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Protokół Nr XIX/17 

           z sesji Rady Gminy Gnojno, odbytej w dniu 18 stycznia 2017 roku w sali 
konferencyjnej Urzędu Gminy w Gnojnie. 
Obrady trwały od godz. 9.10 do godz. 13.25. 
W sesji wzięło udział 13 radnych (radny Artur Patrzałek od godz. 9.30; nieobecni: 
radny Krzysztof Samburski, radny Gustaw Treliński), sołtysi oraz: 
- Pan Stanisław Klimczak - wicestarosta buski (w części obrad), 
- Pan Krzysztof Tułak - dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Busku-Zdroju (w 
części obrad), 
- Pan Zbigniew Janik - wójt gminy, 
- Pan Piotr Bębas  - sekretarz gminy, 
- Pani Maria Małasińska - skarbnik gminy. 
           Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Wcisło otwierając XIX sesję powitał 
wszystkich jej uczestników, stwierdził kworum wystarczające do podejmowania 
prawomocnych uchwał, po czym odczytał proponowany niżej porządek obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum. 
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 
3. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami. 
4. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gnojno 

na lata 2017-2035. 
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gnojno na 2017 rok. 
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 
na 2017 rok. 

7. Wolne wnioski. 
8. Zakończenie sesji. 

            W następnej kolejności poinformował, że wpłynęło pismo Zarządu Gminnego 
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Gnojnie o podwyżkę stawki godzinowej 
za udział strażaków w akcjach ratowniczo-gaśniczych oraz zawodach, ćwiczeniach i 
szkoleniach. 
W związku z tym wniósł o zmianę porządku obrad sesji, polegającą na wprowadzeniu 
po punkcie 3 punktu 4 w brzmieniu: „Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia 
ekwiwalentu dla członków ochotniczych straży pożarnych”. 
„Za” wprowadzeniem powyższej zmiany głosowało 12 radnych. 
           Kolejną zmianę do porządku obrad zgłosił radny Marian Okraj, pełniący 
funkcję przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, wnioskując o wprowadzenie 
dodatkowego punktu w brzmieniu: „Odwołanie Przewodniczącego Komisji 
Rewizyjnej i powołanie nowego przewodniczącego tejże komisji”.            
Przewodniczący obrad odnosząc się do wniosku pana radnego zasugerował, aby w 
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pierwszej kolejności złożył pisemną rezygnację z pełnienia funkcji przewodniczącego 
oraz dodał, że głosowanie nad zmianą porządku obrad odbędzie się w trakcie sesji. 
           Do wymienionej kwestii odniosła się także radna Maria Woźniak. Stwierdziła 
m.in., że radni przed głosowaniem powinni znać uzasadnienie. Radny Marian Okraj 
zaakceptował tę sugestię.  
Mając na uwadze powyższe argumenty przewodniczący przystąpił do głosowania nad 
porządkiem obrad. 
„Za” poszerzonym o dodatkowy punkt (odnośnie ekwiwalentu) porządkiem obrad 
głosowało 11 radnych, 1 radny głosował „przeciw”.  
           Pan wicestarosta Stanisław Klimczak zabierając głos stwierdził m.in., iż bardzo 
cieszy go fakt, że jest mu dane po raz kolejny uczestniczyć w sesji podczas której 
będzie uchwalany budżet na bieżący rok. Kontynuując dodał, że mocno w to wierzy, iż 
wszystkie zaplanowane przedsięwzięcia i plany zostaną zrealizowane. Ze swej strony 
zadeklarował wszelką pomoc i dobrą współpracę, szczególnie zaś w realizacji 
inwestycji drogowych.  
Następnie przeszedł do tematu zasadniczego czyli zimowego utrzymania dróg 
powiatowych. Podkreślił, że obecnie ludzie żyją w ciągłym pośpiechu i chcą szybko 
dojechać do pracy, szkoły czy do lekarza. Oczekują również, że wszystkie drogi będą 
przejezdne a to nie zawsze jest możliwe, mimo codziennego monitorowania sytuacji 
na drogach oraz pracy sprzętu i ludzi. Nadmienił również, że nie wszystkich da się 
zadowolić, ponieważ zakres działań w tym obszarze jest determinowany w głównej 
mierze przez pulę środków na zimowe utrzymanie dróg powiatowych. O tym, że zima 
2016/2017 jest specyficzna świadczy chociażby fakt, że w ciągu doby aura zmienia się 
kilkakrotnie. I nie zawsze służby zdążą zareagować w odpowiednim momencie. Tym 
bardziej, że nie dysponują odpowiednimi materiałami do zwalczania śliskości zimowej 
i muszą się dostosować do obowiązujących w tym temacie standardów. Zapewnił, że 
biorąc pod uwagę tegoroczne doświadczenie – zasady dotyczące zimowego 
utrzymania dróg na terenie powiatu buskiego zostaną zmienione. Zgodnie z nowymi 
zasadami drogi będą posypywane nie tylko na wzniesieniach i zakrętach, jak to jest 
czynione obecnie, ale na całej długości. Kończąc swoją wypowiedź przeprosił 
wszystkich za wszelkie niedoskonałości, apelował o ostrożną jazdę i prosił o 
zgłaszanie sugestii i uwag. 
W dyskusji na wymieniony temat głos zabrali: 
- Radny Marian Okraj – dawniej, gdy jechałem do pracy przed godz. 7, wszystkie 
wzniesienia na drogach gminnych, powiatowych i wojewódzkich były posypane. 
Teraz piaskarka przyjeżdża o godz. 10. Dobrze że w ogóle przejeżdża, ale powinna to 
zrobić o godz. 5 rano. Jeżeli oferent wygrywa przetarg na dany odcinek drogi, to 
powinien go pilnować jak przysłowiowego oka w głowie. Jeżdżę po drogach blisko 40 
lat i nie wiem czemu został wprowadzony system, który jest uciążliwy dla ludzi. 
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- Radna Jadwiga Gubała – popieram mojego przedmówcę, bo faktycznie chodzi o to 
żeby drogi były posypywane zanim ludzie wyjadą do pracy. Jadąc ostatnio przez 
Balice zaobserwowałam, że piaskarka posypała drogę tylko na zakręcie i na moście, 
natomiast wzniesienia były w ogóle nie posypane. Pamiętam przypadek z 
wcześniejszych lat. Wtedy kierowca miał podniesiony pług do odśnieżania na 
wysokość 30 centymetrów. Trzeba na takie rzeczy zwracać uwagę. Bo niby 
oszczędzamy a w gruncie rzeczy taki wyjazd jest bezcelowy i w żaden sposób nie 
wpływa na poprawę warunków jazdy, tylko budzi niezadowolenie. Dlatego lepiej w 
ogóle nie wysyłać żadnego sprzętu i nie generować kosztów. 
- Pani Maria Jabłońska – sołtys wsi Wólka Bosowska – rozumiem że zimą trzeba 
jeździć wolniej. Ale mimo że mam za sobą 50-letni staż bezkolizyjnej jazdy, drogą 
Maciejowice – Wólka Bosowska nie da się szybciej jechać, jak co najwyżej 20 km/h. 
Droga jest oblodzona a pobocza zaśnieżone i bardzo niebezpieczne. 
Teraz mam pytanie do pana dyrektora. Czy samochody mogą jeździć przez miesiąc i 
wozić materiały na budowę drogi Szydłów – Stopnica niszcząc nawierzchnię, mimo 
ustawionego znaku tonażowego 12 ton. Wielokrotnie zgłaszałam ten problem, ale 
pozostawał bez odzewu.  
Wracając do zimowego utrzymania dróg. Uważam, że droga Maciejowice – Wólka 
Bosowska powinna być kontrolowana i posypywana na bieżąco. Ale nie wtedy, kiedy 
termometry wskazują minus 20oC, tylko wtedy kiedy jest 2oC poniżej zera. Żeby droga 
była przejezdna, najpierw powinien przejechać pług  a potem piaskarka. 
- Pan Henryk Kasza – sołtys wsi Kostera – nie chcemy nikogo krytykować, ale źle się 
dzieje jeżeli kierownik Obwodu Drogowego, odpowiedzialny za zimowe utrzymanie 
dróg na terenie naszej gminy, ignoruje sygnały od sołtysów i mieszkańców. 
Generalnie chodzi o to, żeby było wzajemne zrozumienie a pracownicy wywiązywali 
się ze swoich obowiązków. Najlepszym przykładem dobrej organizacji pracy jest stan 
dróg na terenie gminy Chmielnik, gdzie piaskarki jeżdżą o godz. 4 - 5 rano. Nie wiem 
czy jest to kwestia większej puli pieniędzy czy większej liczby sprzętu. Pomijając 
przyczyny, efektem takiego działania, a właściwie jego braku, jest utrata naszej 
wiarygodności, gminy i pana starosty. 
- Radny Beata Boś – mam prośbę aby tak samo dbać o drogę Maciejowice – Wólka 
Bosowska, jak o drogę Bronina – Skadla. Proszę nie czekać na 10 zgłoszeń od 
mieszkańców, tylko reagować od razu. Jest to dla nas odcinek strategiczny i miejscami 
bardzo niebezpieczny. A przecież tą drogą jeździ autobus szkolny.  
- Pan Krzysztof Parada – sołtys wsi Zawada – gdyby nie zaangażowanie mieszkańców 
wsi w posypywanie drogi powiatowej, to ani autobus szkolny, ani żaden inny pojazd 
nie byłby w stanie wyjechać pod górkę. Kiedy dwa lata temu zgłaszałem telefonicznie 
potrzebę posypania piaskiem jezdni, pracownica PZD w odpowiedzi zaproponowała 
mi wymianę opon na zimowe. 
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- Radny Wincenty Krawczyk – proszę żeby piaskarka nie zawracała w Skadli, tylko 
sypała drogę aż do Woli Bokrzyckiej.  
- Pani Helena Frankiewicz – sołtys wsi Raczyce – ponieważ gmina nie posiada 
piaskarki, dlatego mam prośbę do pana dyrektora, aby od czasu do czasu posypać 
piaskiem drogę gminną prowadzącą do Brześcia. 
- Pani Anna Maruszak – sołtys wsi Płośnia – ja też mam prośbę o posypanie dwóch 
niebezpiecznych wzniesień na drodze po której jeździ autobus szkolny.  
- Pani Marianna Wójcik – sołtys wsi Ruda – w naszej wsi są same zakręty a piaskarka 
przejechała tylko raz. I to dzięki interwencji pana wicestarosty. Jak mój mąż pracował 
u przedsiębiorcy zajmującego się odśnieżaniem, to cały czas był pod telefonem. 
Dlatego nie wiem, czemu cofamy się do tyłu. To jest wstyd i hańba! 
- Pani Renata Kostur – sołtys wsi Zofiówka – na naszej drodze też jest bardzo ślisko, 
dlatego proszę o jej posypanie. 
- Pan Krzysztof Tułak – dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Busku-Zdroju – nie 
wiem czy moja odpowiedź wszystkich Państwa zadowoli. Zima w naszym klimacie 
jest zjawiskiem zupełnie normalnym. I nie ma takiego systemu na świecie, który by 
zlikwidował skutki zimy. Jedynie można te uciążliwość, bardziej lub mniej, łagodzić. 
Natomiast kwestia tego czy bardziej, czy mniej, nie zależy od mojej dobrej, bądź złej 
woli, tylko zależy od pieniędzy. Taka jest brutalna prawda. Dzisiaj uchwalacie budżet. 
I nie sądzę żeby wójt nie chciał kupić piaskarki do posypywania dróg gminnych. Ale 
to są ogromne koszta. Przecież drogami gminnymi też jeżdżą szkolne autobusy. I nie 
zawsze są idealnie posypane, bo wójt musi brać pod uwagę standardy i możliwości. 
Podobnie rzecz się ma z drogami powiatowymi. Porównywanie dróg powiatowych z 
drogami krajowymi jest niemożliwe. Jako ciekawostkę powiem tylko, a wiem to z 
dobrze poinformowanych źródeł, że w ubiegłym sezonie zimowym na utrzymanie 118 
km dróg krajowych, znajdujących się na terenie powiatu buskiego, wydano ponad 2 
miliony złotych. Dlatego niemożliwe jest utrzymanie około 660 km dróg powiatowych 
w takim samym standardzie, bo trzeba by było wydać blisko 12 mln. złotych. Czyli o 
takim a nie innym utrzymaniu dróg nie decydują chęci, tylko możliwości finansowe i 
dostosowane do  nich możliwości techniczne. 
Kolejna ważna rzecz. Co roku opracowujemy operat zimowego utrzymania dróg, który  
jest zamieszczony na stronie internetowej Powiatowego Zarządu Dróg. Jeszcze się nie 
zdarzyło, żeby ktokolwiek z tej gminy na etapie sporządzania tego dokumentu wniósł 
jakieś uwagi lub zaproponował inne rozwiązania. A może to jest właśnie odpowiedni 
moment, aby udowodnić i udokumentować potrzebę zmiany standardu w danej 
miejscowości. Na tym m.in. polega współpraca a nie tylko na narzekaniu. Bo tak 
naprawdę jesteśmy w podobnej sytuacji i każdemu z nas zależy na jak najlepszym 
wywiązywaniu się ze swoich obowiązków.  
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Odnosząc się do jednej z wypowiedzi chcę podkreślić, że ze względów technicznych i 
organizacyjnych niemożliwe jest,  aby wszystkie drogi powiatowe zostały odśnieżone 
i posypane przed godz. 7. Nie mamy 50 piaskarek, tylko 10, które ruszają w teren o 
godz. 2 – 3 rano. Dlatego te drogi są podzielone na standardy zimowego utrzymania. I 
jak ktoś słusznie zauważył,  zgodnie z nimi droga Bronina – Skadla jest lepiej 
utrzymana niż droga Maciejowice – Wólka Bosowska. Bo oprócz drogi wojewódzkiej 
jest to dla gminy Gnojno droga główna. Pozostałe drogi są również utrzymane zgodnie 
z obowiązującymi standardami. Czyli są sypane łuki drogi, wzniesienia, miejsca obok 
przystanków autobusowych. Jeżeli widzicie, że jest coś nie tak, sygnalizujcie na 
bieżąco. A nie mówcie, że jakieś zdarzenie miało miejsce 2 lata temu. Bo jakie ja mam 
w tej chwili możliwości sprawdzenia czy droga była dobrze, czy też źle odśnieżona. 
Jeśli natomiast usługa została wykonana wadliwie i mamy zgłoszenie, wtedy jedzie 
dyżurny i sprawdza. Jak się to potwierdzi, nie płacimy za usługą a wykonawcę 
karzemy karami umownymi. Tak samo rzecz się ma z rozmowami telefonicznymi. W 
przypadku gdy pracownik dyżurny zachowuje się wobec was w sposób niegrzeczny 
lub udziela mało satysfakcjonującej informacji – proszę to zgłaszać od razu. Jak tylko 
taka informacja się potwierdzi, zostaną wobec niego wyciągnięte konsekwencje. 
Chociaż tak między nami mówiąc, wolę trzy sezony letnie niż jeden zimowy. Nie 
usprawiedliwiam swoich pracowników, ale jeżeli przez jedną noc musielibyście 
wysłuchać tylu niecenzuralnych powitań – też stracilibyście cierpliwość. 
A wracając do warunków jazdy w zimie. Nie pozostaje nam nic innego, jak zachować 
daleko idącą ostrożność i jeździć po prostu wolniej. 
W odpowiedzi na pytanie pani Marii Jabłońskiej nie powiem nic odkrywczego. Służba 
drogowa nie ma prawa do zatrzymywania samochodów. Ustawodawca przewidział, ze 
takie prawo mają wyłącznie służby mundurowe oraz Inspekcja Transportu 
Drogowego. I ja muszę tego przestrzegać. Natomiast przypadki nieprzestrzegania 
przepisów mogę jedynie zgłosić policji, której przedstawiciele ukażą niesubordynację 
kierowcy ewentualnym mandatem.  
Zaręczam panią, że dysponuję bardzo obszerną korespondencją w tym temacie. 
Począwszy od inwestora czyli Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich, 
poprzez wykonawcę drogi Brzozówka – Jastrzębiec, na policji kończąc. Pan starosta 
oraz pan wójt także niejednokrotnie interweniowali w tej sprawie. W otrzymanych 
odpowiedziach możemy przeczytać, że podczas patrolowania drogi Maciejowice – 
Ruda, funkcjonariusze policji nie stwierdzili takiego przypadku. Dlatego moją prośbę 
kieruję do mieszkańców tego terenu. Po zauważeniu takiego samochodu proszę o 
zrobienie zdjęcia z zapisem daty i godziny, i przesłanie go do PZD. Będzie to 
niepodważalny dokument do sporządzenia wniosku i ukarania winnego.  Nie ma innej 
możliwości. 
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Wracając do tematu zimy zapewniam, że wszystkie newralgiczne punkty na drogach 
zgłoszone w dniu dzisiejszym przez radnych i sołtysów, zostaną posypane najszybciej, 
jak się da.  
Bardzo proszę o konstruktywną współpracę. Gwarantuję, że w każdym uzasadnionym 
przypadku zostaną przez nas podjęte odpowiednie działania. 
- Radna Jadwiga Gubała – proszę nas nie rugać za to, że mówimy o tym co miało 
miejsce dwa lata temu lub nieco wcześniej. Po prostu każdy z nas ma inne 
doświadczenia w tej kwestii. Nam nie chodzi o to, żeby pan korygował to, co miało 
miejsce w przeszłości. Chodzi o to, żeby eliminować nieprawidłowości, które mają 
miejsce teraz. Rozumiemy, że na zimowe utrzymanie dróg jest za mało pieniędzy. 
Dlatego uważam, że te środki powinny być wykorzystane maksymalnie. Nie jestem 
fachowcem w tej dziedzinie, ale czy nie lepiej byłoby wysłać piaskarkę i posypać za 
jednym zamachem 10 km dróg, zamiast wysyłać sprzęt na każde zgłoszenie.   
- Pan Krzysztof Tułak – jeżeli pani tak to zrozumiała – to przepraszam. Nie było moją 
intencją nikogo rugać ani pouczać. Ale jeszcze raz powtarzam. Nie da się 
zweryfikować informacji sprzed 3 lat, natomiast informację aktualnie powziętą można 
skorygować od razu i odpowiednio zareagować. 
Wracając do meritum. Jak wynika z Pani wypowiedzi zdania na temat odśnieżania i 
posypywania dróg są podzielone. Pani proponuje posypywanie dróg niejako hurtowo, 
natomiast inni chcieliby żeby drogi były posypywane codziennie, i to najlepiej 
wcześnie rano. I trzeba to wszystko pogodzić, co jest niezwykle trudne i niesie wiele 
złych emocji. A nie jestem nowicjuszem, bo pracuję w tej branży ponad 40 lat.  
Jeszcze raz apeluję o podjęcie współpracy z nami w myśl obopólnej korzyści. 
Zapoznajcie się również z operatem zimowego utrzymania dróg, który znajduje się na 
naszej stronie internetowej, i zgłaszajcie uwagi. Jeżeli będą zasadne - weźmiemy je 
pod uwagę w kolejnym sezonie zimowym a tym samym postaramy się wyeliminować 
nieprawidłowości. 
- Przewodniczący obrad – istotą wypowiedzi sołtysa z Zawady było to, że mieszkańcy 
posypują bardzo stromą drogę, czyniąc ją przejezdną. Nie chodziło mu natomiast o to, 
żeby sprawdzić informację sprzed 3 lat. Natomiast w trakcie rozmowy telefonicznej 
najbardziej zabolało go to, że był przez kogoś pouczany w sposób bardzo niegrzeczny. 
- Pan Krzysztof Parada – proszę sprawdzić w rejestrze, ile razy zgłaszałem potrzebę 
posypania drogi Borzykowa – Zawada w PZD w Busku – Zdroju a ile w obwodzie 
drogowym w Chmielniku. Otóż w Chmielniku ani razu a i tak droga jest sypana 
systematycznie. 
- Pani Maria Jabłońska – bardzo mnie dotknęło to co pan powiedział, ponieważ  byłam 
uczestnikiem tych wydarzeń. Nie mam dostępu do Internetu, ale dla mnie najważniejsi 
są ludzie. Powiedział pan, że musi działać w granicach prawa. Proszę mi wobec tego 
powiedzieć, dlaczego funkcjonariusze nie mają żadnego problemu żeby dojrzeć 
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zwykłego obywatela jadącego z sianem, natomiast sprawia im trudność zatrzymanie 
40-tonowego samochodu? 
- Pan Krzysztof Tułak – mnie pani pyta? 
- Pani Maria Jabłońska – nie jestem od tego, żeby skarżyć. Jestem sołtysem i do mnie 
należy informowanie pana wójta i pana o wszelkich nieprawidłowościach dotyczących 
użytkowania drogi. A pan jako zarządca drogi powiatowej powinien się tym zająć. 
Dysponuję listą z podpisami mieszkańców na potwierdzenie tego, że samochody 
faktycznie tą trasą jeździły. Natomiast pan chce mi udowodnić, że nie jeździły. Zdjęć 
też nie będę robić, bo nie potrafię. 
- Wójt gminy – zarówno radni, jak i sołtysi oraz mieszkańcy dzwonią w pierwszej 
kolejności w sprawie odśnieżania do urzędu gminy. Następnie te wszystkie informacje  
są przekazywane do dyrekcji Powiatowego Zarządu Dróg. My też mamy na swoim 
terenie drogi gminne, które nie zawsze są idealnie posypane i odśnieżone. Ale bardzo 
ważne jest to, żeby wyjaśnić wszystko potencjalnemu rozmówcy i poinformować, co i 
kiedy zostanie zrobione. Nie należy natomiast nikogo pouczać, o czym wcześniej 
mówił sołtys z Zawady, że osoba która zgłasza problem powinna się nauczyć jeździć 
bądź wymienić opony na zimowe. I dlatego mieszkańcy reagują tak nerwowo, bo tylko 
tak mogą wyrazić swoją bezsilność. Pan stwierdził, że wszystkie rozmowy są 
nagrywane. A może trzeba też nagrywać wypowiedzi pracowników. 
- Pan Krzysztof Tułak – wszystko jest nagrywane. 
- Pan wójt – ale to co mówili pracownicy zawsze można skasować. Bo inaczej aż 
wstyd byłoby odtwarzać to, co mówią do naszych mieszkańców. Poza tym nasza 
gmina sąsiaduje z gminami powiatu kieleckiego i staszowskiego. Różnice w 
utrzymaniu dróg widać gołym okiem. Nie wiem czy jest to kwestia innego systemu 
czy innej organizacji pracy. Dlatego nie należy nikogo pouczać, jak ma jeździć, tylko 
lepiej dopytać sąsiadów jak oni to robią, że tamte drogi są zawsze posypane na czas. 
Biorąc pod uwagę marny efekt, może rzeczywiście byłoby lepiej, żeby u nas w ogóle 
piaskarki nie jeździły. Przynajmniej powiat zaoszczędziłby kilkaset tysięcy złotych. 
My także nie jesteśmy bezczynni. By było bezpiecznie, nasi pracownicy sypią  piasek 
prosto z przyczepy również na drogi powiatowe w Płośni, Janowicach Poduszowskich, 
Janowicach Raczyckich i Zagrodach.. Proszę wobec tego, aby pan dyrektor nie 
notował nazw tych miejscowości teraz, tylko zapytał swoich pracowników czy mają je 
odnotowane. Są to najbardziej newralgiczne i ciągle te same miejsca na terenie naszej 
gminy, najczęściej przez nas zgłaszane do Powiatowego Zarządu Dróg. 
Temat poruszony przez panią sołtys z Wólki Bosowskiej był szeroko omawiany na 
poprzedniej sesji. Podczas toczącej się wówczas dyskusji padały głosy, że gmina nie 
powinna partycypować w kosztach budowy dróg powiatowych, jeżeli zarządca nie 
umie o te drogi zadbać, pozwalając m.in. na niekontrolowany transport materiałów 
budowlanych o ogromnym tonażu. W tym wszystkim najciekawsze jest to, że nikt z 
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zainteresowanych i odpowiedzialnych służb tych samochodów nie widział. Ani 
zarządca drogi czyli powiat, ani Policja. Mało tego. Od pracowników PZD i Policji 
usłyszałem, że widoczne na jezdni ślady kół są na pewno z ubiegłego roku. Nie będę 
również zmuszał mieszkańców do robienia zdjęć. Bo jeśli policjant jadący drogą nie 
zauważył samochodu ciężarowego jadącego tuż za nim – to o czym to świadczy. 
- Pan Krzysztof Tułak – rozumiem że pan mówi do mnie, ale to nie ten adres. 
- Wójt gminy – przecież to jest wasza droga. A my podjęliśmy decyzję o przekazaniu 
na budowę 200 tys. złotych. Według mnie jest to odpowiedni adres, bo powiat jest 
zarządcą drogi. 
- Pan Krzysztof Tułak – proszę tak nie mówić. Zarówno ja, jak i pan doskonale 
wiemy, że jako zarządca drogi nie mogę zatrzymać samochodu a kierowcy ukarać 
mandatem. Bo mnie zwyczajnie wyśmieje. Jak już wcześniej powiedziałem, wszystkie 
moje działania w tym względzie zostały udokumentowane. Jeżeli będzie taka potrzeba, 
mogę udostępnić kserokopie tych dokumentów potwierdzone za zgodność z 
oryginałem. I nic w tym temacie nie mogę więcej zrobić. 
Mówi pan o pomocy finansowej. Jesteśmy za nią wdzięczni i dziękujemy. Ale to jest 
nasz wspólny interes, bo te drogi leżą na terenie gminy Gnojno. Ponadto gmina 
również otrzymuje dotacje z  powiatu na realizację dróg gminnych.  
Jeszcze raz podkreślam. Nie mogę działać niezgodnie z prawem. Dlatego 
powiadomiłem instytucje powołane do egzekwowania prawa.  
Sołtys, mimo że wykonuje swoją pracę społecznie, o czym zresztą mówiła pani 
Jabłońska, też powinien zgłaszać wszelkie uchybienia. Sam jestem radnym Rady 
Miejskiej w Stopnicy i jeżeli pod moim oknem jeżdżą samochody o większym tonażu 
niż dopuszczalny – robię zdjęcie i zgłaszam ten fakt Policji. Bo uważam, że jest to mój 
obywatelski obowiązek. Dlatego nie rozumiem, dlaczego pani nie wykorzystuje 
posiadanej informacji, w słusznym zresztą celu. Bo to co pani mówi i co pani robi – 
nawzajem się wyklucza. 
- Pani Maria Jabłońska – uprzejmie pana proszę o wskazanie osoby, która się zajmie tą 
sprawą. Kierowca jednego z samochodów, który zatrzymałam, popukał się w głowę 
dając mi tym samym do zrozumienia, że coś ze mną nie tak. Pan jest dyrektorem i ma 
do tego odpowiedni prestiż. 
- Pan Krzysztof Tułak – powiedziałem już wszystko w tym temacie. To pani nie 
rozumie pewnych rzeczy. 
- Pani Maria Jabłońska – kiedy zgłaszałam tę sprawę odniosłam takie wrażenie, że nikt 
mi nie wierzy. 
- Pan Stanisław Klimczak – wicestarosta buski – dlatego teraz trzeba to wszystko 
udokumentować, żeby zostały podjęte odpowiednie działania przez uprawnione do 
tego organy. Bo nałożenie, nawet najniższej, kary trzeba poprzeć dowodami. 
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- Pani Maria Jabłońska – mnie się wydaje panie starosto, że nikt nie podejmował 
żadnej interwencji. 
- Radny Wincenty Krawczyk – odpowiedź, że nic się nie da zrobić na pewno nie 
będzie satysfakcjonować ani mieszkańców Rudy, ani Wólki Bosowskiej. W takim 
razie, gdzie się mają udać panie sołtyski? Do wojewody czy ministra? Robią to od 
najniższego szczebla po najwyższy. Czyli zgłaszają problem wójtowi, dyrektorowi a 
na koniec – panu staroście. 
- Wicestarosta – pani Jabłońska otrzymała odpowiedź od dyrektora PZD. 
- Radny Wincenty Krawczyk – według mnie coś jest z tą sprawą nie tak, jeżeli pani 
sołtys z Wólki Bosowskiej od początku kadencji zgłasza ten problem na każdej sesji. 
Korzystając natomiast z obecności pana starosty ośmielę się prosić, aby na terenie 
gminy Gnojno były wyższe standardy zimowego utrzymania dróg. 
- Wicestarosta – nikt nie będzie wyróżniony, ponieważ jednakowe standardy 
obowiązują na terenie całego powiatu. Widzimy pewne mankamenty w tym zakresie, 
bo zima zimie nierówna, o czym zresztą mówiłem na początku sesji. Standardy 
ustalono przed sezonem zimowym 2016/2017. Zakładają opady śniegu, odśnieżanie i 
posypywanie mieszanką solno-piaskową. Obecna zima zaskoczyła niejednego, bo 
zamiast śniegu mamy lód.  
- Przewodniczący obrad – mamy trzy strony sporu – przewoźnika, zarządcę dróg i 
sołtysów. Dlatego proponuję, aby po otrzymaniu zgłoszenia od sołtysa bądź radnego – 
przyjechał pracownik Rejonowego Zarządu Dróg i na miejscu udokumentował fakt 
przejazdu samochodów. 
- Dyrektor PZD – jeszcze raz powtarzam. Wysłałem pisma do wszystkich instytucji, 
które mogłyby coś w tym temacie zrobić. I co? I nic. Zero reakcji. Pracownicy PZD 
stali w lesie i czekali. Niestety, ale żaden samochód nie jechał. Nawet w piśmie, które 
otrzymałem od Komendanta Policji, mogłem przeczytać że mimo wzmożonych patroli 
nikogo nie udało się zatrzymać. Dlatego zdecydowanie łatwiej jest namierzyć taki 
pojazd komuś, kto mieszka w danej miejscowości na stałe. 
- Przewodniczący obrad – aby uniknąć rozbieżności w tym temacie, przedstawiciele 
służb, zamiast stać w Maciejowicach lub Brzozówce, mogą ustawić swoje patrole 
obok posesji pani sołtys. Zanim by wypili herbatę, zobaczyliby te samochody o 
nadmiernym tonażu. 
- Wójt gminy – jest to przysłowiowa musztarda po obiedzie, bo już wywieziono setki 
tysięcy ton masy a budowa drogi, o której mówimy, jest na ukończeniu.  
Cała sprawa od początku do końca jest co najmniej podejrzana. Bo wygląda tak, jakby 
osoby odpowiedzialne nie chciały czegoś widzieć i poniekąd stały po stronie 
kierowców. I w tym tkwi całe sedno.  
- Dyrektor PZD – pan sugeruje, że policjanci są umówieni z kierowcami? 
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- Wójt gminy – proszę wysłać pisma do sołtysów, że pracownicy rejonu nic nie 
widzieli i policjanci też nic nie widzieli. Zobaczymy wtedy, jaka będzie reakcja tych 
mieszkańców, którzy widzieli. Nie zasłaniajmy się też przepisami mówiąc, że nic się 
w tym temacie nie da zrobić ani w żaden sposób pomóc mieszkańcom, oraz że  
działania zostaną podjęte dopiero wtedy, gdy dostarczymy numery rejestracyjne 
samochodów. Bo nikt w to nie uwierzy. 
- Dyrektor PZD – bo nie zostały dostarczone. 
- Wójt gminy – są dostarczone; natomiast wszystkie sygnały i zgłoszenia od 
mieszkańców nie wynikają ze złośliwości, ale z czystej ludzkiej bezsilności. 
- Dyrektor PZD – ja wszystko rozumiem, ale artykułujecie pretensje nie w tą stronę,  
co trzeba. 
- Pani Maria Jabłońska – nie po to dzwonię do pana czy do pana wójta, żeby 
kogokolwiek ukarać. Chodzi mi raczej o to, aby kierowcy zwracali uwagę na 
postawiony znak drogowy. A skoro przez dwa miesiące jeździły tą drogą samochody 
wyładowane aż po brzegi, to do kogo mamy mieć pretensje, jak nie do zarządcy drogi. 
Po to jesteśmy wybrani, żeby reagować. W przeciwnym razie tracimy zaufanie i 
wiarygodność. 
- Radny Marian Okraj – chciałem się odnieść do pana wypowiedzi dotyczącej 
zimowego utrzymania dróg powiatowych. Nie jestem z niej zadowolony, bo wynika z 
niej jednoznacznie, że w czasach tak rozwiniętej technologii nie możemy sobie z tym  
problemem poradzić. W czasach, kiedy nie było piaskarek, wszystkie górki i zakręty 
na drodze wojewódzkiej Chmielnik - Staszów były posypane łopatami o godz. 6 rano. 
Wiem, bo mieszkałem przy tej drodze. Natomiast dzisiaj mówimy, że nie możemy 
inaczej. Przecież to my tworzymy prawo, o którym pan mówi. I dlatego działamy 
przeciwko sobie i pozwalamy na to, aby jeździć po śliskich i nie odśnieżonych 
drogach? Coś tu jest nie tak a ja odnoszę wrażenie, że niewiele da się w tym względzie 
zmienić. 
- Radna Maria Woźniak – temat budowy drogi wojewódzkiej nr 756 Szydłów – 
Stopnica był wałkowany na kilku poprzednich sesjach. Ja również zabierałam głos w 
tej materii, co znalazło odzwierciedlenie w postaci zapisu w protokole. I teraz nasuwa 
się pytanie. Dlaczego nikt z władz powiatu nie zainteresował się tym, którędy są 
przewożone materiały na budowę przedmiotowego odcinka drogi? Aż trudno 
uwierzyć, że przez pół roku nie udało się służbom namierzyć chociaż jednego 
kierowcy wiozącego ładunek. Przecież to są wasze drogi i wasze  mienie, o które 
należy bezwzględnie dbać. Daliśmy pieniądze z naszego budżetu na budowę drogi 
Maciejowice - Brzozówka, a ona jest bezkarnie niszczona. I znów wymaga następnego 
remontu i kolejnych nakładów finansowych z naszej strony. Dlatego musimy wspólnie 
tego dobra doglądać. Jakkolwiek to zabrzmi, sołtys jest słabszą stroną postępowania. 
Natomiast władze powiatu mają większe możliwości egzekwowania prawa.  



11 

 

- Wicestarosta – zanim do mnie dotarła informacja na ten temat od pani sołtys z Wólki  
Bosowskiej – budowa drogi była praktycznie na ukończeniu. Ale zapewniam, bo 
osobiście to sprawdziłem, że  nie wszystkie samochody jeździły tą trasą. Po prostu 
niektórzy kierowcy korzystali z tzw. okazji i skracali sobie tym samym drogę. Ten 
proceder nie miał nic wspólnego z legalnym transportem. A żeby złapać taką osobę, 
trzeba mieć świadków i niepodważalne dowody. Pan dyrektor jest bardzo dobrym 
gospodarzem i nie można go oskarżać o to, że nie dba o drogi powiatowe. Mogę także 
stwierdzić z całą odpowiedzialnością, że nie miał z nikim żadnych układów. Bo jaki 
by miał w tym interes. Dlatego trzeba rozmawiać o faktach, bo w przeciwnym razie na 
każdej sesji ten temat będzie poruszany. Póki co ani mieszkańcy Wólki Bosowskiej 
nie dostarczyli żadnego dowodu, ani pani sołtys. Żaden dowód nie wpłynął również z 
Policji czy z Rejonowego Zarządu Dróg. 
- Wójt gminy – jeszcze raz powtórzę, dlaczego mieszkańcy nie chcą dostarczyć 
dowodów. Jeżeli zarządca drogi nie dostrzegł jadących samochodów, policja również, 
to tym bardziej mieszkańcy nie chcą brać na siebie odpowiedzialności. Wiedzą 
bowiem, że ta sprawa nie jest do końca jasna. 
- Pan Krzysztof Tułak – taka wypowiedź to czysta demagogia. 
- Wójt gminy – mieszkańcy zwyczajnie się boją, bo to tak wygląda jakby był jakiś 
układ. 
- Wicestarosta – skoro pani sołtys wiedziała że będzie podnoszony taki temat, należało 
zaprosić na sesję przedstawiciela policji i rozwiać wszelkie wątpliwości oraz wyjaśnić 
niedomówienia w tym zakresie. 
- Pani sołtys z Wólki Bosowskiej - bardzo dziękuję pani radnej Marii Woźniak za 
trafną i celną wypowiedź. Zgłaszałam niejednokrotnie ten problem na sesji. Po 
wyczerpaniu wszystkich możliwości pozwoliłam sobie zadzwonić do pana 
wicestarosty, bo moja cierpliwość została wystawiona na ciężką próbę. W odpowiedzi, 
którą skonsultował z panem dyrektorem, usłyszałam że samochody z kruszywem, 
smołą i innymi materiałami nie jeżdżą przez Wólkę Bosowską. Jeżdżą natomiast inną 
wskazaną trasą. Bardzo się wtedy zdenerwowałam. Dlatego proszę nie kłamać i nie 
zmieniać faktów. Zastanawia mnie jedno. Dlaczego samochody nie jeździły wtedy, 
kiedy stał patrol policji? 
- Wicestarosta – w rozmowie telefonicznej poinformowałem panią, że nie ma 
dowodów na potwierdzenie tego faktu. 
- Pan Krzysztof Tułak – pani zainteresowanie tą sprawą, jako społecznicy, jest zerowe. 
- Wicestarosta – znaki ustawia Powiatowy Zarząd Dróg, natomiast do egzekwowania 
przepisów powołany jest inny organ. 
Proszę również nie mówić, że nie zależy nam na dobrym stanie dróg powiatowych, w 
realizacji których partycypowała gmina lub że mamy niepisany układ z kimkolwiek. 
Chcę to zdementować i zapewnić, że żadnego układu nie było.  
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Przy okazji chcę poinformować, że powiat w trakcie realizacji wojewódzkich 
inwestycji drogowych będzie wydawał zgodę na transport materiałów. Nie możemy 
bowiem żyć w próżni. Musimy natomiast patrzeć na wszystko z szerszej perspektywy, 
bo korzystamy, w mniejszym lub większym zakresie, z wszystkich kategorii dróg. 
            Po tej wypowiedzi przewodniczący obrad stwierdził, że uważa temat za 
wyczerpany i ogłosił 20-minutową przerwę w obradach. 
 
Do punktu 2-go. 
 
             Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 
              W sprawie przyjęcia protokołu z sesji, odbytej w dniu 30 grudnia 2016 roku, 
odbyły się dwa głosowania. „Za” przyjęciem protokołu bez czytania głosowało 13 
radnych i  „za” przyjęciem protokołu z poprzedniej sesji w wersji opublikowanej na 
stronach podmiotowych Biuletynu Informacji Publicznej również głosowało 13 
radnych. 
 
Do punktu 4-go. 
 
            Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia ekwiwalentu dla członków ochotniczych 
straży pożarnych. 
             Projekt uchwały w przedmiotowej sprawie wraz z uzasadnieniem przedstawił 
sekretarz gminy Piotr Bębas. Poinformował także ile będą wynosić obowiązujące 
obecnie stawki godzinowe. I tak za udział w działaniach ratowniczych i zawodach 
strażackich - 15 zł za każdą godzinę (było 10 zł), natomiast za udział m.in. w 
szkoleniach pożarniczych – 10 zł za każdą godzinę (było 5 zł).  
             W następnej kolejności przewodniczący rady odczytał prośbę Zarządu 
Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Gnojnie o rozważenie 
możliwości podwyżki stawki godzinowej za udział strażaków w akcjach ratowniczo-
gaśniczych oraz zawodach, ćwiczeniach i szkoleniach (kserokopia pisma – w 
załączeniu). 
Głos w tym temacie zabrali: 
- Wójt gminy – potwierdzam, że strażacy zgłaszali taką potrzebę. Chciałbym z całą 
mocą podkreślić że strażacy ochotnicy, biorący udział w akcjach ratowniczo-
gaśniczych w dzisiejszych czasach, są narażeni na wiele niebezpieczeństw. Podczas 
gaszenia pożaru mają do czynienia m.in. z wadliwymi elementami instalacji 
elektrycznej lub gazowej. Często takie akcje kończą się tragicznie.  
Nasi strażacy działają szybko i sprawnie i są zawsze pierwsi na miejscu zdarzenia. 
Dlatego uważam, że należy im się przynajmniej niewielka rekompensata za 
poniesiony trud i poświęcenie. 
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- Radny Marian Okraj – podwyżki stawek dla strażaków są jak najbardziej 
uzasadnione. Proszę tylko o przedstawienie, jak się te podwyżki mają w porównaniu z 
poprzednią uchwałą. 
- Sekretarz gminy – wprawdzie już o tym mówiłem, ale powtórzę jeszcze raz. 
Poprzednio było 10 zł za udział w akacjach ratowniczych i 5 zł za udział w 
szkoleniach pożarniczych. Natomiast teraz proponowane stawki wynoszą odpowiednio 
– 15 zł i 10 zł. 
- Radny Tomasz Pasternak – chodzi też o to, aby zachęcić młodych ludzi do 
wstępowania w szeregi Ochotniczej Straży Pożarnej. Poza tym wzrosła minimalna 
stawka godzinowa, która wynosi obecnie 12 złotych. 
- Radna  Maria Woźniak – według mnie czas akcji wynoszący przykładowo 45 minut 
lub pół godziny, należy traktować jako pełną godzinę. 
- Radny Stanisław Wesołowski – w paragrafie 2 jest napisane, że czas trwania 
działania ratowniczego lub szkolenia liczy się od momentu wyjazdu z miejsca 
zamieszkania członka OSP do momentu jego powrotu. Może się tak zdarzyć, że 
strażak ochotnik wróci ze szkolenia kilkanaście godzin po. Proszę moją wypowiedź 
potraktować z przymrużeniem oka. 
- Radny Tomasz Pasternak – czas wyjazdu wozu strażackiego jest każdorazowo 
zgłaszany wójtowi. Tak samo rzecz się ma z czasem powrotu z akcji. 
- Wójt gminy – za prace porządkowe po akcji strażacy nie biorą pieniędzy. 
- Przewodniczący obrad – nie może tutaj być mowy o żadnej dowolności, ponieważ 
PSP koryguje czas akcji. 
           Ponieważ nie było więcej pytań ani uwag, przewodniczący obrad poddał 
przedłożony projekt uchwały pod głosowanie. 
Wynik głosowania jawnego: „za” – 13, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 0.  

Uchwała Nr XIX/137/17 wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik do protokołu. 

 

Do punktu 3-go. 
 
           Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami. 
            Sprawozdanie z działalności za okres od 31.12.2016 r. do 18.01.2017 r., 
stanowiące załącznik do protokołu,  przedłożył opatrując stosownym komentarzem 
wójt gminy Zbigniew Janik. 
 
Do punktu 5-go. 
 
            Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gnojno 
na lata 2017-2035. 
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             Projekt uchwały w przedmiotowej sprawie wraz z objaśnieniami zawartymi w 
załączniku nr 3 przedstawiła pani Maria Małasińska – skarbnik gminy. Następnie 
zapoznała uczestników sesji z Uchwałą Nr 108/2016 VII Składu Orzekającego 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 6 grudnia 2016 roku w sprawie 
opinii o projekcie uchwały Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gnojno na lata 
2017-2035 (kserokopia dokumentu – w załączeniu). Kontynuując poinformowała, że  
w związku z realizacją programu 500 plus dotacja dla gminy, w porównaniu z rokiem 
2015, wzrosła o kwotę 6 mln złotych. 
            Radna Maria Woźniak zabierając głos stwierdziła, że obecna wersja WPF i 
budżetu odbiega nieco od wersji opiniowanej przez RIO. Zmiana dotyczy m.in. 
planowanych do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu kredytów, które uległy obniżeniu i 
wynoszą odpowiednio: na 2017 rok w wysokości 1.450.000,00 zł (bez zmian), na rok 
2018 – 800.000,00 zł (było 828.946,00 zł) oraz 755.000,00 zł w roku 2019 (było 
770.000,00 zł). Następnie cytując zdanie: „Zaznaczyć należy, że w wypadku 
nieuzyskania dochodów z tytułu sprzedaży majątku począwszy od 2017 roku relacja 
może nie zostać zachowana” poprosiła o wyjaśnienie tej kwestii. 
            Pani skarbnik odnosząc się do powyższego zagadnienia odpowiedziała, że RIO 
zwraca uwagę, iż należy dążyć do wzrostu dochodów gminy ze sprzedaży majątku. 
            Do ww. zagadnienia odniósł się również wójt gminy. Stwierdził m.in., że 
rozmowy na ten temat odbywały się na posiedzeniach stałych komisji rady w roku 
2015 i w 2016 podczas analizy projektu budżetu. Dochody i wydatki budżetowe są ze 
sobą ściśle powiązane. Dlatego dwa lata temu urealniliśmy dochody ze sprzedaży 
majątku, bo wykaz otrzymany od poprzedników był tylko po to, żeby zadłużenie 
gminy nie przekroczyło 60%. Obecnie mamy do zbycia jedno mieszkanie w Domu 
Nauczyciela w Gnojnie i mało wartościowe nieruchomości gruntowe. Na dzień 
dzisiejszy nie wiadomo czy lokatorka wykupi mieszkanie. Niemniej jednak należy 
mieć nadzieję, że uda się osiągnąć zaplanowane dochody z tytułu sprzedaży majątku w 
kwocie 409.000,00 zł. Nie będzie to łatwe, ani tym bardziej proste. Czas pokaże. Wójt 
nawiązując do pytania radnej Marii Woźniak oznajmił, ze nie można przedstawiać 
sztucznych wielkości, wyłącznie na papierze. Bo w końcu ktoś to zauważy i wpłynie  
na obniżenie naszych możliwości budżetowych. 
           Pani skarbnik zabierając głos po raz kolejny skonstatowała, że są to wyłącznie 
plany wyrażone wskaźnikami z 2016 roku, natomiast ich wykonanie będzie 
przedstawione na koniec roku.   
           Radna Maria Woźniak dodała, że o ile uchwalenie tegorocznego budżetu 
przebiega bezproblemowo, o tyle z uchwaleniem budżetu na 2018 rok możemy mieć 
problemy. 
           Wójt dopowiedział, że Regionalna Izba Obrachunkowa bierze pod uwagę 
wskaźniki finansowe kilka lat wstecz. Kontynuując podkreślił, że przy opracowywaniu  
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budżetu na 2015 rok nie wszystko zależało od nas, ponieważ pewne rzeczy były przez 
nas zastane. 
           W związku z brakiem pytań i uwag przewodniczący obrad poddał projekt 
uchwały pod głosowanie. 
Wynik głosowania jawnego: „za” – 13, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 0. 

Uchwała Nr XIX/138/17 – w załączeniu. 

 

Do punktu 6-go. 
 
           Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gnojno na 2017 rok. 
           Radna Maria Woźniak, tytułem wstępu, przytoczyła treść § 8 uchwały z dnia 28 
stycznia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej. 
            Wpisując się w chronologię uchwalania budżetu pani skarbnik odczytała 
przedmiotowy projekt uchwały. 
            Radny Tomasz Pasternak w nawiązaniu do § 6 zapytał, dlaczego ustalono 
dochody w kwocie 45.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych, natomiast wydatki w kwocie 52.831,00 zł. 
           Pani skarbnik w odpowiedzi stwierdziła, że kwota 7.831,00 zł stanowi różnicę 
między dochodami a wydatkami poniesionymi na realizację „Programu” w 2016 roku. 
Dodała jeszcze, że tych środków  nie można wydać na inne cele, dlatego przechodzą 
one na rok następny. Kontynuując odczytała Uchwałę Nr 107/2016 VII Składu 
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 6 grudnia 2016 
roku w sprawie opinii o projekcie budżetu Gminy Gnojno na 2017 rok (kserokopia 
dokumentu – w załączeniu). W następnej kolejności zapoznała uczestników obrad z 
treścią Uchwały Nr 109/2016 VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Kielcach z dnia 6 grudnia 2016 roku w sprawie możliwości 
sfinansowania deficytu budżetu planowanego w projekcie uchwały budżetowej Gminy 
Gnojno na 2017 rok (kserokopia uchwały stanowi załącznik do protokołu). 
            Następnie radna Maria Woźniak przedłożyła protokół ze wspólnego 
posiedzenia stałych komisji rady, odbytego w dniu 25 listopada 2016 roku (protokół – 
w załączeniu) oraz protokół z posiedzenia Komisji Planowania, Budżetu i Finansów, 
odbytego w dniu 5 grudnia 2016 r. (kserokopia protokołu nr 28/16 – w załączeniu). 
Podczas pierwszego posiedzenia dokonano analizy WPF i projektu budżetu na 2017 
rok, natomiast podczas drugiego posiedzenia zaopiniowano wnioski zgłoszone przez 
poszczególne komisje rady oraz wyrażono opinię o projekcie budżetu na bieżący rok. 
W dyskusji nad projektem uchwały budżetowej głos zabrali: 
- Radny Marian Okraj – tegoroczny budżet, jak i wszystkie poprzednie, był 
wypracowany z wielkim trudem. Powiem więcej. Nie pamiętam, żeby na przestrzeni 
ostatnich 10 lat uchwalono taki budżet, który by wszystkich zadowolił. Każdy budżet 
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ma swoje wady i zalety. Ten budżet również ma wady, które bezpośrednio dotykają 
mieszkańców jednego lub więcej sołectw. Ale inaczej się nie da. Bo jak jest mało 
pieniędzy, to trzeba je tak podzielić, żeby wszyscy na tym skorzystali. Nie będę 
głosował przeciw. Będę głosował za, chociaż nieujęcie w budżecie zadania o które 
wnioskowałem dotyka mnie bezpośrednio i mieszkańców, których reprezentuję. 
- Radny Stanisław Wesołowski – dla zachowania procedur, w pierwszej kolejności 
powinna się odbyć dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich głosowanie. 
- Przewodniczący obrad – proszę potraktować dyskusję jako jedną całość. 
- Radny Stanisław Wesołowski – cały wic polega na tym, że radni poszczególnych 
komisji zgłosili poprawki do budżetu. I teraz musimy się zastanowić czy głosujemy 
nad poprawkami całościowo, czy nad każdą z poprawek oddzielnie. 
- Skarbnik gminy – zarówno dochody, jak i wydatki budżetu wzrosły o kwotę 239.050 
zł. Kwota ta stanowi zwrot nadpłaconego podatku VAT. 
- Radny Stanisław Wesołowski - mnie chodzi o przegłosowanie poprawek, które 
zgłosili radni na posiedzeniu komisji. 
- Radna Maria Woźniak – pierwotna wersja projektu uchwały budżetowej, 
przedłożona do zaopiniowania komisjom rady, różni się nieco od obecnej wersji. 
Projekt budżetu przedstawiony do uchwalenia w dniu dzisiejszym uwzględnia niektóre 
poprawki. Ponieważ zadania zgłoszone przez radnego Mariana Okraja i Stanisława 
Wesołowskiego w formie poprawek wymagają zmiany uchwał zebrania wiejskiego,  
ze względów proceduralnych zostaną wprowadzone w ciągu roku.  
- Radny Stanisław Wesołowski  - myśleliśmy, że te poprawki będą uwzględnione. 
- Wójt gminy – jestem przeciwny wykonywaniu projektów na budowę dróg i 
odkładaniu ich ad acta , jeżeli nie jest do końca znany termin ich realizacji. Wolałbym 
natomiast przeznaczyć planowaną na ten cel kwotę z funduszu sołeckiego na 
ocieplenie i wymianę dachu na budynku remizy OSP w Gorzakwi, bo wiem że 
wykonanie tego zadania w 2017 roku jest prawie w 100% pewne. Natomiast projekt 
zostanie wykonany wtedy, kiedy pojawi się możliwość budowy drogi. Zrobienie 
projektu nie przyspieszy realizacji inwestycji. Chyba że rada zadecyduje o 
zaciągnięciu kredytu na ten cel. 
- Radny Stanisław Wesołowski – jeżeli nie zrobimy tego projektu w tym roku ani w 
następnym, to chyba nie zrobimy go nigdy. 
- Wójt gminy – doświadczony radny nie powinien tak mówić. Wykonanie projektu nie 
przyspiesza realizacji danego zadania. Najlepszym tego przykładem jest 
termomodernizacja budynków ośrodków zdrowia. Projekty zostały opracowane dużo 
wcześniej i należy się dziwić, dlaczego w poprzedniej kadencji ten temat nie był 
traktowany priorytetowo. Co z tego że te dokumenty leżały w przysłowiowej 
szufladzie, jeżeli poprzednicy nie podjęli decyzji o przyspieszeniu realizacji tak 
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ważnych inwestycji. Jeszcze raz powtórzę, ze jeżeli pojawi się szansa pozyskania 
jakichkolwiek środków zewnętrznych na budowę drogi, zlecimy wykonanie projektu.  
- Radny Stanisław Wesołowski – jeżeli tak jest jak wójt mówi, to nie ma sprawy. 
- Wójt gminy – jak dobrze wiecie, wiele kilometrów dróg zostało wybudowane, mimo 
że nie było wcześniej projektów. Decyzja o przeznaczeniu funduszu sołeckiego należy 
do mieszkańców. Ja dostosuję się do woli większości. 
- Przewodniczący obrad – dobrze że o przeznaczeniu funduszu sołeckiego decydują 
mieszkańcy. 
- Radna Maria Woźniak  - analogiczna sytuacja dotyczy wniosku zgłoszonego przez 
radnego Mariana Okraja. Po zwołaniu zebrania wiejskiego i zmianie uchwały, już na 
następnej sesji można dokonać przeniesienia środków. 
- Radny Marian Okraj – w takiej sytuacji należy się wstrzymać z podejmowaniem 
takiej decyzji. 
- Wójt gminy – na poprzedniej sesji mówiłem o tym, że udało się uzyskać z 
Ministerstwa Edukacji Narodowej środki na remont sali gimnastycznej w Raczycach. 
W celu poprawienia estetyki zamierzamy rozszerzyć zakres prac. Wartość robót 
oszacowano wstępnie na kwotę 75.000,00 zł.  Dlatego trzeba zabezpieczyć w budżecie 
wyższą kwotę na realizację tego zadania i dołożyć brakującą kwotę 5.000,00 zł, 
poprzez  dokonanie zmian w projekcie budżetu. 
- Skarbnik gminy – zmiana będzie polegać na zwiększeniu wydatków majątkowych 
oraz zmniejszeniu wydatków bieżących w uchwale budżetowej oraz dokonaniu 
korekty w załączniku nr 4 polegającej na zwiększeniu kwoty w poz. 9 z 70.000,00 zł 
do kwoty 75.000,00 zł. 
- Wójt gminy – mam podstawy twierdzić, że bieżący rok będzie o wiele trudniejszy od 
roku poprzedniego, jeżeli chodzi o realizację budżetu. Będą budowane drogi, ale 
pieniądze unijne jako dofinansowanie otrzymamy dopiero w roku przyszłym. Każda 
miejscowość ma swoje potrzeby, mniej lub bardziej kosztowne. Aby wyjść im 
naprzeciw wielce prawdopodobne jest, że sesje będą zwoływane częściej, nawet w 
trybie nadzwyczajnym. Dlatego najwięcej pracy w bieżącym roku czeka panią 
skarbnik. 
Zależy mi na tym, żeby koszt realizacji zadań z każdej dziedziny był jak najmniejszy, 
czemu ma służyć m.in. przesuwanie niewykorzystanych środków z jednego działu do 
drugiego. Najlepszym tego przykładem jest nieujęcie w budżecie ocieplenia i 
wymiany dachu na budynku strażnicy w Gorzakwi. Bo wnioskodawcą nie będzie 
gmina, tylko prezesi poszczególnych jednostek OSP, którym na czas realizacji 
przedsięwzięcia przekażemy w zarząd budynki i będziemy je wspierać finansowo. 
Zadania ujęte w budżecie należy traktować na tą chwilę w kategoriach planów, co 
wcale nie oznacza że nic innego nie będziemy robić. Życzyłbym sobie, aby się udało 
te wszystkie plany zrealizować a nawet i więcej. 
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- Przewodniczący obrad – wszystkie te działania mają służyć pozyskaniu środków z 
zewnątrz. 
- Wójt gminy – każdy z was zauważył, iż balansujemy na granicy możliwości 
finansowych. Ale nie mamy na co czekać. Jeżeli teraz nie będziemy zabiegać o 
uzyskanie dofinansowania, to więcej takiej szansy możemy nie mieć. Bo jest obawa, 
że fundusze unijne dla Polski po roku 2020 mogą się skończyć. Dlatego wszystkie 
nadarzające się okazje musimy maksymalnie wykorzystać. 
- Przewodniczący obrad – w takiej sytuacji, w jakiej jest gmina i o której mówił wójt, 
moglibyśmy zrezygnować z realizacji niektórych inwestycji. Ale jeżeli jest szansa na 
pozyskanie dofinansowania zewnętrznego, mając świadomość że być może to ostatnia 
szansa na tak korzystnych warunkach, grzechem by było tej szansy nie wykorzystać. 
- Wójt gminy – w natłoku informacji niektóre kwoty mogły umknąć, dlatego 
proponuję aby sołtysom skserować uchwałę budżetową i załącznik nr 4. Wiem że nie 
wszyscy czują się usatysfakcjonowani, ale wspólnie z radnymi staraliśmy się 
wypracować jak najbardziej optymalny budżet. 
- Radny Marian Okraj – widać, że przez ostatnie dwa lata, dzięki pana staraniom, dużo 
dobrego udało się zrobić dla naszej gminy. Jestem przekonany, że kolejne dwa lata 
będą równie owocne i że uda nam się wspólnymi siłami zrealizować wszystkie 
postulaty. 
W następnej kolejności przewodniczący obrad poddał pod głosowanie poprawkę 
wniesioną przez panią skarbnik. 
„Za” zwiększeniem planowanych wydatków na remont sali gimnastycznej przy Szkole 
Podstawowej w Raczycach do kwoty 75.000,00 zł (zał. Nr 4, poz.9),  zmniejszeniem 
wydatków bieżących do kwoty 16.789.193,00 zł oraz zwiększeniem wydatków 
majątkowych do kwoty 5.524.071,00 zł głosowało 13 radnych. 
W konsekwencji powyższego głosowania nastąpi zmiana niektórych wielkości w 
WPF. 
 c.d. dyskusji: 
- Pan Henryk Kasza – czy możemy mieć nadzieję na realizację drogi nr 560, którą 
zgłosił  nasz radny. 
- Radna Maria Woźniak – radny Krzysztof Samburski na wspólnym posiedzeniu 
stałych komisji rady zgłosił wniosek dotyczący kwestii organizacyjnej a nie w 
przedmiocie poniesienia nakładów finansowych.  
Po tej wypowiedzi pani podinspektor przytoczyła wniosek następującej treści: 
„wprowadzić do wykazu dróg gminnych drogę położoną na dz. ewid. nr 560 w msc. 
Kostera”. 
- Radna Maria Woźniak – chodzi o nadanie drodze statusu drogi gminnej.  
- Wójt gminy – wszystkie drogi są w zarządzie gminy, tylko część z nich jest w 
kategorii dróg gminnych a pozostałe w kategorii dróg dojazdowych do pól. 
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- Pan Henryk Kasza – droga była ujęta w wykazie dróg gminnych przyjętych do 
realizacji w  poprzedniej kadencji. Dlaczego wobec tego została pominięta w wykazie 
zadań planowanych do realizacji na lata 2016-2018? 
- Wójt gminy – radny wnioskował  o zaliczenie tej drogi do kategorii dróg gminnych. 
Nie wiem czy taka zmiana będzie dla was korzystna. Bo nigdy nie wiadomo jaka 
będzie pula środków zewnętrznych na realizację poszczególnej kategorii dróg. 
- Radny Artur Patrzałek – mimo trudnej sytuacji finansowej gminy pan wójt rozumie 
potrzeby mieszkańców i stara się je zaspokajać, za co chciałem bardzo serdecznie 
podziękować.  
- Wójt gminy – ogromne podziękowania należą się przede wszystkim mieszkańcom 
Falek za zaangażowanie przy budowie świetlicy wiejskiej oraz racjonalne 
wykorzystanie środków. 
- Radny Wincenty Krawczyk – mimo zadłużenia przez ostatnie dwa lata bardzo dużo 
udało się zrobić. Dlatego słowa pochwały i podziękowania należą się także pani 
skarbnik.  
Ponieważ nikt więcej nie zgłaszał uwag - projekt uchwały został przez 
przewodniczącego poddany pod głosowanie. 
Wynik głosowania: „za” – 12, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 0 (radny 
Kazimierz Ziółkowski był nieobecny na sali obrad podczas głosowania i nie brał w 
nim udziału).  
Uchwała Nr XIX/139/17 wraz z uzasadnieniem – w załączeniu. 

Po głosowaniu przewodniczący ogłosił 15-minutową przerwę w obradach. 
 
Do punktu 7-go. 
 
             Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 
2017 rok. 
             Powyższy temat zreferowała przewodnicząca GKRPA Barbara Czarnecka. 
Następnie poinformowała radnych i sołtysów, że począwszy od stycznia br. w 
Urzędzie Gminy w Gnojnie działa Punkt Informacyjno-Konsultacyjny dla Ofiar 
Przemocy, czynny w każdy czwarty poniedziałek miesiąca w godz. od 9 – 12. 
Zważywszy na brak pytań i uwag przewodniczący obrad poddał przedmiotowy projekt 
uchwały pod głosowanie. 
Wynik głosowania jawnego: „za” – 12, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 0 

(radna Agata Segda nie brała udziału w głosowaniu). 
Uchwała Nr XIX/140/17 wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik do protokołu. 

 

 



20 

 

Do punktu 8-go. 
 
             Wolne wnioski. 
              Na wstępie radna Beata Boś odczytała protokół z posiedzenia Komisji 
Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej, Handlu i Usług oraz Ochrony Środowiska, 
odbytego w dniu 4 stycznia 2017 roku (kserokopia protokołu Nr 20/17 – w 
załączeniu). 
             Następnie radny Tomasz Pasternak zaproponował skrócenie czasu działania 
oświetlenia ulicznego. 
            Wójt w odpowiedzi stwierdził, że czujniki ruchu włączają i wyłączają 
oświetlenie uliczne w zależności od jasności otoczenia. Dlatego w okresie zimowym 
zdarzają się pewne anomalia i niekiedy w godzinach wczesnopopołudniowych w 
niektórych miejscach mogą się świecić lampy uliczne.  
           Radny Marian Okraj zapytał czy nie lepsze byłyby czujniki zegarowe. 
           Wójt zabierając głos po raz kolejny w tej samej kwestii oznajmił, że czujniki są 
przestawiane na bieżąco i oprócz małych odstępstw pracują bez zarzutu. Potem 
zwrócił się z prośbą do radnych i sołtysów o telefoniczne zgłaszanie, jeżeli lampy 
uliczne zapalają się zbyt wcześnie lub za późno.  
           Pan Krzysztof Żydek zapytał czy coś wiadomo na temat ptasiej grypy. 
            Wójt stwierdził, że wytyczne Głównego i Powiatowego Lekarza Weterynarii 
nadal obowiązują i zgodnie z nimi drób należy trzymać pod zamknięciem. 
            Przewodniczący doprecyzował, że jest to poważny problemu i należy do niego 
podejść w sposób odpowiedzialny. 
 
Do punktu 9-go. 
 
            W związku z wyczerpaniem wszystkich punktów porządku obrad 
Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Wcisło dokonał zamknięcia XIX sesji. 
 
Na tym protokół zakończono i podpisano.- 
 
           Protokolant:                                                             Przewodniczący obrad: 
     Barbara Czarnecka                                                             Stanisław Wcisło 
 
 
 
 
         


