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Protokół Nr XIV/20 

           z sesji Rady Gminy Gnojno, odbytej w dniu 24 września 2020 roku w sali 
konferencyjnej Urzędu Gminy w Gnojnie. 
Sesja trwała od godz. 9.05 do godz. 11.40. 
Zgodnie z załączoną listą obecności uczestniczyło w niej 14 radnych (radny Artur 
Patrzałek od godz. 9.15; radna Beata Boś od godz. 10.40; nieobecny: radny Samburski 
Krzysztof ) oraz: 
- Pan Zbigniew Janik   - wójt gminy, 
- Pan Piotr Bębas   - sekretarz gminy, 
- Pani Maria Małasińska  - skarbnik gminy, 
- Pani Agnieszka Wesołowska - pracownik Urzędu Gminy. 
          Otwarcia XIV sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Wcisło. Na 
wstępie powitał wszystkich zebranych na sali obrad i stwierdził kworum wystarczające 
do podejmowania prawomocnych uchwał. 
Proponowany porządek obrad przedstawia się następująco: 

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie kworum i przyjęcie porządku obrad. 
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 
3. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami. 
4. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej Gminy Gnojno na lata 2020-2039. 
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Gnojno na 2020 rok. 
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty oraz określenia 

stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi od 
właścicieli nieruchomości na terenie gminy Gnojno. 

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

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

Ponieważ nikt z radnych nie zgłosił uwag – przewodniczący poddał porządek obrad pod 
głosowanie. 
„Za” przyjęciem  ww. porządku obrad głosowało 10 radnych, nikt nie był „przeciw”, nikt 
nie „wstrzymał się” od głosu, głosy nieoddane - 2 (protokół głosowania imiennego – w 
załączeniu).  
 
Do punktu 2-go. 

 
             Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 
              W sprawie przyjęcia protokołu z XIII sesji odbytej w dniu 30 lipca 2020 r. odbyły 
się dwa głosowania. 
Za” przyjęciem protokołu bez czytania głosowało 12 radnych i tylu samo głosowało „za” 
przyjęciem protokołu w wersji opublikowanej na stronach podmiotowych Biuletynu 
Informacji Publicznej (protokół głosowania imiennego – w załączeniu). 
 
Do punktu 3-go. 
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             Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami. 
              Sprawozdanie z działalności za okres od 30.07.2020 r. do 24.09.2020 r., 
stanowiące załącznik do protokołu, przedłożył i opatrzył stosownym komentarzem – 
wójt gminy Zbigniew Janik (szczegółowe sprawozdanie znajduje się na stronie 
internetowej gminy pod adresem: gnojno.com.pl – w zakładce – dla mieszkańca – 
transmisja obrad). 
 
Do punktu 4-go. 

 

             Podęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie 
Finansowej Gminy Gnojno na lata 2020-2039. 
Wobec braku pytań, przewodniczący poddał ww. projekt uchwały pod głosowanie. 
Wynik głosowania jawnego jest następujący: „za” – 13, „przeciw” – 0, „wstrzymujące 

się”  – 0 (protokół głosowania imiennego – w załączeniu). 
Uchwała Nr XIV/143/20 - w załączeniu. 

Do punktu 5-go. 

             Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Gnojno na 2020 rok. 
              Wpisując się w powyższą tematykę Przewodniczący Komisji Planowania 
Budżetu i Finansów przedstawił protokół z posiedzenia odbytego w dniu 21 września 
2020 r. (kserokopia protokołu nr 15/20- w załączeniu). 
Zważywszy na brak pytań i uwag do ww. projektu uchwały, przewodniczący zarządził 
głosowanie. 
Wynik głosowania jawnego jest następujący: „za” – 13, „przeciw” – 0, „wstrzymujące 
się” – 0 (protokół głosowania imiennego – w załączeniu). 
Uchwała Nr XIV/144/20 wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik do protokołu. 

Do punktu 6-go. 

            Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty oraz określenia 
stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli 
nieruchomości na terenie gminy Gnojno. 
Głos w dyskusji zabrali: 
- Radny Marian Okraj – żadna podwyżka nie budzi wielkiego entuzjazmu wśród 
mieszkańców. Wiadomo, że podwyżki były, są i będą. Według mnie, propozycja 
podwyżki za odbiór odpadów komunalnych zawarta w projekcie uchwały, jest 
zawyżona. Nigdy w historii nie było stuprocentowej podwyżki. Dlatego apelowałbym o 
zmniejszenie tej stawki. W uzasadnieniu podam tylko, że obszar gminy zamieszkuje 
około 4.700 mieszkańców. Tysiąc dwieście z nich żyje na pograniczu ubóstwa i zgodnie 
z ustawą o pomocy społecznej pobiera paczki żywnościowe. Czyli te osoby nie 
przekraczają wymaganego dochodu. Podejmując uchwałę w proponowanej wersji 
jeszcze bardziej przyczynimy się do pogłębienia ubóstwa znacznej liczby mieszkańców 
naszej gminy. A przecież nie o to nam chodzi. Zdajemy sobie sprawę z tego, że koszty 
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związane z gospodarką odpadami stale rosną. Pytanie brzmi: czy są one uzasadnione? 
Byłbym za tym, żeby podwyższyć stawki opłat, ale nie o 100 procent.  
- Przewodniczący obrad – proszę podać kwotę. 
- Radny Marian Okraj – 12 złotych od osoby. 
- Przewodniczący obrad – nawiązując do tematu cieszę się z odgórnie podjętej decyzji 
dotyczącej gospodarki odpadami. Zgodnie z przepisami każda osoba, której 
udowodnione zostanie wyrzucanie śmieci do rowu lub w inne niedozwolone miejsce, 
zapłaci karę sięgającą nawet 5.000 zł. Jadąc w dniu dzisiejszym na sesję zauważyłem, 
że przy drodze skręcającej do Rzeszutek leżą foliowe torebki i różne opakowania, które 
wiatr rozwiewał w rozmaite strony. Mówiąc wprost, nie wyglądało to najlepiej. Dlatego 
zasadnym jest, aby nakładać dotkliwe kary finansowe na każdego, kto się zachowuje w 
ten sposób. Nie przypuszczam natomiast, aby robili to nasi mieszkańcy. Najpewniej 
robią to kierowcy, którzy przejeżdżając przez teren gminy wyrzucają śmieci z 
samochodu przez okno. 
- Radny Marian Okraj – jeszcze bym dodał to tego wątku jedno zdanie. Odnoszę 
wrażenie, że te płatności płacą jedni i ci sami. A ci co nie płacili, nie płacą i nie będą 
płacić. Jednym słowem. Jedni za drugich płacą. Wpisując się w tę problematykę 
zobowiązałbym Komisję Rewizyjną do sprawdzenia, ile osób nie płaci za śmieci w 
naszej gminie. 
- Radna Jadwiga Gubała – w odniesieniu do wypowiedzi Pana Mariana powiem tak. Ci, 
co złożyli deklaracje na pewno płacą za śmieci. Natomiast ci, co nie płacą, dostają 
upomnienia. Problem tkwi w czym innym. Mianowicie w tym, że nie wszyscy 
mieszkańcy złożyli deklaracje. Tylko jakieś osiemdziesiąt, dziewięćdziesiąt procent. 
Wiadomo, że nie wszyscy mieszkają na terenie naszej gminy. Część mieszka w innych 
gminach i miastach, natomiast część wyjeżdża za granicę. Niemniej jednak prosiłabym 
o urealnienie liczby złożonych deklaracji. W tej chwili różnica między liczbą 
mieszkańców a liczbą złożonych deklaracji wynosi około ośmiuset. Nawet gdyby połowa 
z nich złożyła deklaracje i zaczęła płacić za śmieci, miałoby to wymierny wpływ na 
wysokość opłat ponoszonych przez pozostałe osoby. To wygląda w ten sposób. 
- Skarbnik gminy – Szanowni Państwo! Deklaracje cały czas są urealniane. Osiemset 
cztery osoby, o których mówiła pani radna, są zameldowane u nas w gminie, ale de 
facto tutaj nie mieszkają. Od osób, które są u nas zameldowane i tutaj nie mieszkają 
żądamy oświadczeń, że płacą za śmieci w innych gminach. 
- Radna Jadwiga Gubała – jeśli to jest w porządku, to nie mam żadnych uwag. 
- Radny Wincenty Krawczyk – Szanowni Państwo! Kolega Marian dobrze powiedział. 
Sto procent podwyżki dla rolników, to jest bardzo duża „bomba”, że się tak wyrażę. Tak, 
jak powiedział mój przedmówca. Teraz podnieśmy o 3 złote a za jakiś czas 
zastanowimy się nad kolejną podwyżką. Czy ta podwyżka będzie obowiązywać do 
końca roku? 

- Skarbnik gminy – podwyżka obowiązywałaby od 1 listopada br. 
- Radny Wincenty Krawczyk – w związku z tym proponuję podnieść stawkę opłaty o 3 
złote. Jeżeli inne podwyżki są uchwalane jednomyślnie, na przykład dla nauczycieli, to 
rolnikom też trzeba pomóc. Uważam, że kwota 3 złotych na ten moment jest 
wystarczająca. 
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- Radny Piotr Sołtysiak – ja również się zgodzę z Panem Marianem i Panem 
Ryszardem. Sto procent podwyżki za śmieci w tym momencie, to jest zdecydowanie za 
dużo. Trzy złote jest w sam raz. 
- Radna Jadwiga Gubała – pani skarbnik - czy kwota podwyżki pokryje koszty związane 
z wywozem odpadów? 

- Skarbnik gminy – na dzisiaj przypisy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi wynoszą 398 tysięcy złotych. Natomiast kwota wydatków na koniec 
sierpnia wynosi 385 tysięcy złotych. Wpływy z pobranej opłaty powinny bilansować 
wydatki roczne na te cele. Nam zostało tylko 20 tysięcy złotych na zapłatę faktur a koszt 
miesięcznej faktury wynosi 23.500 złotych. Czyli reasumując, nam już na ten moment 
brakuje pieniędzy na uregulowanie płatności. 
- Radna Aneta Jurkowska – wiadomo, że zmianie ulegają koszty odbioru, transportu i 
utrzymania punktu selektywnego zbierania odpadów. Ale nawiązując do propozycji 
radnych, bardzo bym prosiła o spojrzenie przychylnym okiem na sprawę podwyżki. 
- Wójt gminy – rzeczywiście jest problem ze śmieciami. Z jednej strony mieszkańcy są 
zadowoleni i mając coraz większą świadomość na temat ochrony środowiska, dbają o 
otoczenie wokół siebie. Z drugiej strony nie ma tej świadomości, że zgodnie z 
obowiązującymi przepisami sami musimy płacić za odbiór odpadów i pokrywać koszty 
zbiórki, wywozu i zagospodarowania w stu procentach, o czym mówiła pani skarbnik. 
Kolejna kwestia dotyczy wypowiedzi radnych. Nasi mieszkańcy nie są przygotowani na 
taką podwyżkę. W związku z tym mam ogromną prośbę do radnych, i sołtysom też o 
tym powiem na spotkaniu, aby uświadomić mieszkańcom to, że wywóz śmieci kosztuje. 
I my nie mamy na to wpływu. Jedyne na co mamy wpływ to na zmniejszenie 
maksymalnie o 10 procent kosztów za odbiór śmieci na etapie rozstrzygania przetargu. 
Nie mamy natomiast wpływu na koszty składowania śmieci w Rzędowie. Pamiętacie 
spotkanie, w którym uczestniczył przedstawiciel z Rzędowa i mówił o wzroście cen za 
odbiór śmieci, w zależności od rodzaju, nawet od stu do trzystu procent. I stąd się 
między innymi biorą te wysokie koszty, które na nas spoczywają. Wyliczona stawka 18 
złotych ma każdemu uświadomić, jakie są koszty zbiórki odpadów komunalnych na 
dzień dzisiejszy. A przy tej tendencji wytwarzania śmieci, ta opłata może być jeszcze 
wyższa. Ale to od nas zależy. Podczas rozmowy, przedstawiciele i pracownicy z 
Rzędowa oraz firmy odbierającej śmieci jednoznacznie stwierdzili, że wpływ na wzrost 
kosztów ma m.in. ilość wytwarzanych odpadów wielkogabarytowych. Czyli wszelkiego 
rodzaju mebli, opon. Pewnie zwróciliście uwagę, że w dni wyznaczone na odbiór 
odpadów wielkogabarytowych, w niektórych miejscowościach były zrobione tunele z 
opon. I to te koszty zawyżyło. Jestem za tym, tak samo jak i wy, aby na ten moment 
podwyższyć opłaty tylko do dwunastu złotych. Ale należy być świadomym, że za 
niedługi czas będzie następna podwyżka. Na pewno w nowym roku. Bo to jest nie do 
obejścia. Śledzicie wiadomości w prasie, radiu czy w telewizji i widzicie, że praktycznie 
nie ma dnia, aby w jakiejś gminie nie było podwyżki. I to o sto procent a czasem i 
wyższej. W tamtym tygodniu niedaleko, bo w gminie Busko, były pewne 
nieporozumienia związane z podwyżkami. Ale tak to jest. Wczoraj w radio Kielce 
usłyszałem, że w jakiejś gminie takie sytuacje też miały miejsce. Z tego widać, że i nas 
to nie ominie. Chyba że zmieni się polityka ogólna związana z odpadami, to i nam 
będzie lżej. Ale dopóki nic nie zostanie zmienione, koszty składowania odpadów będą 
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bardzo wysokie. Krótko mówiąc świadomość dbania o środowisko jest odpowiednia, a 
nie ma niestety poczucia, że gospodarka śmieciowa kosztuje. Jaką stawkę opłaty 
przyjmiecie, taką my będziemy realizować. Może i być kwota podwyżki wynosząca trzy 
złote. Na komisjach, które odbyły się w międzyczasie, rozmawialiśmy na ten temat. 
Brakującą kwotę, którą powinni pokryć mieszkańcy, pokryjemy w całości z budżetu. 
Chociaż to też nie jest do końca w porządku. Środki budżetowe, które przeznaczymy na 
odpady można by było wydatkować na inne cele, w tym między innymi na remonty i 
budowę dróg.  Dopiero w momencie, gdy uświadomimy sobie, że za odbiór śmieci my 
płacimy rzeczywistą kwotę, wtedy wszystko będzie w porządku. 
- Radny Wincenty Krawczyk – panie wójcie – dobrze pan mówi. To są mieszkańcy, to 
są rolnicy, dlatego podwyżkę za śmieci musimy wprowadzać stopniowo. A jeśli chodzi o 
pomaganie – to powiem tak. Jeśli innym pomagamy, to i rolnikom musimy pomóc. 
Wracając do sprawy opon. Jak to się mogło stać, że pod niektórymi posesjami były 
tunele z opon? Przecież jakby ktoś przyjechał i położył opony przy moim domu, to bym 
przede wszystkim zapytał, skąd je przywiózł. Gdyby każdy pilnował swojej posesji, to 
czy byłoby tyle opon? 

- Wójt gminy – są różne sytuacje. Na temat takiego stanu rzeczy rozmawiałem i z 
mieszkańcami, i z sołtysami. Rzeczywistość jest taka, że niektórzy składowali opony 
przez kilka a nawet kilkanaście lat . Dlatego zamiast czterech opon, wystawili kilka albo 
i kilkanaście. Chciałbym was również uczulić na przypadki, które miały miejsce w 
niektórych gminach. Tam zużyte opony z zakładów wulkanizacyjnych i punktów 
naprawczych ktoś rozwoził i  podrzucał mieszkańcom, u których obok posesji leżały 
opony. Nie wiem czy u nas takie sytuacje miały miejsce. Ja tylko podaję taki  przykład. 
Jeśli ktoś miał parę lub paręnaście opon i podrzucono mu cztery, to machnął ręką i 
stwierdził, że to pewnie któryś z  sąsiadów zrobił. Dlatego trzeba mieszkańców uczulić, 
aby zwracali uwagę na to, skąd te śmieci są. Czy sąsiada, czy może z zewnątrz. 
Przeważnie są to osoby prowadzące działalność gospodarczą, które mają obowiązek 
zawierania dodatkowych umów na utylizację odpadów. Na ile im się to udaje obejść, na 
tyle my pokrywamy te koszty. 
- Przewodniczący rady – słuchając waszych wypowiedzi można stwierdzić jedno. 
Mianowicie to, że jest zgoda na stawkę, którą zaproponował radny Marian Okraj. Z 
drugiej jednak strony stawka opłaty wynosząca 18 złotych, zawarta w projekcie 
uchwały, miała na celu pokazanie, ile powinniśmy płacić za odpady, żeby wyjść na zero. 
Bo nie chodzi o to, żeby gmina zarabiała na śmieciach, tylko o to, aby wpływy i wydatki 
się bilansowały. Jeśli uchwalimy stawkę opłaty wynoszącą 12 złotych, to resztę musimy 
pokryć z budżetu gminy, o czym zresztą mówił wójt. Ale żeby za bardzo nie nadwyrężać 
budżetów domowych, na razie rozważmy podniesienie stawki o tę minimalną kwotę, 
czyli 3 złote.  
- Radny Andrzej Bochnacki – mam pytanie. Rozumiem, że 18 złotych od osoby to jest 
stawka za odpady sortowane a 45 złotych – za zmieszane? 

- Skarbnik gminy – stawka 18 złotych jest dla tych, którzy segregują  śmieci, natomiast 
45 złotych za odpady niesegregowane. 
- Przewodniczący rady – w projekcie uchwały mamy dwie kwoty: 18 i 45 złotych. 
Nawiązując do tego, co mówiłem o wyrzucaniu śmieci do rowów powiem tak. Jeśli  
zaproponowaną w projekcie uchwały kwotę 18 złotych obniżymy do 12, to w przypadku 
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drugiej kwoty, ze względów chociażby edukacyjnych, byłbym bardziej radykalny i 
zostawił ją na niezmienionym poziomie. 
- Skarbnik gminy – na terenie gminy mieszka 49 osób, które nie segregują śmieci. 
- Wójt gminy – im nie zależy na segregowaniu śmieci. 
- Radny Marian Okraj – dlatego zostawiłbym stawkę 45 złotych bez zmian. 
- Przewodniczący obrad – biorąc pod uwagę wszystkie głosy w dyskusji, proszę panią 
skarbnik o odczytanie projektu uchwały ze stawkami opłat: 12 i 45 złotych. 
              Zgodnie z sugestią pana przewodniczącego projekt uchwały w przedmiotowej 
sprawie odczytała Pani Maria Małasińska – skarbnik gminy. 
c.d. dyskusji: 
- Radny Andrzej Kuranda – czy pozostawienie stawki 45 złotych za odpady 
niesegregowane nie spowoduje tego, że wszyscy za to zapłacimy? Bo jeśli mieszkańcy 
się o tym dowiedzą, to zmienią deklaracje, ale i tak nie będą segregować śmieci. 
- Wójt gminy – pracownicy firmy odbierającej odpady są uczuleni na takie przypadki. 
Jeśli mieszkaniec złożył deklarację o segregowaniu śmieci a tego nie robi, robią zdjęcia 
i przesyłają do gminy. Wtedy my podejmujemy działania i taką osobę obciążamy 
kosztami. Sprawa jest prosta. Oddajemy śmieci i za nie płacimy. A płacimy za takie, 
jakie oddajemy. Może ktoś mieć później pretensje, ale tak to działa. 
- Przewodniczący rady – gdybyśmy pozbawili kogoś szansy na bardziej korzystne dla 
niego rozwiązanie, wówczas byłby problem. Jeżeli natomiast dajemy wybór, że przy 
odrobinie dobrej woli zamiast 45 można zapłacić 12 złotych, to uważam, że jesteśmy 
wobec mieszkańców w porządku. 
- Radny Marian Okraj – panie przewodniczący – odnosząc się do wypowiedzi radnego 
Andrzeja Kurandy powiem tak. Żeby przypadkiem ta nasza uchwała, którą dzisiaj 
podejmiemy w takim składzie, nie była nadużywana. Bo może być nadużywana. 
- Wójt gminy – wierzę, że będzie dobrze. Wrócę jeszcze raz do tego, co już mówiłem. 
Podwyżka w takiej wysokości ma nam tylko uświadomić, że w najbliższym czasie i tak 
będzie kolejna. Chcieliśmy to zrobić stopniowo a nie w drastyczny sposób jak w 
niektórych gminach, gdzie ceny wzrosły nawet do 25 złotych albo i więcej. Według mnie 
lepiej jest wprowadzać podwyżkę etapami a nie od razu o 150 procent. Bo i takie 
sytuacje są. Z rozmów przeprowadzonych z pracownikami z Rzędowa i firmy 
odbierającej odpady wynika, że podwyżki będą w każdej gminie. Tym bardziej, że 
zmianie ulegają przepisy dotyczące przetargów na odbiór odpadów. Gminy nie będą 
mogły ryczałtowo rozliczać się z firmami, tylko w zależności od ilości zebranych 
odpadów liczonych w tonach. O ile teraz ogłaszając przetarg podawaliśmy cenę 
podwyższoną o około 20 procent, która wynikała między innymi z podwyżek cen paliwa 
i płacy minimalnej, o tyle teraz musimy przewidzieć, ile odpadów zostanie 
wyprodukowane przez naszych mieszkańców. Niektórzy już zauważyli, że w 
porównaniu do lat ubiegłych, w ciągu ostatniego roku znacznie zwiększyła się ilość 
wyprodukowanych odpadów, w tym opon. Żeby nie robić nikomu problemów 
powiedziałem pracownikom firmy odbierającej odpady, aby nie zostawiali śmieci obok 
niektórych posesji, nawet jeśli było ich naprawdę dużo. 
- Radny Marian Okraj – może pozostawienie stawki 45 złotych za niesegregowane 
odpady spowoduje, że osoby, które nie segregują śmieci – wrócą do tego. 
- Wójt gminy – być może, bo różnica jest znacząca. 
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- Przewodniczący obrad – mając na uwadze ilość opon wystawionych w ostatnim czasie 
przed posesjami, z całą pewnością wskazany jest monitoring. Być może, że niektórzy 
przez okres czterech, pięciu czy sześciu lat, albo i dłużej, gromadzili zużyte opony a 
teraz postanowili zrobić z nimi porządek. I wystawili 15, 20 a nawet i więcej opon. Ale 
jeżeli za rok tych opon będzie tyle samo, będzie to oznaczać jedno. Że sami tych opon 
nie zużyli, tylko podrzucił je ktoś z zewnątrz.  
- Radny Jerzy Kwiecień – żeby mieszkańcy nie zaczęli tych opon palić w piecach i na 
ogniskach, trzeba do takich spraw podejść delikatnie. 
- Przewodniczący obrad – delikatność zobowiązuje obydwie strony. 
- Wójt gminy – zawsze dostaję sygnał, jeżeli mieszkańcy palą oponami w piecach czy 
na ogniskach. 
- Radny Wincenty Krawczyk – każdy niech pilnuje swojej posesji i wtedy będzie dobrze. 
To, co pan wójt mówił o podwyżkach, każdy radny przekaże mieszkańcom. I sołtysom 
też trzeba o tym powiedzieć. Że na razie o 3 złote a później o kolejne kwoty. Chodzi o 
to, żeby to robić stopniowo. 
- Wójt gminy – nikt nie jest przygotowany na tak drastyczne podwyżki, a tym bardziej na 
takie o 100, 150 procent.  
- Radny Jerzy Kwiecień – w najbliższej perspektywie i tak te podwyżki będą. I to nie 
tylko my będziemy zmuszeni podnosić stawki za odbiór odpadów, ale i w zakładzie w 
Rzędowie ceny będą rosły. Jak u nas podniesiemy stawki do kwoty 18 złotych, to w 
Rzędowie może być 28 złotych. 
- Przewodniczący obrad – nie da się ukryć, że wywóz śmieci i ich składowanie generuje 
koszty. Ale przy tej okazji nasuwa mi się pewna refleksja. W dniu wywozu śmieci z 
danej miejscowości obok posesji stoi 10, 12 worków. Teraz proszę sobie wyobrazić, że 
ten system przestaje funkcjonować. Gdyby tak się stało, zostalibyśmy zasypani przez 
góry śmieci. 
- Wójt gminy – nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Dzięki tej dyskusji 
mieszkańcy się dowiedzą, że gmina nie zarabia na śmieciach, tylko wręcz przeciwnie. 
Dokłada i to naprawdę dużo.  
Wobec braku dalszych pytań i uwag, przewodniczący poddał projekt uchwały, który 
uwzględnia proponowane stawki, pod głosowanie. 
Wynik głosowania jawnego jest następujący: „za” – 13, „przeciw” – 0, „wstrzymujące 

się”  – 0 (protokół głosowania imiennego – w załączeniu). 
Uchwała Nr XIV/145/20 wraz z uzasadnieniem – w załączeniu. 

Po głosowaniu przewodniczący ogłosił 20-minutową przerwę w obradach. 

Po przerwie w obradach uczestniczyło 12 radnych (radny Damian Hen opuścił salę 

obrad i nie uczestniczył w dalszych głosowaniach). 

Do punktu 7-go. 

              Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków 
komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Gnojno, udostępnionych dla 
operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.  
             Wójt gminy tytułem wstępu wyjaśnił: „Z roku na rok zmieniają się potrzeby 
dotyczące przystanków. Chcąc wyjść naprzeciw potrzebom zgłaszanym przez 
mieszkańców i maksymalnie skrócić dzieciom i młodzieży dojście do autobusu, nie 
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likwidujemy starych przystanków, tylko tworzymy nowe lokalizacje. Proponuję, aby w 
projekcie uchwały procedowanym w dniu dzisiejszym uwzględnić jeszcze jeden 
przystanek, który będzie usytuowany na wysokości Poręby, na odcinku drogi Gorzakiew 
– Gnojno”.   
„Za” wnioskiem pana wójta głosowało 12 radnych, nikt nie był „przeciw” i nikt nie 
„wstrzymał się” od głosu. 
Kontynuując tę tematykę radny Wincenty Krawczyk zwrócił się z pytaniem, czy obok 
Pana Dubielewicza w Skadli będzie kursował autobus szkolny. 
Wójt w odpowiedzi stwierdził, że tą trasą będzie jeździł autobus kursowy ze Staszowa. 
Przewidywany czas odjazdu z przystanku w Skadli to godzina 7.15. Następnie  autobus 
będzie jechał przez Wolę Bokrzycką – Gorzakiew – Gnojno – do Chmielnika. 
Ponieważ nikt nie miał więcej pytań i nie wniósł żadnych uwag – przewodniczący 
zarządził głosowanie nad projektem uchwały rozszerzonym o lokalizację zgłoszoną 
przez pana wójta. 
Wynik głosowania jawnego jest następujący: „za” – 12, „przeciw” – 0, „wstrzymujące 
się” – 0 (protokół głosowania imiennego – w załączeniu). 
Uchwała Nr XIV/146/20 wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik do protokołu. 

Do punktu 8-go. 

            Zapytania i wolne wnioski. 
           Zapytania i wolne wnioski zgłosili: 
- Radny Andrzej Kuranda – mając na uwadze bezpieczeństwo pożarowe mieszkańców, 
proszę o to, aby na każdej wsi był czynny chociaż jeden hydrant.  
- Radny Marian Okraj – czy potrzebujący mieszkańcy gminy mają ponownie składać 
wnioski na żywność? 

- Wójt gminy -  w związku z ogłoszeniem kolejnej edycji Programu trzeba składać do 
GOPS nowe wnioski. 
- Radny Marian Okraj – ze względu na wzmożony ruch, wnioskuję o przebudowę całego 
odcinka drogi Gnojno – Pożogi a nie tylko do posesji pana Ramskiego. 
Drugi wniosek, który zgłaszam w imieniu mieszkańców i użytkowników drogi, dotyczy 
kompleksowego oczyszczenia pasa drogowego wraz z poboczami i rowami, począwszy 
od wysokości Lasów Państwowych do granicy z gminą Chmielnik. 
- Wójt gminy – prace związane z wycinką krzewów rosnących na poboczach zostaną 
wykonane. Wcześniej jednak wystąpimy z prośbą do mieszkańców, którzy mają swoje 
posesje w sąsiedztwie drogi, o usunięcie drzew i samosiejek.  
Droga Gnojno – Pożogi (od drogi wojewódzkiej) będzie przebudowywana w ramach 
dwóch programów. Odcinek od drogi wojewódzkiej do posesji pana Ramskiego z 
Funduszu Dróg Samorządowych, natomiast dalszy odcinek, obejmujący również 
przebudowę mostu, w ramach tzw. „powodziówek”.  
- Radny Marian Okraj – dziękuję za wyjaśnienie. 
- Radny Piotr Sołtysiak –  wnoszę o dokończenie murku oporowego i budowę przepustu 
nad stawem w Gorzakwi oraz odmulenie odcinka drogi Gorzakiew – Płośnia (za 
mostem).  
- Radny Artur Patrzałek – jak wygląda sprawa przebudowy drogi powiatowej w 
miejscowości Rzeszutki? Czy były w tej sprawie prowadzone jakieś rozmowy? 
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- Wójt gminy – w piśmie, które otrzymaliśmy ze Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju 
nie podano konkretnego terminu zakończenia inwestycji. Niemniej jednak zawarta była 
w nim deklaracja, że roboty zostaną dokończone. Nasze stanowisko jest w tej sprawie 
jednoznaczne. Jeśli ta inwestycja nie zostanie dokończona, nasza pomoc finansowa do 
remontów dróg powiatowych będzie ostatnią. 
- Radna Aneta Jurkowska – czy parking wybudowany obok Ośrodka Zdrowia w 
Raczycach będzie wyłożony asfaltem? 

- Wójt gminy – nie pamiętam dokładnie co jest w projekcie, ale najprawdopodobniej 
będzie wybudowany z kostki brukowej. 
- Radna Aneta Jurkowska – obok szkoły też będzie nowy parking? 

- Wójt gminy – tak; projekt przewiduje budowę parkingu po obu stronach jezdni. 
- Radny Marian Okraj – na zebraniu wiejskim mieszkańcy zgłosili potrzebę postawienia 
dwóch znaków drogowych ograniczających dopuszczalną prędkość do 40 km/h. Jeden 
znak należy ustawić przy drodze skręcającej do Łagiewnik (obok krzyża) a drugi – jak 
się wjeżdża do naszej miejscowości od strony Łagiewnik . 
- Radny Wincenty Krawczyk – mieliśmy w dniu dzisiejszym zgłosić wniosek w sprawie 
podwyższenia diet dla radnych, ale nie zrobiliśmy tego ze względu na podwyżki opłat za 
śmieci. Jesteśmy najlepszą radą ze wszystkich rad. Zawsze głosujemy za. 
Obdarzyliśmy pana i przewodniczącego takim zaufaniem, że należy nam się podwyżka. 
Zgłosimy ten wniosek. Tak że proszę o tym pamiętać, panie wójcie. 
- Wójt gminy – dziękuję za tę współpracę i też będę pamiętał o tym wniosku. 
- Przewodniczący obrad – gdyby wójt nie podejmował zasadnych i przemyślanych 
decyzji, wtedy z poparciem mogłoby być różnie. Natomiast jeśli jest na odwrót, to łatwo 
się za tym głosuje. 
- Radny Wincenty Krawczyk – przedstawiam prośbę w imieniu wszystkich radnych. 
Jesteśmy jedną z trzech gmin, w której radni mają najniższe diety. Wobec tego 
zwracam się do pana przewodniczącego i pana wójta - proszę o nas pamiętać! 
- Radny Marian Okraj – uzupełniając wypowiedź kolegi radnego powiem tak. Wniosek 
jest w pełni słuszny, ponieważ uposażenie radnego w naszej gminie jest od trzech 
kadencji na tym samym poziomie.  
- Przewodniczący obrad – mam pytanie do radnego Wincentego Krawczyka. Czy to jest 
oficjalny wniosek? 

- Radny Wincenty Krawczyk – nie; dzisiaj tylko naświetliłem problem. Ten punkt 
powinien się znaleźć w porządku obrad.  
- Wójt gminy – myślę, że jeśli wy rozumiecie mieszkańców, to i mieszkańcy z czasem 
zrozumieją, że pracujecie za najniższą dietę na tym terenie i w województwie. I 
zaakceptują podwyżkę.  
- Radna Renata Korcipa – wszyscy jesteśmy tego samego zdania, tylko nie mamy na 
tyle odwagi, co radny Wincenty Krawczyk, żeby to powiedzieć.  
- Przewodniczący obrad – nam nie o to chodzi, żeby kogoś onieśmielać. Trzeba się 
czuć swobodnie i mówić o wszystkim, abyśmy mieli pełny obraz waszych odczuć. 
Niemówienie o nurtujących problemach jest z pewnością dla kogoś stresujące i 
niedobre dla zdrowia.  
- Wójt gminy – mieszkańcy też chcą wiedzieć, dlaczego wprowadzamy daną podwyżkę 
czy jakąś dodatkową opłatę. 
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- Radna Beata Boś – proszę o usunięcie dzikiej gruszy rosnącej w pasie drogi gminnej 
prowadzącej na Wólkę Bosowską. 
- Radna Jadwiga Gubała – ponieważ jestem członkiem Komisji Budżetu i Oświaty 
chciałam poinformować, że w dniu dzisiejszym pan wójt organizuje spotkanie z 
dyrektorami i nauczycielami wszystkich szkół działających na terenie gminy. Biorąc pod 
uwagę trzecie miejsce od końca w województwie, które uczniowie z naszej gminy zajęli 
na egzaminach ósmoklasisty, myślę że wszyscy będziemy wspierać działania wójta, 
aby ten proces odwrócić. W związku z tym bardzo bym chciała, aby jak najwięcej 
radnych wzięło udział w dzisiejszym spotkaniu, które odbędzie się w Szkole 
Podstawowej w Gnojnie, o godz. 15. 
- Przewodniczący obrad – nie chcę wchodzić w niczyje kompetencje, ale podczas 
takiego spotkania chcielibyśmy się dowiedzieć od nauczycieli, co stanowi dla nich 
istotną przeszkodę w osiąganiu lepszych wyników. Bo to leży w interesie nas 
wszystkich. Nam nie o to chodzi, żeby wrzucić komuś kamyczek do ogródka. Nam 
chodzi o ty, aby zadbać o wyższy poziom nauczania. Bo namacalnym tego dowodem 
są wyniki z egzaminów. Świadomość, że w rankingu szkół  zajmujemy trzecie miejsce 
od końca w województwie, nie jest dla nikogo budująca. Musimy to dobrze rozważyć i 
coś z tym zrobić. Jesteśmy to winni dzieciom i rodzicom, których też być może trzeba 
będzie zaangażować w pewne sprawy. Front jest wspólny i stanowi dla nas nie lada 
wyzwanie. Musimy się zastanowić nad tym, co zrobić, żeby to wszystko uległo zmianie. 
Leży to w interesie, wójta, radnych, rodziców. A co najważniejsze – w interesie dzieci. 
Jeżeli zajmując się tymi sprawami przyczynimy się do wzrostu poziomu nauczania, 
damy tym dzieciom większą szansę na lepsze życie w przyszłości. Taka jest prawda. 
- Radny Wincenty Krawczyk – Panie Przewodniczący! Bardzo dobrze Pan powiedział. 
Tylko trzeba te słowa wypowiedzieć w obecności nauczycieli. Bo od rady mają 
wszystko. Cały czas dokładamy do szkół. W tym roku była podwyżka płac dla 
nauczycieli. To co jeszcze mamy zrobić? Nie będę pytał pani skarbnik ile dołożyliśmy w 
tym roku do szkół, bo to i tak wyjdzie na jaw. Ale wszystkie decyzje i uchwały 
podejmowane przez radę przechodzą pozytywnie. Co my jeszcze mamy zrobić? Wójt 
jest osobą decyzyjną i może zrobić wszystko. A jeśli będzie trzeba, to my mu 
pomożemy. Dokąd będziemy słuchać, że gmina zajmuje ostatnie miejsce? Ciągle 
słyszymy to samo. I w tej kadencji, i w tamtej, i jeszcze w poprzedniej. A do szkół 
dokładamy, dokładamy i dokładamy. Jak to w końcu jest? 

- Radna Aneta Jurkowska – panie radny – zapraszamy na 15 i wtedy porozmawiamy. 
Będą i nauczyciele i radni.  
- Radny Wincenty Krawczyk – i teraz, i w poprzedniej kadencji, cały czas dokładamy do 
oświaty a nauczanie jakie jest – każdy widzi. 
- Radna Aneta Jurkowska – dlatego musimy znaleźć przyczynę i o tym porozmawiać.  
- Radny Artur Patrzałek – o godzinie 15 będzie spotkanie z dyrektorami wszystkich 
szkół? 

- Wójt gminy – z dyrektorami i nauczycielami. 
- Radny Artur Patrzałek – a będą na tym spotkaniu przedstawiciele rady rodziców? 

- Wójt gminy – jest to spotkanie otwarte, na które mogą również przyjść sołtysi i rodzice. 
Im więcej będzie przedstawicieli różnych grup, tym lepiej. Możliwe, że wreszcie 
znajdziemy jakieś wyjście z tej sytuacji albo przynajmniej obierzemy kierunek działania.  
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- Przewodniczący obrad – specyficzne warunki w jakich nam przyszło teraz działać, nie 
umożliwiają zaproszenia szerokiego grona rodziców. Sala gimnastyczna jest duża, ale i 
tak możemy zaprosić tylko tyle osób, ilu jesteśmy w stanie zagwarantować 
bezpieczeństwo. Jeżeli będzie taka potrzeba, odbędzie się zebranie z rodzicami.    
- Wójt gminy – planuję odbywać takie spotkania raz na jakiś czas. Jak będzie problem, 
możemy je organizować na przykład co dwa miesiące. Może potrzebne jest spojrzenie 
na tę kwestię z różnych stron. To, że temat inwestowania w oświatę systematycznie 
wraca, w perspektywie nie przekłada się na wyniki w nauce. Myślę więc, że na naszych 
wspólnych spotkaniach najwięcej skorzysta młodzież. Powiedzenie, że młodzież jest 
przyszłością narodu nie jest ani gołosłowne, ani przesadzone. Tak to rzeczywiście jest. 
Bo inwestycja w szkołę, to jest inwestycja w przyszłość. Powiem tak. Biorąc pod uwagę 
fakt, że nasza gmina zajmuje najdalsze miejsca w skali województwa jeżeli chodzi o 
wyniki egzaminów, to patrząc dalekowzrocznie będziemy musieli do zmiany tego stanu 
rzeczy zaangażować również rodziców. Dlaczego o tym mówię teraz? Bo to, o czym 
tutaj rozmawiamy i jakie działania podejmujemy dla mieszkańców naszej gminy oraz 
dzieci, wiąże się ściśle z przyszłością. Nie jest to tylko na dzień dzisiejszy. Jeśli teraz 
coś przegapimy, to za pięć, dziesięć, piętnaście, dwadzieścia a nawet i trzydzieści lat 
efekt będzie negatywny. Kiedy te dzieci będą już dorosłe. Dlatego na wszelkie 
niedociągnięcia dobrze jest reagować od razu. Jak to ładnie ujął pan przewodniczący. 
Nam nie chodzi o pouczanie kogoś i wytykanie komuś czegoś złego. Ale o zwrócenie 
uwagi na fakt, że jest problem a nawet bardzo duży problem. Wrócę do tego, co 
zacząłem wcześniej. Teraz rodzice pomagają wieczorami swoim dzieciom w odrabianiu 
lekcji, ale za kilka lat już nie pomogą, bo sami nie będą mieć odpowiedniego 
wykształcenia zdobytego tu i teraz i wystarczającej wiedzy. Naprawdę w dalszej 
perspektywie może się to wszystkim odbić czkawką. Ale tak to w końcu będzie. Bo 
poziom nauki się obniża. O ile przez parę lat z rzędu byliśmy w powiecie na ostatnim 
miejscu, to w województwie nigdy nie byliśmy tak daleko z tyłu. Nauczyciele tłumaczą, 
że dramatycznie poszedł uczniom test z języka angielskiego. Ale z roku na rok jest 
jakieś wytłumaczenie. Raz jest to język polski, innym razem matematyka a w tym roku – 
język angielski. A co będzie dalej? Któryś przedmiot znowu zaniży średnią i znowu 
będziemy na ostatnim miejscu. Naprawdę trzeba znaleźć wyjście z tej sytuacji, 
otrząsnąć się i musi być lepiej. Nie ma innej możliwości.  
- Radny Jerzy Kwiecień – Szanowny Panie Wójcie. Jeden z nas powiedział tak. W tym 
temacie jest jedno pocieszające. Że  jest źle, ale stabilnie. Może to stwierdzenie i jest 
ironiczne, ale nie da się ukryć, że tkwimy w tym już kilkanaście lat. 
- Przewodniczący obrad – stabilność jest pozytywna, ale nie w tym przypadku. 
- Radny Wincenty Krawczyk – wina leży zarówno po stronie nauczycieli, jak i rodziców.  
- Radny Artur Patrzałek – chciałbym się odnieść do wcześniejszych wypowiedzi. My nie 
porównujemy wyników nauczania z tymi, które były dziesięć czy dwadzieścia lat 
wcześniej. Tylko porównujemy je z bieżącymi wynikami z innych szkół. Gdyby patologia 
występowała tylko na terenie naszej gminy, to też byłoby co najmniej dziwne. Wniosek 
byłby z tego taki, że wina leży po stronie uczniów i rodziców, którzy nie potrafią pomóc 
a nauczyciele są cacy. Moim zdaniem należałoby się zastanowić, czy problem jest 
jednostronny. Jeżeli porozmawiamy z nauczycielami i dyrektorami szkół a później z 
rodzicami, to wspólnymi siłami coś osiągniemy. 
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- Radna Aneta Jurkowska – na spotkaniu zorganizowanym na początku roku szkolnego 
była tylko garstka rodziców. Podobnie z ósmoklasistami. Nikt nie był zainteresowany 
tym, aby przyjść i posłuchać jak przebiega procedura przeprowadzenia egzaminów i jak 
się trzeba do nich przygotować. To już świadczy o tym, jaka jest sytuacja. Już nie 
mówię o tym, że autorytet nauczyciela jest podważany najczęściej w domu. To że 
idziemy z postępem też ujemnie wpływa na dzieci i młodzież. Zwracamy uwagę, aby nie 
przynosiły telefonów komórkowych do szkoły, ale i tak to robią. Z przeprowadzonych 
ankiet jednoznacznie wynika, że zamiast godziny czy półtorej, siedzą w domu w „sieci” i 
przed komputerem o wiele dłużej.  
- Radny Jerzy Kwiecień – przecież wszystkie szkoły mają z tym problem, nie tylko 
gmina Gnojno.  
- Radna Aneta Jurkowska – dużym problemem jest brak współpracy z rodzicami. 
Wyjaśnię to na przykładzie. Dziecko otrzymało orzeczenie o potrzebie indywidualnego 
nauczania. Po kilku zajęciach zaczęło płakać i mama stwierdziła, że lepiej będzie, jak 
wróci do szkoły. W konsekwencji na egzaminie kończącym ósmą klasę zdobył niewiele 
punktów. Gdyby kontynuował naukę indywidualną, byłby inaczej traktowany i oceniany. 
W każdej szkole tak jest, że są uczniowie bardzo dobrzy, są średni i słabi.  
- Radny Wincenty Krawczyk – panie wójcie – pięćdziesiąt lat temu, jaki był stopień 
nauczania? I co? Nie było ludzi wykształconych? Byli. Wniosek z tego, że dużo też 
zależy od dziecka. 
- Wójt gminy – sprawdziany są w formie testów, które nie zawsze w pełni 
odzwierciedlają wiedzę ucznia. Rozwiązywanie testów polega najczęściej na wyborze 
prawdopodobnej odpowiedzi. Ale to nie zmienia faktu, że osiągnęliśmy jeden z 
najsłabszych wyników w całym województwie. Będziemy o tym mówić podczas 
spotkania. Że jeżeli rodzic nie angażuje się dostatecznie w wychowanie swojego 
dziecka dotyczące wykształcenia, to tę rolę musi przejąć niestety nauczyciel. Musi 
widzieć taką potrzebę i zdawać sobie sprawę z tego, że wymaga to nieco większego 
zaangażowania niż dotychczas. Ale musimy też zmobilizować rodziców do większego 
udziału w kształtowanie tego dziecka. Rodzic musi sobie uświadomić, że nie wystarczy 
tylko usiąść z dzieckiem i pomóc w rozwiązaniu zadania, ale trzeba również z nim 
porozmawiać na temat roli wychowawcy, dyrektora szkoły czy nauczyciela. Niektórzy 
rodzice o problemach dzieci wolą porozmawiać z sąsiadem niż słuchać wychowawcy 
czy nauczyciela. Nie da się ukryć, że te niedociągnięcia występują w wielu dziedzinach. 
Ale jak się wszyscy zmobilizujemy, to i efekty będą. Być może, że nasze decyzje 
powinny być niepopularne i dotyczyć między innymi wyłączania telefonów komórkowych 
na lekcjach. Niektórym dzieciom nie będzie się to podobać. Niektórym rodzicom 
również. Ale myślę, że w końcu każdy to zrozumie, że telefon nie jest po to, aby go 
używać w trakcie lekcji. Chodzi przecież o przyszłość dzieci, którym trudno się skupić 
na temacie lekcji, jeżeli w kieszeni wibruje telefon.  
- Radna Beata Boś – w szkole średniej, gdzie uczniowie mają po 15 i więcej lat, 
zabrania się korzystania z telefonów podczas lekcji. Mogą to robić, ale na przerwach. 
- Przewodniczący obrad – chciałem jeszcze poruszyć jedną sprawę, która się nasuwa 
sama z siebie. Rozumiem, że są przedmioty ścisłe i humanistyczne, do których jedni 
mają mniejsze a inni większe predyspozycje. Bo jeden jest bardziej zdolny a drugi 
trochę mniej. Nie rozumiem natomiast tego, żeby nie wpoić dzieciom elementarnej 
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zasady, że jak się przechodzi obok sąsiada albo osoby starszej, to powinno się 
powiedzieć dzień dobry. Już z tym nie powinno być żadnego problemu. A jest i to duży. 
Niekiedy stoi wójt, nauczyciel, ksiądz i jeszcze jakaś osoba dorosła, i przechodzi obok 
dziecko z rodzicem, i nie ma tego pozytywnego zachowania. Nie oczekuję od 
wszystkich dzieci wybitnych zdolności fizycznych, matematycznych czy 
humanistycznych. Ale jeżeli nie można dzieci nauczyć zasad dobrego wychowania i 
wpoić im, że należy powiedzieć dzień dobry, to jest naprawdę źle. Skoro rodzic daje taki 
przykład, to kto ma go nauczyć? Dobry przykład i wiedzę z tego zakresu dziecko 
najpierw zdobywa w domu a później uzupełnia  w szkole. I nie trzeba do tego jakichś 
wybitnych uzdolnień, tylko odrobinę dobrej woli. Musimy znaleźć sposób, aby każde tak 
zachowujące się dziecko nauczyć kultury osobistej. Bo to świadczy o nas. Jeżeli nie 
będziemy uczyć młodych ludzi szacunku do osób starszych, to nasze społeczeństwo 
pójdzie w takim kierunku, w jakim byśmy na pewno nie chcieli pójść. Będziemy dzisiaj o 
tym rozmawiać podczas spotkania z nauczycielami i dyrektorami szkół. Powiemy, jak 
my to widzimy i być może dowiemy się, jakie oni mają zdanie na ten temat. Jak będą 
sprzyjające warunki, to zorganizujemy spotkania z rodzicami w poszczególnych 
szkołach. Zaczniemy od tego tematu a później stopniowo i etapowo przejdziemy do 
poszczególnych przedmiotów czyli wiedzy ogólnej i ścisłej. Bo ktoś kiedyś może nam 
zarzucić, że nie zrobiliśmy nic w tym temacie. To jest oświata. To jest kultura. To jest 
wszystko to, co powinno być normalnością i niewiele kosztuje. Tylko potrzeba dobrych 
chęci.  
- Radny Marian Okraj – panie przewodniczący – poruszył pan bardzo ważny temat. 
Oparty na faktach. Mentalności ludzi się nie zmieni. A nawet jeśli, to nie będzie to wcale 
łatwe. Moje odczucia są takie, że dom i rodzina wychowuje a szkoła – uczy. To jest 
jedna i  druga zasada. Nie uczynimy wiele, jeśli odstąpimy od tej zasady. Moja 
propozycja jest taka. Nauczycieli, którzy osiągają dobre wyniki nauczania, trzeba 
nagradzać. Może to by ich zmobilizowało. Natomiast na rodziców nie mamy większego 
wpływu. To jest moja opinia. Dziękuję.  
- Wójt gminy – wpływ powinien być przynajmniej taki, aby o tym mówić. Spotkać się z 
rodzicami w każdej szkole i przedstawić negatywne skutki działania. Chodzi o to, aby 
nawiązać do lepszego a nie do gorszego. Aby w przyszłości nie dochodziło do takiej 
sytuacji, że teraz jeszcze uczeń a w przyszłości dorosła osoba wchodzi do biura i nawet 
nie zapuka ani nie powie dzień dobry. Im wcześniej zaczniemy o tym mówić, tym lepiej. 
Jeżeli rodzic o tym nie mówi  i nie przekazuje zasad temu dziecku, to my mu musimy o 
tym powiedzieć. 
- Przewodniczący obrad – odnosząc się do przyznawania nagród dla nauczycieli. 
należy podkreślić podstawową zasadę. Każdy, kto pracuje, ma pewien zasób spraw do 
wykonania. Jestem za tym, aby nagradzać za jakieś wybitne osiągnięcia. Nie widzę 
natomiast potrzeby, aby nagradzać kogoś za wykonywanie podstawowych obowiązków 
w ramach etatu. 
Nawiążę jeszcze do tego, o czym bardzo ładnie powiedział wójt. Nie zawsze należy 
winić dziecko za niewłaściwe zachowanie. Jeśli nie wyniesie z domu dobrych nawyków i 
przyzwyczajeń, to bardzo dobrze gdy nauczy się tego w szkole. Nic nie tłumaczy 
nauczyciela, który stwierdzi, że uczeń nie wyniósł dobrych nawyków z domu. Nie każde 
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dziecko jest otwarte na naukę pozytywnych zachowań. Jeśli dzieci nie nauczyły się 
dobrych manier w jednym środowisku, to mogą to zrobić w innym.  
- Radny Wincenty Krawczyk – nawiązując do tego, co powiedział pan przewodniczący 
podam taki przykład. Stoi kilka osób na poboczu drogi, idzie dwoje dzieci i nie mówią 
dzień dobry. Pytam ich ojca, dlaczego tak się zachowują, a on odpowiada: „A co ja ich 
będę uczył”.  
- Radna Aneta Jurkowska – wtedy ja mówię dzień dobry. 
- Przewodniczący obrad – przez ostatnie dwadzieścia minut o czym rozmawiamy? O 
rzeczach, które same z siebie są oczywiste. A my rozpatrujemy to w kategoriach 
problemu. Myśmy w ogóle nie powinni o tym rozmawiać. Powinniśmy się raczej skupić 
na tym, co zrobić, aby dzieciom uzdolnionym stworzyć warunki do rozwoju 
zainteresowań. Nasuwa się zatem pytanie. Czy wobec takich faktów, możemy się 
dziwić wynikom nauczania? 

- Radny Andrzej Kuranda – kwestia wychowania nie dotyczy tylko dzieci z naszej 
gminy.  
- Przewodniczący obrad – nie oglądając się na innych zróbmy to, co do nas należy w tej 
podstawowej kwestii.  
- Radny Andrzej Kuranda – rozumiem; ale uczniowie w ościennych gminach uzyskują 
lepsze wyniki nauczania.   
- Przewodniczący obrad – i jedno, i drugie jest ważne. Dlatego należy zadbać o całość. 
- Radny Artur Patrzałek – moim zdaniem najważniejsze jest, aby ustalić, ile winy za tak 
słabe wyniki leży po stronie rodziców, ile po stronie dzieci a ile – po stronie nauczycieli. 
Powinniśmy rozgraniczyć te sprawy i zacząć działania od każdego z tych obszarów. 
Jeśli na tym spotkaniu zaczniemy mówić o tym, że nauczyciele źle uczą czy dyrektorzy 
nie podejmują stosownych działań, to tylko się skłócimy i niczego nie osiągniemy. Idąc 
na to spotkanie powinniśmy działać wspólnie, bez nagonki na kogokolwiek. Chodzi o to, 
abyśmy byli zdystansowani i znaleźli rozwiązanie tego problemu. Na pewno nie skończy 
się na jednym spotkaniu. Ten proces potrwa pewnie kilka lat.  
- Przewodniczący obrad – tak, jak powiedział wcześniej wójt ważna jest cykliczność 
spotkań. Naszą intencją i intencją wójta jest to, aby podczas dzisiejszego spotkania 
dowiedzieć się od nauczycieli, dlaczego tak jest i co im sprawia największą trudność i 
gdzie tkwi problem. 
- Radny Andrzej Bochnacki – trzeba utworzyć w szkołach kozy, wtedy będą same piątki. 
- Radna Aneta Jurkowska – dyscyplina jest najważniejsza.  
- Wójt gminy – na pewno trzeba podjąć działania w każdej dziedzinie. 
- Radna Aneta Jurkowska – nauczyciel nie ma nic do powiedzenia, bo zaraz do szkoły 
przyjdzie rodzic. 
- Radny Jerzy Kwiecień – chodzi o to, aby przekonać rodziców do współpracy z 
nauczycielami.   
- Przewodniczący obrad – przy okazji przypomniałem sobie zdarzenie sprzed jakiegoś 
czasu, o którym mówił pan wójt. Sprawa dotyczyła tego, że jeden nauczyciel dziwił się 
drugiemu, że będzie coś robił bez wynagrodzenia. Opierając się na tym stwierdzeniu 
nasuwa się tylko jedno pytanie. Czy można od nauczyciela, który tak powiedział 
oczekiwać własnej inicjatywy czy inwencji? 
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- Radny Jerzy Kwiecień – dlatego rolą samorządu jest wypracować takie metody, żeby 
jeden nauczyciel nie śmiał się z drugiego. Chodzi o to, aby ten, co pracuje otrzymywał 
odpowiednią rekompensatę. 
- Przewodniczący obrad – jak już powiedziałem, problem tkwi w każdej sferze 
dotyczącej oświaty. 
- Wójt gminy – nawiązując do wypowiedzi radnego Artura Patrzałka powiem tak. Nie 
chciałbym dzisiaj nikomu niczego wytykać. Ale moje działanie ma zmierzać w kierunku 
dbania o dobro gminy. Tak samo radnych i trochę w innym zakresie sołtysów. Bo za to 
bierzemy pieniądze. I to samo dotyczy nauczycieli. Oni za to biorą pieniądze, żeby się 
wywiązać ze swoich zadań. A do tego co powiedział radny, aby podejść do tematu 
delikatnie, nie naruszając pewnej granicy i sfery, odpowiem tak. To jest nasz 
obowiązek, bo nam za to płacą. O ile nie mamy pełnego wpływu na rodziców, którzy 
zawsze mogą użyć argumentu, że to są ich dzieci i za nie odpowiadają, o tyle 
dyrektorzy szkół czy nauczyciele nie mogą odmówić, gdy wskażemy im dobre kierunki 
działania. Bo za to biorą pieniądze. 
- Radny Jerzy Kwiecień – nie można niczego zarzucić wójtowi czy radnemu, bo do 
takich a nie innych działań zobowiązują go przepisy prawne i wyborcy. Nauczyciele 
zawsze mogą powiedzieć, że nikt im nie będzie mówił, co i jak mają robić, bo się na tym 
nie zna. Ale jak coś jest źle, to trzeba o tym mówić. 
- Radny Artur Patrzałek – trzeba mówić o problemach. Jeżeli będziemy wiedzieć, skąd 
się biorą i wpływają na tak niskie wyniki nauczania, to będziemy w połowie drogi. 
- Radna Jadwiga Gubała – na tym spotkaniu trzeba zapytać nauczycieli i dyrektorów, 
czy nie są potrzebne dodatkowe lekcje z jakiegoś przedmiotu. Może trzeba będzie 
danemu nauczycielowi powierzyć nauczanie innego przedmiotu? Może zajęcia 
wyrównawcze powinny być ukierunkowane na dany przedmiot i dla konkretnej klasy? 
To są dylematy. I takimi problemami trzeba się zająć.  
- Radny Andrzej Kuranda  - kto ma ocenić nauczycieli? My? Chyba w tym przypadku 
wyniki są miarodajne. Jeżeli nauczyciel danego przedmiotu przez kilka lat się nie 
sprawdza, czyli jego wyniki są słabe, to albo się nie nadaje, albo nie ma odpowiedniego 
wykształcenia. Ja nie będę tego oceniał, bo nie jestem fachowcem.  
- Radna Jadwiga Gubała – my nie będziemy oceniać. 
- Radny Andrzej Kuranda – nie będziemy oceniać, ale i tak z tego nic nie wyjdzie, bo z 
roku na rok jest to samo. Nauczyciele mówią, że winni są rodzice i dzieci. Ale my nie 
oceniamy rodziców. Oceniani są nauczyciele przez pryzmat ocen swoich uczniów. 
- Radna Jadwiga Gubała – właśnie chodzi o to, żeby dyskutować o problemach i 
znaleźć sposób na ich rozwiązanie. Na pewno tego się nie zrobi ani w ciągu miesiąca, 
ani dwóch. To musi trochę potrwać. Ale kropla drąży skałę i trzeba mieć nadzieję, że 
będzie tylko lepiej. 
- Radny Jerzy Kwiecień – pewnie z naszej strony to nie będzie całkiem w porządku, ale 
może trzeba zapytać, w czym możemy pomóc i gdzie jest źle. 
- Radny Artur Patrzałek – żeby nie wyszło tak, że radni widzą problem a rodzice, 
nauczyciele i dyrektorzy nie widzą problemu. Może ich najpierw zapytajmy, czy jest w 
ogóle jakiś problem. 
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- Przewodniczący obrad – właśnie chcemy zapytać nauczycieli podczas dzisiejszego 
spotkania, dlaczego tak jest i na jakie trudności napotykają w drodze do tego, aby  
uczniowie osiągali coraz lepsze wyniki w nauce.  
 - Radny Artur Patrzałek – wiadomo, że wyniki z egzaminu ósmoklasisty były bardzo 
słabe. I my widzimy problem. Ale nie wiadomo czy nauczyciele i dyrektorzy też to widzą. 
Bo pracując w tym zawodzie, powinni to dostrzec. I myślicie  że jeśli przez tyle lat nie 
było dla nich problemu, to dzisiaj to dla nich będzie problem? 

- Wójt gminy – na pewno na jednym spotkaniu się nie skończy. To jest pewne. 
Pamiętacie zapewne posiedzenie stałych komisji rady poświęcone omówieniu wyników 
sprawdzianu szóstoklasistów i egzaminu gimnazjalnego, podczas którego radny 
Stanisław Wesołowski wyraził swoją opinię odnośnie tego tematu. Jego wypowiedź po 
posiedzeniu została przez nauczycieli skomentowana w ten sposób, że „Nie będą nas 
tu chłopki pouczać”. Dlatego żeśmy nie przeszkadzali i nie pouczali. Na przestrzeni 
ostatnich lat wyraźnie widać, jak się nauczyciele wykazali. Czyli w jakimś stopniu jednak 
nauczycieli pouczyć trzeba. A najgorszy odzew od nauczycieli po dzisiejszym spotkaniu 
byłby taki, jak słowa wypowiedziane po tamtym posiedzeniu w 2015 roku. 
- Radny Artur Patrzałek – myślę, że nauczyciele i dyrektorzy szkół nie widzą dużego 
problemu. Bo gdyby widzieli, to by coś z nim przez tyle lat zrobili. 
- Wójt gminy – coś tu jest nie tak. 
- Radny Jerzy Kwiecień – argumentacja a może nawet wymówka jest taka, że w innych 
samorządach wójt nie wytyka błędów i wszystko działa. Jeżeli działa, to po co robić coś 
więcej? 

- Radny Wincenty Krawczyk – czy nie przykro jest radnym usłyszeć takie słowa, jakie 
usłyszał radny Wesołowski? Przykro. Tym bardziej, że radni zawsze zgodnie głosują 
nad sprawami dotyczącymi oświaty. Pan panie wójcie cały czas rozmawia z dyrektorami 
szkół, członkami rady rodziców i informuje nas pan o wynikach, a mimo tego nic się nie 
zmienia w tym temacie.  
- Radny Jerzy Kwiecień – powiedziałbym, że było to zachowanie incydentalne. Ale 
patrząc z drugiej strony nigdy nie spotkałem radnego, który by zwrócił uwagę 
nauczycielowi. Najwyżej mówi, że jest źle. I teraz nasuwa się proste pytanie. Czy to jest 
wina radnego, że jest źle? 

- Przewodniczący rady – może dlatego pod adresem radnego Wesołowskiego padły 
takie słowa, bo nigdy nie zwracamy komuś uwagi wprost, tylko staramy się załatwiać 
wszystkie kwestie w sposób delikatny. A może rzeczywiście większy efekt przyniesie 
przekazywanie spostrzeżeń na bieżąco? Jeżeli dany sposób zachowania nie przynosi 
efektów, to najwyraźniej coś trzeba zmienić. Nie można trzymać się czegoś, co jest 
bezskuteczne. Skoro nasza dobra wola wykazywana przez lata, o czym mówił wójt, nie 
przynosi rezultatów, to wniosek z tego, że my też jesteśmy winni. Bo widzimy, że to nie 
przynosi efektów a pomimo tego uparcie trzymamy się tego samego standardu i tego 
samego sposobu bycia. Może wobec tego trzeba się inaczej zachować? Może ktoś od 
nas oczekuje, że zastosujemy inne metody? Nie mówię jedynie o nauczycielach czy 
rodzicach. Mówię o całokształcie.  
- Radny Jerzy Kwiecień – nauczyciele tłumaczą, że w gminie jest bieda, patologia i 
temu podobne zjawiska występują i dlatego te dzieci takie są. I teraz znów trzeba sobie 
zadać pytanie. Czy nasza gmina jest najgorsza i nigdzie indziej takie zjawiska nie 
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występują? Może faktycznie trafił się jeden rocznik gorszy, drugi czy trzeci. Bo tak 
wypadło i tak się złożyło. No dobrze. Ale aż tyle roczników nie radzi sobie z nauką i 
egzaminami? 

- Radny Artur Patrzałek – należałoby się w związku z tym pokusić o głębszą analizę 
tego zjawiska i dowiedzieć się, ilu uczniów ma orzeczenia o potrzebie indywidualnego 
nauczania i co im sprawia trudność w nauce. I jak na tym tle wypadamy w porównaniu z 
innymi gminami. To będą twarde argumenty w dyskusji. Bo może się nagle okazać, że 
w naszej gminie jest mniej niezdolnej młodzieży niż w innych gminach. A używa się tych 
argumentów tylko po to, aby całą winą za zaistniałą sytuację obarczyć dzieci i mówić że 
zaniżają poziom. To jest przykre. 
- Radny Jerzy Kwiecień – to o czym mówiłem wcześniej. Czyli o patologii. Gdyby tak 
napuścić rodziców na nauczycieli, to co by z tego wyszło? Byłaby wojna. Dlatego trzeba 
o takich rzeczach mówić spokojnie i z rozwagą. 
- Przewodniczący obrad – pojęcie patologii jest rzeczywiście dramatyczne. Moim 
zdaniem w naszej gminie czysto patologiczne zachowanie może się zdarzy albo nie. To 
nie jest to. Patologiczna rodzina to jest dramat dla dzieci. U nas na szczęście nie ma 
czegoś  tak krańcowego. Dlatego możemy oczekiwać innych wyników.  
- Radny Jerzy Kwiecień – może dlatego że pracuję w szkole, nic na nikogo nie mówię. 
Ale wszyscy wspólnie z rodzicami, dziadkami, samorządem musimy zrobić wszystko, 
aby było lepiej. Bo dzieci, które za dziesięć czy dwadzieścia lat będą dorosłymi 
osobami, nawet nie będą wiedzieć, że zostały skrzywdzone. Czas ślady zatrze a te 
osoby stwierdzą: „A byłem głupi i się nie uczyłem”. 
- Przewodniczący obrad – musimy zrobić wszystko, co jest możliwe i co zależy od 
rodziny, szkoły, samorządu. Trzeba wyeliminować sytuacje, które w sposób 
niekorzystny wpływają na wyniki nauczania. Samo dostrzeganie problemu niczego nie 
zmieni. Musimy o tym rozmawiać i skutecznie działać. Jeśli tego nie zrobimy, to będzie 
nasza wina. Nie możemy umywać od tego rąk. Wójt jest osobą decyzyjną a my 
jesteśmy od tego, aby w takim zakresie wójtowi pomagać.  
- Radny Jerzy Kwiecień – w tak zwanym środowisku często da się słyszeć takie 
stwierdzenia: „Co wy tam robicie”? Nie ma teraz ludzi niedoedukowanych, którzy nie 
byliby w stanie przeczytać w Internecie czy prasie, jakie wyniki osiągnęli uczniowie z 
egzaminów. Wiadomo że to nie ode mnie bezpośrednio zależy, ale i tak od moich 
wyborców słyszę: „Po cośmy cię wybrali? Idź i rób coś”.  
- Radny Artur Patrzałek – chciałbym, abyśmy dzisiejsze spotkanie w szkole zakończyli 
na etapie rozmów i rozwiązywania problemów a nie na etapie kłótni. Bo porozumienie 
jest zawsze wstępem do podejmowania działań i do kolejnej wymiany zdań.  
- Przewodniczący obrad – naszym zamierzeniem jest zajęcie się tym problemem. 
Natomiast może dojść do różnych sytuacji, jeżeli ktoś będzie na tyle hermetyczny i 
stwierdzi, że z jego strony jest wszystko w porządku. Gdy będzie pełne zrozumienie i 
przyznanie się do tego, że to jest nasz wspólny problem, wtedy będziemy się mogli 
zastanawiać, jak go rozwiązać. Wiadomo, że to nie będzie ani proste, ani łatwe, ale 
trzeba się z tym zmierzyć.  
- Radny Marian Okraj – panie przewodniczący - wniosek z tej całej dyskusji jest jeden. 
Ja też wypowiadałem się podczas wspólnego posiedzenia komisji, podobnie jak radny 
Stanisław Wesołowski. I cały czas stoję na tym samym stanowisku. Każdy, kto pracuje 



18 

 

powinien wypełniać swoje zadania, może nie w stu, ale chociaż w osiemdziesięciu albo 
dziewięćdziesięciu procentach. Wtedy nie będzie problemu, ani tej rozmowy.  
- Radny Wincenty Krawczyk – Szanowni Państwo! Bardzo miło nam się rozmawiało na 
temat szkolnictwa. Jeszcze nigdy tak nie było. Każdy się wypowiedział i wyraził swoje 
zdanie. Ja powiem tylko tyle. Pan, panie wójcie spotyka się z dyrektorami i pan jest 
osobą decyzyjną. A rada pomoże. Dziękuję bardzo.  
 
 

Do punktu 9-go 

             W związku z wyczerpaniem wszystkich punktów porządku obrad XIV 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 XIV sesji 
Rady Gminy Gnojno, która odbyła się w dniu 24 września 2020 roku. Dokładny jej 
przebieg zawiera nagranie, udostępnione na stronie Biuletynu Informacji Publicznej 
Gminy Gnojno. 
 


