem. 
Ponieważ z tego typu rozstrzygnięciami Wojewody się nie dyskutuje postanowiliśmy, 
że nie będziemy się odwoływać, tylko przygotujemy uchwałę zgodnie ze wskazaniami 
zawartymi w otrzymanym piśmie – oznajmił kończąc.  
W dyskusji na wymieniony temat głos zabrali: 
- pan Marcin Parka – sprawcą całego zamieszania jesteśmy my, czyli mieszkańcy 
tegoż Ośrodka Zdrowia. 
Biorąc udział w wyborach samorządowych, jak każdy mieszkaniec gminy, liczyliśmy 
na to, że zarówno radni, jak i pani Wójt są dla ludzi, a nie na odwrót. 
Rozumiem, że gmina ma swoje potrzeby i że nie można zbywać mieszkań za bezcen. 
Ale z drugiej strony jako potencjalnego nabywcę mieszkania w Ośrodku Zdrowia 
czeka mnie remont dachu, wymiana instalacji sanitarnej i elektrycznej oraz ocieplenie 
budynku. 
Porównując natomiast sprzedaż mieszkań sprzed kilku lat proporcje cenowe kształtują 
się jak 1:6 na naszą niekorzyść. 
Pani Wójt jest fachowcem i zna się na cenach, jak mało kto. Szkoda tylko, że nie 
pochyliliście się państwo nad mieszkańcami, którzy znajdują się w różnej, czasem 
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bardzo trudnej, sytuacji materialnej. Mało tego, że muszą ponieść niemałe koszty 
wykupu mieszkań, to jeszcze wyłożyć prawie drugie tyle na konieczny remont. 
Wycena mieszkań, według naszej oceny, była powierzchowna i w najmniejszym 
stopniu nie odzwierciedlała stanu faktycznego. 
Zapraszałem przed przerwą wszystkich radnych aby obejrzeli budynek od wewnątrz. 
Niestety tylko nieliczni skorzystali z mojego zaproszenia, w tym radna Maria Woźniak 
oraz pan Przewodniczący, którym serdecznie za to dziękuję. 
Pani Wójt doskonale sobie zdawała sprawę, jaką wartość mają mieszkania                    
i powinna w związku z tym przedstawić jasne stanowisko radzie oraz powiedzieć, co     
i ile jest warte. 
Prosiliśmy również o wspólne spotkanie z Dyrekcją SP ZOZ, podczas którego miały 
być omówione sprawy zabezpieczenia dachu oraz inne ważne kwestie, w tym sprawa 
wykupu części gruntu. 
Czy nie jest marnotrawstwem, że od dwóch lat w Ośrodku Zdrowia w Balicach i od 
kilku m-cy w Raczycach stoją „pustostany”? Kto pokrywa koszty z tym związane: 
mieszkańcy, czy ZGK? 
Bardzo mi się spodobała troska radnych o rolników podczas uchwalania stawki 
podatku rolnego. Czy my jesteśmy gorsi od pozostałych? Dlaczego nasi radni nie 
pochylą się nad tym problemem, który nas dotyczy i nie wezmą pod uwagę wysokości 
bonifikat udzielanych w innych miastach oraz gminach. 
Nasza sytuacja jest specyficzna, mam na myśli mnie i żonę. Mamy po 60 lat, a banki 
aż tak bardzo się nie kwapią aby udzielać kredytów osobom w naszym wieku. 
Proszę Wysoką Radę o wzięcie pod uwagę, podczas podejmowania ostatecznej 
decyzji,  tego, co powiedziałem, a w imieniu lokatorów - o udzielenie bonifikaty. 
- pan Marian Okraj, sołtys wsi Pożogi – budynek Ośrodka Zdrowia powstał 30 lat 
temu z funduszu społecznego i wymaga niemałych nakładów. Wydaje mi się, że 
należałoby się przyjrzeć temu problemowi. 
- radna Maria Woźniak – kwestia remontu części wspólnych budynku, w tym 
partycypacja w kosztach, nie jest sprawą prostą ani łatwą. Budynek prywatny można 
wyremontować po tzw. kosztach, czego nie można absolutnie zrobić w tym 
konkretnym przypadku, ponieważ wszystko musi być udokumentowane. I ten aspekt 
tez należy wziąć pod uwagę przy podejmowaniu ostatecznej decyzji w sprawie 
sprzedaży mieszkań. 
- radny Jerzy Gierczak – takie roboty można rozliczyć ryczałtowo. 
- radny Władysław Strózik – każdy o tym wie, że pan Marcin Parka angażował się       
w budowę Ośrodka Zdrowia, pracując przez wiele godzin w czynie społecznym.        
W związku z tym należałoby go potraktować trochę inaczej. 
- Wójt Gminy – organem założycielskim dla SP ZOZ w Gnojnie jest gmina, która 
współfinansuje wszelkie remonty. I jeżeli zajdzie taka potrzeba, tak samo będzie         
w przypadku wymiany pokrycia dachowego, chociaż z mojej informacji wynika, że     
w 2006 roku  został wykonany remont dachu za kwotę 17.600 zł. 
- pani Barbara Parka – dokładnie rok temu pomalowałam mieszkanie, a już dwa 
miesiące po, w wyniku ulewnego deszczu, jeden z pokoi nadawał się do ponownego 
malowania. Więc pytam – co to był za remont? 
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- Wójt Gminy – ja się opieram na faktach, a w operacie szacunkowym sporządzonym 
przez biegłego rzeczoznawcę jest zapis, że państwa mieszkanie kwalifikuje się do 
kapitalnego remontu. 
- prawnik – a biegły rzeczoznawca bierze odpowiedzialność za to, co podpisuje. 
      Po tym stwierdzeniu pan Mariusz Grunt zacytował dane techniczne z operatu, 
którego wniosek końcowy brzmiał: lokal do kapitalnego remontu. 
- Wójt Gminy – dla informacji powiem tylko, że państwo Parkowie płacą miesięczny 
czynsz w wysokości 113,99 zł. 
 - pan Marcin Parka – a oprócz tego ponad 400 zł za c.o. plus woda i pozostałe opłaty. 
- Wójt Gminy – jesteście państwo w komfortowej sytuacji, bo macie nową kotłownię, 
która ogrzewa wyłącznie budynek Ośrodka Zdrowia. I można, tak ja to zrobili            
w Domu Nauczyciela w Raczycach czy Kosterze, obniżyć koszty, odłączając się od 
gminnej kotłowni. 
- pan Marcin Parka – dopiero wtedy, kiedy wszyscy lokatorzy wykupią mieszkania       
i powstanie wspólnota mieszkaniowa można szukać innych rozwiązań. 
- radny Stanisław Wcisło – którzy lokatorzy z Balic mają pierwszeństwo w zakupie 
mieszkań? 
- Wójt Gminy – państwo Matusiakowie i pan Wegner. 
- radny Stanisław Wcisło – proszę wobec tego o przytoczenie opisu stanu 
technicznego mieszkań w Balicach. 
        Zgodnie z prośbą pan Mariusz Grunt odczytał opis stanu lokali mieszkalnych, 
znajdujących się w budynku Ośrodka Zdrowia w Balicach (mieszkania w podobnym 
stanie technicznym, jak w Ośrodku Zdrowia w Gnojnie – do kapitalnego remontu). 
- radny Jerzy Gierczak – jeżeli jest taki problem ze sprzedażą mieszkań obecnym 
lokatorom, można je zbyć innym chętnym. 
- pani Barbara Parka – nikt nie powiedział, że nie chcemy kupić mieszkania. Prosimy 
tylko, i to bardzo grzecznie, o udzielenie chociaż małej bonifikaty aby mieć pieniądze 
na remont. 
- radny Jerzy Gierczak – nasze wspólne ustalenia były takie, żeby rzeczoznawca, 
wyceniając mieszkania, nie zawyżał ich faktycznej wartości i dlatego m.in. nie 
udzieliliśmy poprzednio bonifikaty. 
- pani Barbara Parka – to dlaczego rada w Kielcach udziela 90% bonifikaty? 
- radny Jerzy Gierczak – trzeba wobec tego przenieść się do Kielc. 
- pani Barbara Parka – ale ja się zakochałam w Gnojnie i chcę tutaj mieszkać. 
- prawnik – wysokość udzielonej bonifikaty w Kielcach była głównie uzależniona od 
sytuacji finansowej gminy, a niekoniecznie związana ze stanem technicznym danego 
lokalu. RIO wyraźnie sugeruje, że kwestię bonifikat należy traktować z dużą 
ostrożnością. 
Były zaskarżane uchwały podejmowane przez rady, które nie zastosowały bonifikat, 
ale rozstrzygnięcia NSA mówią, że udzielenie bonifikaty jest prawem, a nie 
obowiązkiem danej rady. 
- pani Barbara Parka – ja to wszystko wiem, ale powinniście nam okazać jakiś ludzki 
odruch, bo dzięki nam utrzyma się również Ośrodek Zdrowia w Gnojnie.  
- Wójt Gminy – jak już wcześniej powiedziałam budynek Ośrodka Zdrowia jest                
w 50% obiektem użyteczności publicznej i można się ubiegać o dofinansowanie na 
jego remont. 
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- pan Marcin Parka – mam wobec tego następującą propozycję – kupimy mieszkania 
po doprowadzeniu budynku do stanu używalności. 
- radna Agata Segda – ale wtedy, zgodnie z nową wyceną, mieszkania będą o wiele 
droższe. 
- pan Marcin Parka – pani, która wyceniała mieszkała stwierdziła wprost, że otrzymała 
takie, a nie inne polecenie. 
- Wójt Gminy – mieszkania w budynku Spółdzielni Mieszkaniowej są sprzedawane           
o wiele drożej. 
- radna Maria Woźniak – trzy lata temu jedna z lokatorek kupiła mieszkanie za 95.000 
zł, a teraz chce je sprzedać za 130.000 zł.  
- pan Marcin Parka – ale 71- metrowe mieszkanie wraz z 8 arową działką zostało 
sprzedane   w Raczycach, w budynku weterynarii, za kwotę 40.000 zł. 
Nie chcemy toczyć wojny, ale prosimy o ulgę, za którą będziemy mogli odtworzyć 
przynajmniej dach. Ja wiem, że Rada może się upierać przy swoim, bo zwróciliśmy się 
do pani Wojewody o pomoc. Ale proszę nam wierzyć. Była to dla nas jedyna droga po 
podjęciu poprzedniej uchwały, aby wrócić ponownie do tematu. 
- radny Jerzy Gierczak – w jaki sposób zamierzacie odtworzyć dach? 
- pan Marcin Parka – nie ma innego wyjścia, jak tylko wykonanie więźby dachowej. 
- radny Jerzy Gierczak – uważam, że to jest dobry pomysł. 
- radny Krzysztof Musiał – lokatorzy Ośrodka Zdrowia są stałymi mieszkańcami 
gminy od wielu lat i mają niemały wkład w jej rozwój. Uważam, że Rada powinna się 
wobec nich zachować po ludzku. 
Mam w związku z tym pytanie do przedstawicieli tej społeczności – jakiej bonifikaty 
oczekujecie? 
- radna Maria Woźniak – jaką kwotę uzyskalibyśmy ze sprzedaży mieszkań zgodnie    
z wyceną? 
- Przewodniczący Rady Gminy – za mieszkania w Ośrodku Zdrowia w Gnojnie – 
288.922 zł, w Raczycach – 95.083 zł, w Balicach – 179.169 zł. 
-radny Gustaw Treliński – udzielając bonifikaty kilku rodzinom musielibyśmy o tyle 
zmniejszyć wydatki na inne cele. Zarzuca się radnym i pani Wójt, że mało budujemy 
dróg, że oświata i służba zdrowia są niedoinwestowane. Niestety, pieniądze nie biorą 
się znikąd. 
- radny Krzysztof Musiał – rolnikom też mogliśmy podnieść o 100% podatek rolny,     
a obniżyliśmy cenę skupu żyta. 
- pani Barbara Parka – tylko dlaczego to wszystko ma się dziać naszym kosztem? 
- radny Gustaw Treliński – przecież rolnicy też mogą powiedzieć, że nikt ich nie 
zmusi do płacenia wyższego podatku. 
- pani Barbara Parka – ja nie mówię, żebyście nam dali mieszkania za darmo. Prosimy 
tylko o przeanalizowanie całej sytuacji, żeby można było budynek wyremontować,      
a lokatorzy wykupili mieszkania. 
- radny Gustaw Treliński – tak się nie da, żeby wyremontować budynek i sprzedać po 
takiej samej cenie mieszkania. 
- pani Barbara Parka – wszystko się da, tylko trochę chęci. 
- radna Maria Woźniak – lokatorzy płacili za małe czynsze. I to był błąd ówczesnych 
władz. 
- radny Jerzy Gierczak – pan Marcin Parka nie zgłaszał  do tej pory, że dach przecieka.                
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- pan Marcin Parka – upominałem się i to niejednokrotnie, pisząc stosowne pisma do 
poprzedniego Wójta, na które notabene  nie otrzymywałem żadnych odpowiedzi. Od 
obecnej pani Wójt mam przynajmniej odpowiedzi na piśmie. 
A propos czynszu. Przez 30 lat zapłaciłem 36.000 zł czynszu, za który niczego nie 
wyremontowano. 
        Ponieważ nie było więcej pytań – Sekretarz Gminy odczytał projekt uchwały      
w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych w budynku nr 147 położonym                      
w miejscowości Gnojno, stanowiących własność Gminy Gnojno. 
Po odczytaniu projektu uchwały radny Władysław Strózik wnioskował o udzielenie 
30% bonifikaty. 
Natomiast radny Gustaw Treliński zaproponował sprzedaż bez bonifikaty (0%). 
        Zgodnie z opinią prawnika poprawką najdalej idącą była poprawka druga czyli 
nieudzielenie żadnej bonifikaty. 
Wyniki głosowania nad poprawką zgłoszoną przez radnego Gustawa Trelińskiego: 
„za” – 12, „przeciw” – 2, „wstrzymujących się” – 2. 
        W dalszej części obrad Sekretarz Gminy omówił zmiany w odczytanym projekcie 
uchwały, będące konsekwencją powyższego głosowania i poinformował, że § 3 
zostanie wykreślony, § 4 będzie 3, a 5 – 4. 
Kontynuując przewodniczący obrad poddał pierwszy projekt uchwały pod głosowanie. 
Wyniki głosowania jawnego: „za” – 11, „przeciw” – 2, „wstrzymujących się” – 2. 
Uchwała Nr XIV/94/11 wraz z uzasadnieniem – w załączeniu. 
        Następnie Sekretarz Gminy odczytał drugi projekt uchwały w sprawie sprzedaży 
lokali mieszkalnych w budynku nr 60 położonym w miejscowości Balice, 
stanowiących własność Gminy Gnojno, po czym odbyło się głosowanie nad jego 
przyjęciem, w wyniku którego: „za” głosowało 11 radnych, :”przeciw” – 2, 
„wstrzymało się” – 2. 
Uchwała Nr XIV/95/11 wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik do protokołu. 
 
Do punktu 16-go.  
        
        Zapytania i wolne wnioski. 
        W tym punkcie porządku obrad pani Halina Makuch poinformowała, że 
chciałaby poświęcić swój czas oraz umiejętności na zorganizowanie teatrzyku dla 
dzieci, ponieważ na terenie gminy nie ma ani GOK, ani świetlicy. 
W związku z tym prosiła o udostępnienie ogrzewanej sali w budynku OSP w Gnojnie 
na czas prób. 
Pani Wójt oznajmiła, że nie będzie z tym najmniejszego problemu 
        W drugiej kolejności Przewodniczący Rady Gminy odczytał prośbę mieszkańców 
wsi Wola Zofiowska o ujęcie w budżecie gminy na 2012 rok remontu drogi przez wieś 
(podanie – w załączeniu). 
Po odczytaniu pisma - sołtys wsi, pan Józef Sojda ponowił prośbę w imieniu 
wszystkich mieszkańców. 
         Dla zobrazowania skali problemu przewodniczący Komisji Budżetu, radny 
Stanisław Wesołowski odczytał wykaz dróg gminnych, wymagających remontu 
(wykaz – w załączeniu). 
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Potem radni zgłaszali odcinki, które nie zostały ujęte w wykazie (radny Jerzy Gierczak 
zgłosił odcinek w stronę pana Woźniaka i Stachowicza, natomiast radny Władysław 
Strózik od Zawady do Bugaja).  
Pani Wójt oznajmiła, że wszystkie potrzeby w tym zakresie sołtysi mogą zgłaszać do 
pani Haliny Skwark. Dodała, że wykaz był sporządzany ad hoc, w związku z czym 
niektóre odcinki dróg mogą być pominięte. 
Radny Stanisław Wcisło zaproponował natomiast aby sołtysi oraz radni zgłaszali 
osobie uprawnionej wszystkie odcinki dróg, kwalifikujące się do remontu, dzięki 
czemu powstanie pełny wykaz. 
Wnioskował o przekazanie takiego wykazu każdemu radnemu i sołtysowi oraz 
zasugerował aby kamień sypać pod kątem budowy przyszłej drogi asfaltowej. 
Po tej wypowiedzi pani Wójt zadeklarowała, że wszyscy sołtysi oraz radni otrzymają 
rzeczony wykaz wraz z mapami. 
         Kontynuując ten punkt porządku obrad radna Maria Woźniak zapytała: 
1) jaki jest obecny status dyrektora Gimnazjum w Gnojnie po wydaniu przez 
Wojewodę rozstrzygnięcia nadzorczego, stwierdzającego nieważność zarządzenia Nr 
70/11 Wójta Gminy Gnojno z dnia 23 sierpnia 2011 roku w sprawie zatwierdzenia 
konkursu wyłaniającego kandydata na stanowisko dyrektora Gimnazjum w Gnojnie. 
Pani radna stwierdziła ponadto, że jest zbulwersowana popełnionymi błędami podczas 
przeprowadzania procedury konkursowej; 
2) kontynuując poinformowała, że nie otrzymaliśmy dofinansowania na remont drogi 
Gnojno-Rzeszutki (znaleźliśmy się na liście rezerwowej) oraz zapytała panią Wójt,     
w jaki sposób ten temat zostanie rozwiązany; 
3) następnie zapytała od kiedy zaczną się odbywać nieodpłatne zajęcia dla młodzieży 
w sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Gnojnie (pani Wójt odpowiedziała, że już się 
odbywają). 
Pani radna wnioskowała o zamieszczenie informacji na ten temat na stronie 
internetowej Gminy; 
4) podniosła sprawę bezpieczeństwa związanego z budową drogi wojewódzkiej (obok 
kiosku w Gnojnie znajduje się niebezpieczna dla pieszych wyrwa oraz pryzma 
kamieni i piasku); sugerowała władzom gminy zajęcie się tym problemem; 
5) podkreśliła, że wzdłuż chodnika rosną suche trawy i chwasty, które chociażby ze 
względów estetycznych powinny być usunięte; poza tym stanowią potencjalne 
zagrożenia pożarowe. Dodała, że podobnie rzecz się ma z otoczeniem obok ławki na 
przystanku. Zapytała, czy jest w gminie osoba odpowiedzialna za utrzymanie czystości 
wokół obiektów użyteczności publicznej; sugerowała aby takie prace zlecić osobom 
bezrobotnym (pani Wójt w odpowiedzi stwierdziła m.in., że sprzątaczka codziennie 
zbiera worek śmieci, a pan przewodniczący dodał, że kultury należy uczyć przede 
wszystkim dzieci); 
6) zwróciła się z prośbą do przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o kontrolę sposobu 
ewidencjonowania przychodu i rozchodu opału; 
7) ponadto poprosiła aby Komisja zobligowała pewne służby do przygotowania 
informacji na temat kosztów ogrzewania poszczególnych budynków w sezonie 
grzewczym (jak się kształtują ceny ogrzewania 1m2 powierzchni). 
Pani Skarbnik oznajmiła, że Kierownik ZGK dysponuje takim rozliczeniem, na co pan 
Marcin Parka stwierdził, że mieszkańcy nic na ten temat nie wiedzą i zapytał dlaczego. 
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       Do kwestii wyboru dyrektora Gimnazjum w Gnojnie, podniesionej przez radną 
Marię Woźniak, odniósł się pan Mariusz Grunt, prawnik. Stwierdził m.in., że nadzór 
Wojewody nie uwzględnił argumentów merytorycznych, zawartych w wystosowanym 
prze Urząd piśmie, w tym głosowania komisji o dopuszczeniu ofert obydwu 
kandydatów do postępowania konkursowego, oraz załączonych do pisma 
dokumentów. 
W związku z powyższym zostanie wniesiona skarga do Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego, oznajmił kończąc pan prawnik (kserokopia rozstrzygnięcia –       
w załączeniu). 
       Po tym stwierdzeniu pani radna skonkludowała, że będąc Wójtem zastanowiłaby 
się nad wniesieniem odwołania do WSA, aby tym samym nie wchodzić w konflikt i z 
Wojewodą, i z Kuratorem. 
       Pan prawnik odnosząc się do powyższej wypowiedzi stwierdził, że postępowanie 
w przypadku wniesienia skargi przez jednego z kandydatów jest niczym innym, jak 
postępowaniem administracyjnym, przy którym obowiązują wszystkie reguły 
związane z wydawaniem decyzji. A jedną z zasad postępowania administracyjnego 
jest wnikliwe rozpatrzenie sprawy. 
My postąpiliśmy zgodnie z tą regułą, występując m.in. do odpowiednich instytucji       
o poświadczenie kwalifikacji jednego z kandydatów z zakresu zarządzania oświatą 
oraz wiarygodności zaświadczenia lekarskiego. 
Dlaczego nie zrobił tego nadzór Wojewody? Dlaczego Kurator staje się niejako stroną 
w sporze, wypowiadając się na tak lub nie – pytał pan prawnik. 
Poza tym pracownicy Kuratorium byli powołani w skład komisji konkursowej i w dniu 
konkursu nie wnosili żadnych uwag, ani zastrzeżeń. Dopiero po złożeniu skargi przez 
kontrkandydata – nadzór wypowiedział się w tej kwestii. 
Nie może tak być, że jedna strona odpowiada w sposób wnikliwy na postawione 
zarzuty (odpowiedź wysłana do pana Ciężarkiewicza liczyła co najmniej 6 stron 
maszynopisu), a druga – nie. 
Według mnie to nie jest w porządku, ponieważ procedura administracyjna obowiązuje 
również nadzór wojewody – stwierdził podsumowując pan prawnik. 
(O godz. 15.35 salę obrad opuścił radny Dominik Wójcik). 
     Kontynuując rozpoczęty wątek radna Maria Woźniak zapytała, dlaczego 
kandydatka na dyrektora nie złożyła oświadczenia lustracyjnego. 
Pani Wójt stwierdziła, że pani Marzena Kubiec złożyła oświadczenie w tym samym 
dniu w Kuratorium, ponieważ będąc kandydatem nie musiała tego robić wcześniej. 
Pani radna argumentowała dalej, że takie oświadczenie należy złożyć odpowiednio 
wcześnie czyli przed przystąpieniem do konkursu. W mniemaniu pani radnej takim 
postępowaniem została zrobiona krzywda urzędującemu dyrektorowi. 
     Odnosząc się do ostatniej kwestii pan Mariusz Grunt skonstatował, że 
rozstrzygnięcie nadzorcze nie jest prawomocne i należy poczekać na opinię WSA       
w przedmiotowej sprawie. 
Radna zapytała w związku z tym pana prawnika, skąd wie, że członkowie komisji ze 
strony Kuratorium głosowali „przeciw” drugiemu kandydatowi, skoro głosowanie jest 
tajne. 
Do pytania odniósł się radny Krzysztof Musiał i stwierdził, że wynik głosowania był 
jednoznaczny; wszyscy głosowali „za” kandydaturą pani Marzeny Kubiec. 
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Natomiast pan prawnik dodał, że wynika to z rachunku matematycznego, ponieważ 
przedstawiciele Kuratorium, zgodnie z zapowiedzią, głosowali „przeciw”. 
     Kontynuując ideę tego punktu porządku obrad – pan Marian Okraj zapytał, czy 
działki w Pożogach zostały sprzedane, czy też nie. 
     Pani Wójt oświadczyła, że zgodnie z podjętą uchwałą przeznaczono do sprzedaży 5 
działek w miejscowości Pożogi, z czego 3 działki są już sprzedane, natomiast na 
sprzedaż dwóch pozostałych ogłoszony został ponowny przetarg. 
      Po tej wypowiedzi pan sołtys zapytał, czy jest możliwa taka sprzedaż bez zgody 
zebrania wiejskiego. 
      Na powyższe pytanie odpowiedzi udzieliła pani Wójt i stwierdziła, że 
nieruchomości przeznaczone do sprzedaży pochodzą z zasobów PFZ, dla których nie 
mają zastosowania przepisy ustawy o samorządzie gminnym. 
      Kolejne pytanie pana sołtysa dotyczyło wykazu dróg przeznaczonych do remontu   
i odcinka w sołectwie Pożogi o długości 150 m w stronę Łagiewnik. Pan sołtys 
sugerował, że kilkakrotnie zwracał się na piśmie o remont drogi Pożogi – Łagiewniki. 
      Pani Wójt w odpowiedzi stwierdziła, że ten odcinek stanowi drogę dojazdową do 
posesji, znajdującej się w obrębie naszej gminy, a  wykaz nie obejmuje dróg łączących 
miejscowości. 
      W dalszej części obrad sołtys wsi Gnojno, pan Mieczysław Szymański 
podziękował radnym oraz pani Wójt za wyasygnowanie środków na modernizację 
drogi Gnojno-Piaski oraz prosił o postawienie znaku ograniczającego tonaż. 
-  Sołtys z Kostery zapytał, jak to się dzieje, skoro mamy tylu nauczycieli 
dyplomowanych, że dyrektor Gimnazjum jest spoza gminy, dyrektor Szkoły 
Podstawowej w Gnojnie  też, i niektórzy kierownicy filii. 
Zapytał ponadto - czy nie ma u nas dobrych nauczycieli do zajmowania 
eksponowanych stanowisk? 
Dodał, że w związku z tym nie należy się dziwić, że dzieci z Kostery chodzą do szkół 
w Chmielniku. Po prostu są tam lepiej wykształceni nauczyciele. 
      Po tym stwierdzeniu pani Wójt oznajmiła, że wszyscy zostali poinformowani przez 
Kierownika GZOS, ilu mamy dyplomowanych nauczycieli. 
      Radny Jerzy Gierczak zwrócił się z pytaniem, czy pan Ciężarkiewicz nie nadaje się 
na dyrektora, czy może jest niedostatecznie wykształcony. 
      Pani Wójt stwierdziła, że konkurs na stanowisko dyrektora Gimnazjum 
przeprowadziła komisja konkursowa powołana zarządzeniem Wójta Gminy Gnojno, 
której niepełny skład przytoczył Sekretarz Gminy (pełny skład komisji –                      
w załączeniu). 
      Radny Jerzy Gierczak zwrócił się wobec tego z pytaniem do przewodniczącego 
komisji, radnego Krzysztofa Musiała z pytaniem, w czym pani Marzena Kubiec była 
lepsza od pana Andrzeja Ciężarkiewicza. 
       Pan przewodniczący odpowiedział, że pani Kubiec zrobiła na komisji lepsze 
wrażenie w drugiej części konkursu (ustnej), o czym dobitnie świadczy wynik 
głosowania 8 do 0. 
Natomiast jeżeli chodzi o kwestię dopuszczenia do konkursu – komisja zrobiła ukłon 
zarówno w jedną, jak i drugą stronę, dając szansę obydwu kandydatom. Bo tak jeden, 
jak i drugi nie dysponowali kompletem potrzebnych dokumentów. 
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      Kontynuując obrady przewodniczący poinformował, że odpowiedź przewoźnika   
w kwestii naliczania opłat za korzystanie z przystanków (zgodnie z uchwałą) oraz 
prośbę o wsparcie finansowe na odbudowę wieży na Świętym Krzyżu odczyta na 
następnej sesji rady. 
       Potem radny Krzysztof Musiał zawnioskował o wystosowanie pisma do 
Świętokrzyskiego Zarządu Dróg o uporządkowanie przed zimą zdemontowanego 
chodnika w Gnojnie oraz zgłosił, że nie świecą się dwie lampy uliczne (na 
„Zagrodzkiej” i tzw. „Rakowskim końcu”; są to umowne ulice Gnojna). 
       Pani Wójt oświadczyła, że pracownik odpowiedzialny za oświetlenie uliczne 
zajmie się tym tematem. 
 
Do punktu 20-go. 
 
       Z uwagi na fakt, że zostały wyczerpane wszystkie punkty porządku obrad - 
Przewodniczący Rady Gminy dokonał zamknięcia XIV sesji. 
 
Na tym protokół zakończono i podpisano.- 
 
Protokolant:                                                                             Przewodniczący obrad: 
B.Czarnecka                                                                                   Piotr Terlecki   
  
  
  
         
 
 
         
 
   
              
 
 
   
 
 
  
 
 


