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PROTOKÓŁ NR XV/11 
 

          z sesji Rady Gminy Gnojno, odbytej w dniu 29 grudnia 2011 roku w sali 
konferencyjnej Urzędu Gminy w Gnojnie. 
Sesja trwała od godz. 9.15 do godz. 15.10. 
W sesji uczestniczyło 14 radnych, sołtysi (listy obecności stanowią załączniki do 
protokołu), wicestarosta buski, pan Stanisław Klimczak (w części obrad), Wójt Gminy 
Gnojno, pani Jolanta Stachowicz, Sekretarz Gminy, pan Piotr Bębas, Skarbnik Gminy, 
pani Ilona Piwowarska, pracownicy Urzędu Gminy, kierownicy jednostek 
organizacyjnych gminy oraz przedstawiciele firm (w części obrad). 
Otwarcia XV sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy, pan Piotr Terlecki. 
Rozpoczynając obrady powitał wszystkich uczestników, stwierdził kworum 
wystarczające do podejmowania prawomocnych uchwał, po czym odczytał 
proponowany niżej porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum. 
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 
3. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami. 
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej. 
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Gnojno na 2011 rok. 
6. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XIV/89/11 Rady Gminy 

Gnojno z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie stawek podatku od środków 
transportowych. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych 
przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia „Związek 
Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego”. 

9. Dyskusja nad projektem Programu Budowy Przydomowych Oczyszczalni 
Ścieków na terenie Gminy Gnojno. 

10. Zapytania i wolne wnioski. 
11. Zakończenie sesji. 

Po odczytaniu przez przewodniczącego porządku obrad, radny Stanisław Wcisło 
zwrócił się z pytaniem, czy na sesję został zaproszony przedstawiciel firmy, 
specjalizującej się w budowaniu sieciowych oczyszczalni ścieków. 
Na zadane pytanie przewodniczący udzielił odpowiedzi twierdzącej. 
Następnie odbyło się głosowanie jawne nad przyjęciem porządku obrad („za” 
głosowało 14 radnych). 
 
Do punktu 2-go. 
 
             Ponieważ nie było uwag do treści protokołu Nr XIV/11 z sesji odbytej dnia 30 
listopada 2011 r., przewodniczący obrad poddał protokół pod głosowanie, w wyniku 
którego „za” jego przyjęciem głosowało 14 radnych. 
 
 
 



 2 

Do punktu 3-go. 
 
             Sprawozdanie z działalności w okresie między sesjami, tj. za okres od dnia 1 
grudnia 2011 r. do dnia 29 grudnia 2011 r., odczytała pani Jolanta Stachowicz, Wójt 
Gminy (sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu). 
             Po wystąpieniu pani Wójt głos zabrał wicestarosta buski, pan Stanisław 
Klimczak. 
Na początku pogratulował pani Wójt, władzom gminy, radnym i sołtysom sukcesów 
oraz stwierdził, że mimo niemałych trudności gmina Gnojno może uznać rok 2011 za 
udany. 
Podkreślił ponadto, że rok 2014 będzie rokiem przełomu dla wszystkich samorządów. 
Proponował w związku z tym, aby mądrze i oszczędnie gospodarować środkami 
publicznymi. Zapewnił również o kontynuacji inwestycji na terenie gminy, 
realizowanych przy udziale środków powiatowych. 
Kończąc złożył wszystkim najserdeczniejsze życzenia Noworoczne – zdrowia, 
szczęścia i wielu sukcesów w życiu zawodowym, prywatnym oraz pracy społecznej. 
             W drugiej kolejności głos zabrała pani Wójt i złożyła panu staroście 
podziękowania za każdy przejaw życzliwości oraz wszelką okazaną pomoc dla gminy 
Gnojno, a na Nowy Rok życzyła: zdrowia, siły, wytrwałości oraz szczęścia. 
Do życzeń dołączył się Przewodniczący Rady Gminy, prosząc o ich przekazanie 
staroście powiatowemu, panu Jerzemu Kolarzowi oraz radnym powiatowym. 
 
Do punktu 4-go. 
 
             Nawiązując do otrzymywanych materiałów na sesję radny Stanisław Wcisło 
prosił o eksponowanie w dowolnie możliwy sposób (kursywa, pogrubienie, 
kolorowanie) wprowadzonych zmian zarówno w WPF, jak i budżecie gminy. 
             Następnie pani Skarbnik przedstawiła projekt uchwały w sprawie 
wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gnojno na lata 
2011-2018 informując, że w związku z końcem roku budżetowego wiele pozycji 
wymaga modyfikacji. Stwierdziła przy tym, że wydłużono okres na który określono 
limit wydatków, wydłużając jednocześnie prognozę długu do 2019 roku   
             Radny Stanisław Wcisło nawiązując do ostatnio poruszonej kwestii wysunął 
konkluzję, że z tego wynika, iż gmina do 2019 roku będzie spłacać aktualne 
zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów. 
Pani Skarbnik wyjaśniła, że aktualne zadłużenie jest zaciągnięte do roku 2018, ale 
konstruowany projekt budżetu na 2012 rok zawiera nowe zadłużenie, stąd zmiana       
w WPF mająca na celu zachowanie ciągłości. 
Dodała ponadto, że wiele inwestycji nie zostało zrealizowanych w 2011 roku, dlatego 
nastąpiło zmniejszenie deficytu budżetowego oraz zmiana dochodów i wydatków              
w budżecie gminy. 
Ponieważ nie było więcej pytań ze strony radnych, przewodniczący obrad poddał 
projekt uchwały pod głosowanie. 
Wyniki głosowania jawnego: „za” – 13, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 0 
(radny Dominik Wójcik był nieobecny na sali obrad, a tym samym nie uczestniczył                  
w głosowaniu). 
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Uchwała Nr XV/96/11 wraz z uzasadnieniem – w załączeniu. 
 
Do punktu 4-go. 
 
            Dokonane zmiany w budżecie Gminy Gnojno na 2011 rok omówiła pani 
Skarbnik. 
Oznajmiła m.in., że deficyt budżetowy zmniejszył się o kwotę 475.501 zł, wobec 
czego zadłużenie gminy pozostaje na poziomie roku 2010. 
Następnie pani Skarbnik – na ustny wniosek radnej Marii Woźniak – omawiała 
kolejno zmienione pozycje, uzasadniając każdą zmianę. 
Na pytanie pani radnej, dlaczego m.in. zmniejszyły się dochody w dziale: Rolnictwo  i 
łowiectwo pani Skarbnik odpowiedziała, że nie został zrealizowany plan dochodów, 
ponieważ nie zostały sprzedane działki; podobnie rzecz się ma, jeżeli chodzi o inne 
działy, rozdziały i paragrafy. 
Pytania i odpowiedzi: 
- radna Maria Woźniak – na jaką kwotę opiewał wniosek o zwiększenie części 
subwencji oświatowej, skierowany do MEN, z tytułu odpraw dla nauczycieli 
odchodzących na emeryturę? 
- Skarbnik Gminy – otrzymaliśmy 10% wnioskowanej kwoty. 
- radna Maria Woźniak – czy MEN udzielił pisemnych wyjaśnień, dlaczego gmina 
otrzymała tylko 10% kwoty, o którą się ubiegała i jakie przepisy regulują tę kwestię? 
- Skarbnik Gminy – rezerwą na ten cel dysponuje Minister Finansów. W chwili 
składania wniosku liczyliśmy na 100% pokrycie kosztów, związanych z wypłatą 
odpraw. Z rozmowy telefonicznej przeprowadzonej z panią z Ministerstwa 
(odpowiedzi na piśmie nie otrzymaliśmy) wynikało, że pieniądze zostały przesunięte 
na usuwanie skutków klęski żywiołowej. 
- radna Maria Woźniak – czyli moje przypuszczenia się sprawdziły, bo ja od początku 
nie wierzyłam w obietnice otrzymania 100% rekompensaty czyli kwoty 110.000 zł. 
W 2001 roku złożyliśmy taki wniosek, załączając odpowiednie dokumenty,                  
i otrzymaliśmy całą wnioskowaną kwotę. 
- Skarbnik Gminy – pani sugeruje, że wniosek został sporządzony niewłaściwie? 
- Wójt Gminy – wniosek został sporządzony na odpowiednim druku, z wyliczeniem 
kwoty odpraw i odesłany do Ministerstwa. 
- radna Maria Woźniak – po co była cała ta reforma, skoro jedni nauczyciele byli 
zwalniani, a drudzy zatrudniani. Według mnie to jest czysta fikcja. 
- Wójt Gminy – obecnie jest zatrudnionych o 8 nauczycieli mniej niż w 2010 roku. A 
są takie zajęcia w szkołach, których nie może prowadzić nauczyciel języka polskiego, 
czy matematyki. I pani dobrze o tym wie. 
- radna Maria Woźniak – to, że 8 osób pracuje mniej – to dobrze. Natomiast pani 
niezbywalnym prawem jest zatwierdzanie arkusza organizacyjnego. Nie było sensu 
przeprowadzać pseudoreformy w oświacie. Lepiej by było dla nas, gdyby szkoły 
funkcjonowały na poprzednich zasadach, a nauczyciele odchodzili na własną prośbę. 
A tak zrobiliśmy nauczycielom prezenty w postaci odpraw. 
- Wójt Gminy – jeżeli otrzymaliśmy 10% wnioskowanej kwoty to znaczy, że są 
pieniądze na takie przekształcenia. Uważam, że reforma miała sens. 
- radna Maria Woźniak – gratuluję wobec tego dobrego samopoczucia. 
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- Wójt Gminy – chcę jeszcze dodać, że dzięki moim licznym interwencjom do kasy 
Urzędu wpłynęła kwota 900.000 zł. Pieniądze zostały wypłacone mieszkańcom jako 
rekompensata za szkody spowodowane ulewnymi opadami deszczu. 
- Przewodniczący Rady Gminy – przecież pani pamięta, bo była pani w tym czasie 
Sekretarzem, ile się dokładało z budżetu do utrzymania szkół. 
- radna Maria Woźniak – owszem dokładało się,  ale nigdy tyle co teraz. 
- Wójt Gminy – skoro na rok szkolny 2009/2010 przeznaczono w budżecie gminy na 
oświatę kwotę 1.110.000 zł, a na rok szkolny 2010/2011 - 500.000 zł, to ja się pytam, 
czy reforma nie miała sensu? 
- radna Maria Woźniak – ale jak się będzie robiło jedną drogę na rok i jeszcze na 
peryferiach – to gratuluję dobrego samopoczucia i osiągnięć. 
- radny Stanisław Wesołowski – mam pytanie odnośnie zał. Nr 10 do projektu 
uchwały – dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej. Dlaczego 
zwiększono tę kwotę o 12.000 zł? 
- Skarbnik Gminy – ponieważ wcześniej została zmniejszona, a teraz okazało się, że 
brakuje pieniędzy m.in. na wynagrodzenia. 
- radny Stanisław Wesołowski – moim zdaniem kwota 110.000 zł, którą biblioteka 
otrzymała na działalność statutową, powinna wystarczyć. Jak teraz dołożymy – to 
będziemy dokładać cały czas. 
- Skarbnik Gminy – w latach poprzednich dotacja dla biblioteki wynosiła 150.000 zł     
i była sukcesywnie pomniejszana. Jeszcze nigdy nie było tak, aby wynosiła 110.000 zł. 
- Przewodniczący Rady Gminy – pani kierownik sygnalizowała swego czasu, że 
brakuje jej środków na zakup nowości wydawniczych. A z naszego księgozbioru 
korzystają nawet studenci z ościennych gmin. Moim zdaniem należy w tym roku 
dołożyć 12.000 zł, a w roku przyszłym, przy uchwalaniu nowego budżetu, przyjrzeć 
się dokładnie wydatkom. 
Wracając jeszcze do spraw oświatowych. Miała pani propozycję (dygresja do pani 
Marii Woźniak) pracy w Komisji Oświaty, ale pani podziękowała. 
Nie życzyłbym nikomu jeździć na zebrania i tłumaczyć ludziom, dlaczego jest tak,        
a nie inaczej. 
- Wójt Gminy – a poza tym od kiedy oświata jest inwestycją dochodową? Każda 
gmina do niej dokłada. Reforma funkcjonuje dopiero cztery miesiące. Proszę jeszcze 
trochę poczekać na wymierne rezultaty. 
 - Przewodniczący Rady Gminy – moim zdaniem koszty dowozu dzieci wcale nie 
byłyby takie małe, tym bardziej, że nie dysponujemy sześcioma środkami transportu. 
- radny Jerzy Gierczak – ale faktem jest również, że dzieci 5-cio, czy 6-cio letnie 
muszą wcześnie wstawać i czekać na przyjazd autobusu szkolnego. To nie jest            
w porządku. 
- radny Stanisław Wcisło – a jak dzieci z Palonek dochodzą do szkoły 3 km – to nic się 
nie dzieje? 
- radny Krzysztof Musiał – reforma funkcjonuje od wrześnie, poczekajmy na jej efekty 
przynajmniej rok. Może pomyślmy o zakupie dodatkowego środka transportu. 
          Kontynuując rozpoczęty wątek pani Skarbnik poinformowała, że kwota 12.000 
złotych na przeprowadzenie prac modernizacyjnych w Ośrodku Zdrowia w Raczycach 
będzie wydatkowana z remontów (co znajdzie odzwierciedlenie w sprawozdaniu 
rocznym), a nie z inwestycji. 
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Następnie ponownie głos zabrał radny Krzysztof Musiał argumentując, że należy 
udzielić dotacji Gminnej Bibliotece Publicznej oraz, mając na uwadze edukację 
przyszłych pokoleń, w żadnym wypadku jej nie likwidować. Wręcz odwrotnie - 
sukcesywnie, w miarę posiadanych środków - doposażać. 
W związku z tym, że nie było pytań przewodniczący obrad poddał projekt uchwały     
w sprawie zmian w budżecie Gminy Gnojno na 2011 rok pod głosowanie. 
Wyniki głosowania jawnego: „za” – 14, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 0. 
Uchwała Nr XV/97/11 wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik do protokołu. 
Po głosowaniu przewodniczący obrad ogłosił 20-minutową przerwę w obradach. 
          Po przerwie głos zabrała pani Jolanta Stachowicz, Wójt Gminy i tytułem wstępu 
poinformowała, że swoją ofertę świadczenia usług na terenie gminy przedstawi 
właściciel Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego „ZIELIŃSKI” z siedzibą             
w Rakowie, zajmującego się gospodarką odpadami. 
Następnie głos zabrał pan Zbigniew Zieliński, właściciel wspomnianej wyżej firmy,                       
i szczegółowo przedstawił ofertę wraz z proponowanym cennikiem usług; wybrane 
ceny kształtują się następująco: 
- za 120-l pojemnik – 10,50 zł brutto, 
- za 240-l pojemnik – 18,00 zł brutto (oferta – w załączeniu). 
Dodał, że odpady będą odbierane raz w miesiącu, w terminie ustalonym w umowie, 
natomiast odpady segregowane, zużyty sprzęt RTV oraz stare meble, nieodpłatnie         
i bez ograniczeń. 
Ponadto poinformował, że poborem opłat za odbiór odpadów od mieszkańców będą 
się zajmować sołtysi, odpłatnie, na podstawie zawartego z firmą porozumienia.   
Pytania i odpowiedzi: 
- radny Kazimierz Banasik – czy kwota 10,50 zł brutto będzie kwotą płaconą za 
pojemnik, czy miesięcznie? 
- pan Zbigniew Zieliński – jeden odbiór w miesiącu; koszt 10,50 zł za 120 litrowy 
pojemnik. 
-  radny Stanisław Wcisło – czy byłoby możliwe takie rozwiązanie: firma zaopatruje 
mnie w 1100 litrowy pojemnik, a ja po jego napełnieniu, przykładowo w ciągu 4-ch, 
5-ciu m-cy, zgłaszam ten fakt telefonicznie, po czym pracownicy firmy przyjeżdżają 
po jego odbiór. Wówczas koszt odbioru 200 litrów odpadów wyniósłby ok. 10 zł. 
- pan Zbigniew Zieliński – podane ceny są cenami za odbiór odpadów raz w miesiącu.  
Nie możemy tego interpretować w dowolny sposób, ponieważ łamiemy ustawowe 
zasady utrzymania czystości na terenie gminy. 
- radny Jerzy Klamczyński – a gdyby mieszkańcy wsi wyrazili zgodę na ustawienie 
dwóch takich pojemników? 
- pan Zbigniew Zieliński – aby gospodarka odpadami była efektywna, musi się 
odbywać w obrębie jednego gospodarstwa domowego. Z doświadczenia wiem, że      
w praktyce wspólne pojemniki się nie sprawdzają. 
- radny Tomasz Pasternak – kto będzie zawierał umowy z mieszkańcami – państwo, 
czy ZGK w Gnojnie? 
- pan Zbigniew Zieliński – firma zawiera umowę z właścicielem gospodarstwa, 
przejmując wszystkie prawa i obowiązki związane z gospodarką odpadami. 
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- radny Stanisław Wcisło – informując gminę, że przykładowo w danej miejscowości 
60% mieszkańców podpisało umowy, natomiast pozostali nie, co jest równoznaczne     
z tym, że nie wiadomo, co robią z wyprodukowanym odpadami. 
- pan Zbigniew Zieliński – zgodnie z ustawą, do 15-go każdego miesiąca, mamy 
obowiązek powiadomić Wójta Gminy o ilości zawartych umów oraz o ilości 
rozwiązanych umów. 
Natomiast co kwartał, i to jest novum, będziemy sporządzać raport o ilości 
wywiezionych odpadów, który po zatwierdzeniu przez Urząd Gminy będzie 
przesyłany do Urzędu Marszałkowskiego. 
- pan Marian Okraj – czy będziecie państwo odbierać opakowania po środkach 
ochrony roślin? 
- pan Zbigniew Zieliński – tak; opakowania odbieramy bezpłatnie, a nawet 
dokumentujemy odbiór. 
- radna Maria Woźniak – gdzie będą wywożone odpady? 
- pan Zbigniew Zieliński – jeżeli gmina wyrazi zgodę na odbiór od nas odpadów - po 
ustalonej wcześniej cenie - deklarujemy, że będziemy je dostarczać. 
Jeżeli państwa decyzja będzie na nie – mamy podpisane umowy z innymi pięcioma 
gminnymi składowiskami i tam będziemy wywozić odpady. 
- radny Krzysztof Musiał – czy państwa firma odbiera zużyte opony oraz, czy 
wymienia zużyte pojemniki? 
- pan Zbigniew Zieliński – zużyty w sposób naturalny zostanie prze nas wymieniony, 
natomiast jeżeli zostanie zniszczony, zdewastowany (na przykład przez wsypanie 
gorącego popiołu) wówczas właściciel ponosi odpowiedzialność. Bo o pojemnik 
należy dbać. Cena nie zawiera odbioru opon. Opony możemy odbierać indywidualnie 
w cenie 250 zł za tonę. 
- radny Tomasz Pasternak – z jaką częstotliwością będą odbierane odpady 
segregowane: szkło, plastik itp.? 
-  pan Zbigniew Zieliński – odbiór odpadów komunalnych będzie się odbywał             
w sposób zorganizowany, w terminach ustalonych z góry; odbiór odpadów 
segregowanych również, natomiast odbiór odpadów gabarytowych – na telefon. Moja 
propozycja jest taka, aby odpady segregowane były odbierane raz na kwartał. 
- radny Krzysztof Musiał – czy istnieje możliwość ustawienia pojemników na odpady 
segregowane obok szkół? 
- pan Zbigniew Zieliński – jest taka możliwość, ale w praktyce się nie sprawdza, 
ponieważ do takich pojemników będą wrzucać odpady osoby, które nie zawrą z nami 
umów. 
- Wójt Gminy – czy cena ofertowa jest ceną ostateczną, czy do negocjacji? Bo nie 
ukrywam, że jedynym argumentem przemawiającym za wyborem konkretnej firmy 
będzie dla nas cena. 
- pan Zbigniew Zieliński – jeżeli dojdziemy do porozumienia, a sołtysi zgodzą się        
z nami współpracować, jesteśmy skłonni obniżyć proponowaną cenę. 
- radny Tomasz Pasternak – czy śmieci będą odbierane systematycznie również          
w okresie zimowym, kiedy będą trudne warunki atmosferyczne i nie do każdej 
miejscowości będzie można dojechać? 
- pan Zbigniew Zieliński – jeżeli zdarzy się taka sytuacja, przekładamy termin, 
informując sołtysa o takim fakcie. 
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- radny Stanisław Wcisło – moim zdaniem nie będzie z tym żadnego problemu, bo         
o wiele estetyczniej będzie wyglądał pojemnik przed posesją, jeżeli nawet będzie stał 
dłużej, niż 30, czy 40 worków. 
- pan Zbigniew Zieliński – my nie możemy dopuścić do takiej sytuacji, aby pojemnik 
stał dwa lub trzy dni. Możemy się najwyżej spóźnić w razie awarii samochodu, ale na 
pewno dojedziemy w ustalonym terminie. 
Odbiór śmieci z danej miejscowości będzie się odbywał od godz. 8.00. 
- pan Marian Okraj – czy pana firma jest w stanie dojechać do gospodarstw 
oddalonych od głównych ciągów komunikacyjnych, czy właściciele takich posesji 
będą zmuszeni dostarczać pojemniki z odpadami do głównej drogi? 
- pan Zbigniew Zieliński – gdyby w całej gminie było około 50 takich gospodarstw – 
wówczas jesteśmy skłonni odbierać od nich śmieci małymi samochodami.   
Ale musi to mieć swoje uzasadnienie, bo jeżeli posesja jest oddalona od głównej drogi 
300 m – wtedy można bez problemu dostarczyć pojemnik, ponieważ jest wyposażony 
w kółka. 
- Przewodniczący Rady Gminy – a jak ten problem jest rozwiązany obecnie? 
- p.o. Kierownika ZGK – w tej chwili tylko jedna taka osoba ma zawartą z nami 
umowę. 
- pan Zbigniew Zieliński – jeżeli będzie to problem ogólnogminny, a takich osób 
będzie przynajmniej 50, będziemy odbierać odpady indywidualnie. Ta sprawa zostanie 
rozpoznana w momencie zawierania umów. 
- radny Tomasz Pasternak – żeby nie było takiej sytuacji, że państwa firma podpisze 
umowy tylko z tymi, gdzie odbiór odpadów nie będzie sprawiał żadnych problemów, 
natomiast z pozostałymi nie będzie miał kto zawrzeć umowy. 
- pan Zbigniew Zieliński – proszę zapytać w sąsiednich gminach (Raków, Daleszyce) 
jak to funkcjonuje. 
Jeżeli wchodzimy na teren gminy odbieramy wszystko. I to, co się opłaca i to, co się 
nie opłaca. 
- pani Maria Jabłońska – na rozwidleniu dróg w stronę Brzozówki, między Wólką 
Bosowską a Rudą, jest 5 gospodarstw oddalonych od drogi głównej. Od niektórych 
osób (np. od pana Domagały) nikt nie odbierał śmieci. Co z takimi przypadkami? 
- Przewodniczący Rady Gminy -  do tej pory ZGK odbierał śmieci od właścicieli 
posesji na podstawie zawartych umów. Teraz zawarcie umów będzie leżeć w interesie 
firmy, którą pan reprezentuje oraz sołtysów. 
- radny Stanisław Wcisło – reasumując, czy to będzie firma „REMONDIS”, czy firma 
„ZIELIŃSKI”, sprawę wywozu śmieci z gospodarstw oddalonych od głównych dróg 
należy dograć i rozwiązać. 
Jeżeli do gospodarstwa prowadzi droga lokalna samochód będzie mógł dojechać na 
miejsce, natomiast jeżeli gospodarstwa są położone blisko głównej drogi  dostarczenie 
pojemnika będzie leżeć w gestii właściciela posesji. 
- pan Zbigniew Zieliński – z uwagi na znaczny tonaż samochodów, którymi dysponuje 
firma (do 26 ton) nie wszędzie da się dojechać i musicie państwo zdawać sobie z tego 
sprawę. To kierowca decyduje indywidualnie, czy dana droga nadaje się do wjazdu. 
          Na zakończenie pan Zieliński oznajmił, iż firma ma zezwolenie na wywóz 
odpadów; pozostaje tylko kwestia zawarcia umów. 
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          Ponieważ temat został wyczerpany Przewodniczący Rady Gminy złożył panu 
Zielińskiemu oraz pracownikom firmy życzenia Szczęśliwego Nowego Roku. 
Właściciel firmy także złożył wszystkim życzenia Noworoczne: spokoju, spełnienia 
marzeń oraz dobrej współpracy.  
 
Do punktu 6-go. 
 
           W tym punkcie porządku obrad pani Skarbnik poinformowała o konieczności 
dokonania korekty zapisu w § 1 pkt 3 lit. „a” w Uchwale Nr XIV/89/11 Rady Gminy 
Gnojno z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie stawek podatku od środków 
transportowych. Kontynuując przytoczyła treść wspomnianego paragrafu, w którym 
użyto sformułowania: „powyżej 3,5 ton do 5,5 ton włącznie”, który powinien brzmieć 
odpowiednio: „od 3,5 tony do 5,5 ton włącznie – 1.409,00 zł”. 
            Z uwagi na brak pytań, co do treści uchwały, przewodniczący obrad poddał 
projekt pod głosowanie. 
Wyniki głosowania jawnego: „za” – 12, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 0 
(radni: Tomasz Pasternak oraz Krzysztof Musiał byli nieobecni na sali obrad, a tym 
samym nie uczestniczyli w głosowaniu). 
Uchwała Nr XV/98/11 wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik do protokołu. 
 
Do punktu 7-go. 
 
            Na wstępie radna Maria Woźniak podniosła kwestię zredagowania projektu 
uchwały i oznajmiła, że brak jest zapisu dotyczącego okresu, w którym pojemniki 
będą odbierane od właścicieli nieruchomości oraz określenia wysokości podatku VAT. 
           Pełniąca obowiązki Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej, pani Maria 
Rak wyjaśniła, że zapis mógłby spowodować pewną nieścisłość oraz pewne 
ograniczenia, ponieważ niektórzy właściciele posesji będą wystawiać trzy pojemniki,   
a nie jeden. 
Co do drugiej kwestii oznajmiła, że podatek VAT jest wielkością zmienną czyli tzw. 
kosztem kwalifikowanym. 
Natomiast pan Przewodniczący doprecyzował, że zgodnie z ustawą - o czym 
sygnalizował pan Sekretarz oraz przedstawiciel firmy - śmieci powinny być odbierane 
nie rzadziej niż raz w miesiącu. 
           Wracając do meritum radny Stanisław Wesołowski wnioskował o obniżenie 
górnych stawek opłat, proponując: 
- 12,00 zł netto za jeden pojemnik 120 litrowy (było 14,00 zł), 
- 24,00 zł netto za jeden pojemnik 240 litrowy (było 28,00 zł). 
Zgłoszony wniosek został poddany przez przewodniczącego obrad pod głosowanie,      
w wyniku którego „za” wnioskiem głosowało 13 radnych (radny Krzysztof Musiał był 
nieobecny na sali obrad i nie brał udziału w głosowaniu). 
           Kontynuując ten punkt porządku obrad pani Maria Rak odczytała projekt 
uchwały w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli 
nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych,                         
z uwzględnieniem zmian, o których mowa wyżej. 
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Pani Kierownik dodała ponadto, że uchwała będzie obowiązywać od 01 lutego 2012 r., 
ponieważ obowiązuje jednomiesięczny okres wypowiedzenia dotychczas zawartych 
umów. 
          Następnie głos zabrał radny Stanisław Wcisło i zapytał, czy byłoby możliwe 
odbieranie śmieci w m-cu styczniu 2012 r. na starych zasadach. 
Pani Kierownik w odpowiedzi stwierdziła, że jest to niemożliwe, bo umowa z firmą, 
która wygrała przetarg na odbiór śmieci wygasa z dniem 31 grudnia 2011 roku. 
          Podsumowując dotychczasowe ustalenia w omawianej sprawie odbyło się 
głosowanie jawne nad przyjęciem projektu uchwały. 
Wyniki głosowania: „za” – 14, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 0. 
Uchwała Nr XV/99/11 wraz z uzasadnieniem – w załączeniu. 
Przewodniczący Rady ogłosił 20-minutową przerwę w obradach. 
 
Do punktu 8-go. 
 
          Zanim przystąpiono do omówienia właściwego punktu porządku obrad radna 
Maria Woźniak zwróciła się z pytaniem, czy otrzymaliśmy 20.000 zł od Marszałka 
Województwa oraz dlaczego kwota przeznaczona na budowę boiska w Gnojnie, 
wyszczególniona w zał. do uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy, jest wyższa 
od kwoty przetargowej. 
Na pierwszą część pytania pani Skarbnik udzieliła odpowiedzi twierdzącej, natomiast 
co do drugiej kwestii wyjaśniła, że wyższa kwota obejmuje wartość całej inwestycji 
wraz z kosztami dokumentacji projektowej. 
         Wracając do meritum Sekretarz Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie 
przystąpienia do Stowarzyszenia „Związek Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego”. 
Dyskusja: 
- radny Stanisław Wcisło – czy zapis w paragrafie 11 Statutu Stowarzyszenia: 
„Przedstawicielem Gminy jest Przewodniczący Zarządu Gminy” jest nadal aktualny, 
bo według mnie powinno być napisane: „Wójt Gminy Gnojno”. 
- Wójt Gminy – bardzo przepraszamy za to przeoczenie. Na swoje usprawiedliwienie 
powiem tylko, że Statut wraz z projektem uchwały otrzymałam w siedzibie 
Stowarzyszenia. Nie dopatrzyliśmy, że jest to Statut sprzed czasu, w którym jeszcze 
funkcjonowały Zarządy Gmin. Ale byłam na takim spotkaniu w Świętokrzyskim 
Urzędzie Wojewódzkim, podczas którego wybierano władze Stowarzyszenia, w tym 
m.in. Zarząd. 
- radna Maria Woźniak – od ilu lat jesteśmy członkiem Stowarzyszenia LGD „Białe 
Ługi” oraz „LGR Świętokrzyski Karp” i jakie koszty poniosła gmina z tego tytułu, 
oraz jakie wymierne korzyści mamy z przynależności do wymienionych 
Stowarzyszeń. 
Bo mając na względzie nasz potencjał gospodarczy mam poważny dylemat, czy 
będziemy tylko płatnikami składek, czy będziemy również jako samorząd czerpać       
z przynależności wymierne korzyści. 
- Przewodniczący Rady Gminy – nie musimy należeć do Stowarzyszeń, ale jak 
pozostałe gminy - powinniśmy. 
- radna Maria Woźniak – ile będzie wynosiła składka oraz co możemy zyskać               
w zamian? 
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-  Wójt Gminy - wspólnie z innymi samorządami będziemy występować z petycjami 
do władz centralnych o zwiększenie puli środków, w tym m.in. na oświatę. Składka 
roczna wynosi 1.200 zł. Dodam tylko, że do Stowarzyszenia „LGR Świętokrzyski 
Karp” złożyliśmy wniosek o dofinansowanie budowy przystanków na terenie gminy 
Gnojno oraz wykonanie tzw. „witaczy”, natomiast do Stowarzyszenia LGD „Białe 
Ługi” o dofinansowanie remontu budynku OSP w Gnojnie wraz                                    
z zagospodarowaniem terenu wokół budynku. 
- radna Maria Woźniak – co będziemy promować i czy będzie zatrudniony pracownik 
w Punkcie Informacji Turystycznej? 
- Wójt Gminy – pracownik, który obsługuje „wioskę internetową” będzie jednocześnie 
udzielał informacji w tym zakresie. 
- Sekretarz Gminy – gmina jest członkiem Stowarzyszenia, ale oferty są kierowane do 
wszystkich mieszkańców, w związku z tym każdy mieszkaniec gminy może się 
ubiegać o środki składając stosowny wniosek. 
- Pan Sebastian Kiciński – informacje o naborze wniosków są publikowane na stronie 
internetowej Urzędu Gminy oraz na tablicach ogłoszeń. I poza naszą jurysdykcją jest, 
ile wniosków zostanie złożonych. 
- Przewodniczący Rady Gminy – dzięki temu, że płacimy składki każdy mieszkaniec 
gminy może indywidualnie złożyć wniosek na dofinansowanie konkretnego działania. 
- Skarbnik Gminy – wracając do pytania pani radnej Marii Woźniak: w roku 2011 
łącznie zapłaciliśmy 15.973,98 zł składek, z czego na Stowarzyszenie „LGR 
Świętokrzyski Karp” – 6.999,00 zł, natomiast na Stowarzyszenie LGD „Białe Ługi” – 
8.974,98 zł. 
Zarządy Stowarzyszeń corocznie podejmują uchwały w sprawie wysokości składek. 
- radna Maria Woźniak – wymieniona kwota wcale nie jest taka mała. 
- Wójt Gminy – ale są też wymierne korzyści z tego tytułu, bo realizując projekt 
będziemy mieć 50% dofinansowania. 
- pan Sebastian Kiciński – oprócz projektu, o którym wcześniej wspominała pani 
Wójt, aplikowaliśmy do LGD o środki na urządzenie placów zabaw dla dzieci. 
- radny Krzysztof Musiał – czy w poprzednich latach gmina korzystała                          
z jakiegokolwiek dofinansowania? 
- pan Sebastian Kiciński – były pewne ograniczenia finansowe, ponieważ 
dofinansowanie wynosi 50x50%. Ponadto odzew społeczny jest niewielki, ale 
wszystko zmierza ku lepszemu. 
Deklaruję, że na następną sesję przygotuję raport na temat możliwości, jakie niesie ze 
sobą przynależność do Stowarzyszeń oraz informację, co zostało wykorzystane i nad 
czym pracujemy obecnie. 
- radna Maria Woźniak – moim zdaniem społeczeństwo należy informować na bieżąco 
o wszelkich działaniach w tym zakresie. 
- pan Sebastian Kiciński – pocieszająca jest informacja, że w następnym okresie (lata 
2013-2020) rola Stowarzyszeń, co do przyznawania środków poszczególnym gminom 
oraz możliwości ich rozliczania, będzie o wiele większa. 
Jeżeli natomiast dojdziemy do wniosku, że ta przynależność na jakimś etapie jest dla 
nas zbyt obciążająca, zawsze istnieje możliwość wystąpienia ze Stowarzyszenia. 
          W wyniku dyskusji odbyło się głosowanie jawne: „za” podjęciem uchwały 
głosowało 14 radnych, „przeciw” – 0, „wstrzymało się” – 0. 
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Uchwała Nr XV/100/11 wraz z uzasadnieniem – w załączeniu.  
 
Do punktu 9-go. 
 
          Dyskusja na projektem Programu Budowy Przydomowych Biologicznych 
Oczyszczalni Ścieków na terenie Gminy Gnojno.  
          W tym punkcie porządku obrad, przybyły na sesję pan Krzysztof Półtorak - 
współwłaściciel firmy „EKOKANWOD” z siedzibą w Nowym Korczynie – przybliżył 
temat budowy zbiorczego systemu sieci kanalizacyjnych oraz przydomowych 
oczyszczalni ścieków, wskazując na wady i zalety jednych i drugich. 
Podkreślił przy tym, że w przypadku budowy przydomowych oczyszczalni ścieków 
największym problemem jest pozbycie się powstałego osadu, natomiast niewątpliwą 
ich zaletą jest stosunkowo łatwy montaż. 
 Zasugerował, że problem gospodarki ściekowej na terenie gminy należy rozwiązać    
w sposób kompleksowy. Tam, gdzie jest zwarta zabudowa należy się zastanowić nad 
budową kanalizacji grawitacyjnej oraz ewentualną modernizacją istniejącej 
oczyszczalni w Gnojnie. Natomiast tam, gdzie gospodarstwa są rozproszone 
zdecydowanie lepszym rozwiązaniem, ze względów ekonomicznych, będzie budowa 
przydomowych oczyszczalni ścieków. 
Dyskusja (pytania, odpowiedzi): 
- radna Maria Woźniak – jaki jest koszt wywozu osadu, w skali roku, z przydomowej 
oczyszczalni? 
- pan Krzysztof Półtorak – osad można wywozić beczkowozem lub, po odwodnieniu, 
wykorzystać gospodarczo. 
Problem tkwi nie w kosztach wywozu, ale w tym, że nikt nie chce osadu przyjmować. 
Jedynym sensownym rozwiązaniem jest uruchomienie własnej linii technologicznej    
w istniejącej oczyszczalni. 
- pan Marian Okraj – czy potrzebne są środki chemiczne do zabijania bakterii                
w przydomowych oczyszczalniach? 
- pan Krzysztof Półtorak – systemów jest kilka, ale najlepszym rozwiązaniem jest 
dostarczenie tlenu, który nie zabija bakterii, ale służy do ich rozmnażania. 
- pani Marianna Wójcik – ile kosztuje oczyszczalnia przydomowa? 
- pan Krzysztof Półtorak – średniej klasy oczyszczalnia kosztuje od 6.000 zł do 7.000 
zł, chociaż można kupić taką oczyszczalnię już za 4.000 zł. 
- pani Marianna Wójcik – czy otrzymamy dofinansowanie na budowę oczyszczalni, 
czy każdy będzie musiał ponieść koszty indywidualnie? 
- pan Krzysztof Półtorak – sprawa dofinansowania leży w gestii pani Wójt i Urzędu 
Gminy, ale na tego typu projekty można się ubiegać o środki z zewnątrz. 
- radny Krzysztof Musiał – na jednej z sesji byli obecni przedstawiciele firmy 
„DELFIN” i informowali, ze koszt oczyszczalni może wynieść od 15.000 zł do 17.000 
zł. Natomiast z mojej wiedzy wynika, że można taką oczyszczalnię kupić już za 3.000, 
4.000 zł. Co wpływa na tak duże różnice w cenie? 
- pan Krzysztof Półtorak – koszt oczyszczalni zależy od zamontowanego osadnika. 
Tańsze są instalowane w oczyszczalniach gnilnych, ale wtedy pozostaje kwestia 
brzydkiego zapachu i potrzeba częstszego opróżniania. 
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- radny Krzysztof Musiał – wspomniał pan o kwocie 6.000, 7.000 zł za oczyszczalnię. 
Wobec tego skąd się wzięła kwota 15.000 złotych? 
- pan Krzysztof Półtorak – niebagatelny wpływ na ogólny koszt budowy oczyszczalni 
ma cena projektu oraz duża konkurencja na rynku. 
- radny Krzysztof Musiał – aby zamontować oczyszczalnię przydomową we własnym 
zakresie trzeba mieć projekt, czy wystarczy pozwolenie wodno-prawne? 
- pan Krzysztof Półtorak – jeżeli są to oczyszczalnie z dużym przerobem dobowym      
( 6 ,7 m3)  trzeba mieć pozwolenie wodno-prawne. 
- radny Jerzy Gierczak – czy zainteresowani mieszkańcy Wólki Bosowskiej i Rudy 
będą mieć możliwość podłączenia do oczyszczalni grawitacyjnej, gdyby taka 
powstała, tak jak wcześniej planowano, w miejscowości Maciejowice. Odległość 
między miejscowościami wynosi ok. 4 km. 
- pan Krzysztof Półtorak – jeżeli jest mała liczba chętnych na podłączenie do 
zbiorczego systemu kanalizacji, zdecydowanie lepszym rozwiązaniem jest budowa 
przydomowych oczyszczalni. Jeżeli chodzi o podłączenie musi być spełniony warunek 
liczby mieszkańców na 1 km sieci (min. 120 mieszkańców).  
- radny Tomasz Pasternak – jaki jest koszt budowy 1 km sieci? 
- pan Krzysztof Półtorak – zgodnie z obowiązującym cennikiem koszt budowy 1 km 
sieci wynosi ok. 200.000 zł plus podatek VAT. 
- Skarbnik Gminy – ile wynosi koszt projektu? 
- pan Krzysztof Półtorak – jeżeli chodzi o projekty rozbieżność cen jest naprawdę 
duża, ponieważ ceny są narzucane przez projektantów. 
- Skarbnik Gminy – ile wynoszą koszty eksploatacji, które musi ponieść użytkownik 
sieci? 
- pan Krzysztof Półtorak – stawki ustala Rada Gminy, ale obecnie cena 1 m3 
odprowadzonych ścieków wynosi ok. 7 zł. 
-  Przewodniczący Rady Gminy – podsumowując dotychczasową dyskusję należałoby 
stwierdzić, że zarówno jedno, jak i drugie rozwiązanie ma swoje plusy i minusy. 
Niewątpliwym plusem budowy przydomowych oczyszczalni jest możliwość uzyskania 
dofinansowania do 90%. 
- pan Krzysztof Półtorak – dochodzą też koszty eksploatacji takiej oczyszczalni, czyli 
wymiany filtrów, inwentaryzacji, prądu. 
- radny Władysław Strózik – co zrobić z gromadzącą się wodą, jeżeli jest grunt 
nieprzepuszczalny? 
- pan Krzysztof Półtorak – należy wymienić grunt. 
- Wójt Gminy – realizacja projektu będzie poprzedzona badaniami geologicznymi 
gruntu. 
- pan Krzysztof Półtorak – i jeszcze jedna ważna informacja – jeżeli na danym terenie 
powstanie zbiorczy system kanalizacji grawitacyjnej lub ciśnieniowej należy się do 
tego systemu podłączyć; jest to wymóg ustawowy. 
- radny Stanisław Wcisło – znam wiele osób, które mają przydomowe oczyszczalnie 
ścieków, ale jeżeli powstanie kanalizacja sieciowa chętnie się do niej podłączą, 
ponieważ generalnie nie są zadowolone z takiego rozwiązania. 
Według mnie przydomowe oczyszczalnie ścieków powinno się budować tam, gdzie 
jest duże rozproszenie gospodarstw (na przysiółkach), natomiast przy zabudowie 
zwartej wybudowanie kanalizacji sieciowej jest najlepszym rozwiązaniem. 
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Jeżeli myślimy o rozwoju gminy - tym bardziej drugie rozwiązanie jest w pełni 
zasadne. Bo nie zachęcimy potencjalnych przedsiębiorców do inwestowania na terenie 
gminy, budując tylko przydomowe oczyszczalnie ścieków. 
- pan Krzysztof Półtorak – moje zdanie jest podobne; tam, gdzie można należy 
wybudować kanalizację grawitacyjną, natomiast tam, gdzie się nie da – przydomowe 
oczyszczalnie. 
- radny Jerzy Gierczak – a czy usytuowanie oczyszczalni przydomowej w odległości 
15 m od studni z wodą pitną nie będzie miało negatywnego wpływu na jej czystość      
i smak? 
- pan Krzysztof Półtorak – klasa czystości budowanych obecnie oczyszczalni jest 
bardzo wysoka. 
- Przewodniczący Rady Gminy – o lokalizacji oczyszczalni biologicznej na konkretnej 
działce decyduje projektant. 
        Ponieważ nie było chętnych do zadawania pytań Przewodniczący Rady Gminy 
złożył zaproszonemu gościowi serdeczne życzenia Noworoczne. 
        Następnie oddał głos panu Sebastianowi Kicińskiemu, który w sposób 
szczegółowy i wnikliwy przedstawił „PROGRAM BUDOWY PRZYDOMOWYCH 
BIOLOGICZNYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY 
GNOJNO”, opatrując poszczególne kwestie własnym komentarzem oraz trafnymi       
i fachowymi spostrzeżeniami (dokument stanowi załącznik do protokołu).  
        Po prezentacji radna Maria Woźniak odniosła się do danych zawartych na stronie 
3 opracowanego dokumentu, gdzie jest napisane, że czteroosobowa rodzina zużywa 
przeciętnie około 10 m3 wody i tyleż samo ścieków wytworzy. Ale jeżeli ta sama 
rodzina będzie oszczędzać i zużyje o połowę wody mniej – to czy taki system zda 
egzamin i czy nie trzeba będzie ścieków rozcieńczać - zapytała pani radna. 
Pan Sebastian Kiciński w odpowiedzi na zadane pytanie stwierdził, że nie jest 
praktykiem, ale w jego ocenie taki system jest skuteczny bez względu na ilość 
odprowadzanych ścieków. 
Po tej wypowiedzi Przewodniczący ogłosił 10-minutową przerwę w obradach.   
       Po przerwie kontynuowano obrady oraz dyskusję: 
- pan Marian Okraj – w imieniu mieszkańców sołectwa Pożogi chcę prosić Wysoką 
Radę o podjęcie uchwały w sprawie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, 
ponieważ jest to dla nas, na chwilę obecną, najlepsze rozwiązanie. 
- pani Maria Jabłońska – zebrałam deklaracje pisemne od mieszkańców wsi Wólka 
Bosowska, którzy w pełni akceptują koncepcję instalacji przydomowych oczyszczalni 
ścieków. Poinformowałam ich również, że orientacyjny koszt montażu jednej wyniesie 
około 1.500 zł. 
- Wójt Gminy - z autopsji wiem, bo byłam ostatnio z wizytą w gminie Ożarów, że 
przydomowe oczyszczalnie spełniają swoją rolę, nie wydzielają przykrego zapachu,    
a  poza tym zajmują bardzo małą powierzchnię działki. 
Nam chodzi przede wszystkim o orientację, czy takie przedsięwzięcie, uwzględniając 
dofinansowanie z zewnątrz, spotka się z akceptacją społeczną. 
Na dzień dzisiejszy mamy 500 chętnych, dlatego realizacja projektu będzie przebiegać 
etapami, ponieważ jest to proces czasochłonny i kapitałochłonny. 
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I teraz nasuwa się pytanie: czy instalacje przydomowych oczyszczalni rozpocząć od 
miejscowości najdalej położonych od oczyszczalni ścieków w Gnojnie, takich jak: 
Wólka Bosowska, Ruda, Pożogi, Kostera, Bugaj, Płośnia, czy przyjąć inny wariant? 
Musimy się też liczyć z koniecznością modernizacji istniejącej oczyszczalni. 
Gdybyśmy dysponowali wystarczającymi środkami oraz mogli dodatkowo liczyć na 
dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej – najlepszym rozwiązaniem dla gminy 
byłaby budowa kanalizacji sieciowej. Tak czy tak będziemy musieli zaciągnąć kredyt 
na realizację tego przedsięwzięcia.  
- radny Stanisław Wcisło – sprawa kanalizacji budzi wiele emocji. W materiałach 
przedstawionych przez pana Kicińskiego brakowało mi informacji na temat, gdzie        
i jaką kanalizację można zrobić, a gdzie się po prostu nie da. Teren gminy nie jest 
jednolity. Jeżeli jest grunt piaszczysty, jak przykładowo w Pożogach, można robić 
przydomowe oczyszczalnie. Natomiast przedstawienie sprawy w taki, a nie inny 
sposób może wprowadzić ludzi na niewłaściwy tok myślenia pod względem 
możliwości. 
Ja się wypowiem na przykładzie Balic, ich usytuowania oraz gleb, które u nas 
występują.  
Występowanie iłów czwartorzędowych uniemożliwia rozsączanie. Żeby rozsączanie 
było właściwe musi być grunt przepuszczalny. I tak na jedną osobę powinno 
przypadać około 15 mb rozsączenia. Wiadomo też, że rozsączenie musi być pod strefą 
zamarzania (min. 80 cm), a wody gruntowe poniżej tej strefy powinny się znajdować 
na głębokości od 1,5 do 2,0 metrów. Wobec powyższego grunty występujące na 
terenie Balic, Kostery, czy Bugaja nie nadają się pod tego rodzaju technologie. 
Nie chciałbym się sprzeciwiać ludziom z Kostery, czy Bugaja, którzy zdecydowali się 
na montaż przydomowych oczyszczalni. Ale według mnie nie zdadzą one egzaminu. 
W przypadku Balic, gdzie jest zwarta zabudowa, będzie również problem                     
z odprowadzeniem wody z takiej oczyszczalni, którą można odprowadzać do rowu 
melioracyjnego, ale w żadnym przypadku – do rowu przydrożnego. A spełnienie tego 
warunku już na wstępie wyklucza wiele gospodarstw. 
Cieszy mnie, że są miejscowości na terenie gminy, gdzie prawie 100% mieszkańców 
jest zdecydowanych na instalację przydomowych oczyszczalni, bo to oznacza, że coś 
w tym temacie drgnie, a gmina będzie miała co robić. 
Jeżeli zaś chodzi o Balice musimy się zastanowić nad innym, skutecznym, 
rozwiązaniem. 
Ponadto musimy patrzeć na problem z szerszej perspektywy, mając na uwadze gminę    
i jej rozwój, żeby nie zrobić z niej skansenu. Bo dosyć nie ma u nas przemysłu, to  
jeszcze żaden przedsiębiorca nie zechce tutaj zainwestować swoich pieniędzy. 
Zasada jest prosta – jeżeli damy ludziom energie i wodę – musimy też dać kanalizację. 
Dla porównania podam przykład Brzozówki, małej miejscowości (około 30 
zabudowań), gdzie jest mała oczyszczalnia i kanalizacja sieciowa. Ludzie są 
zadowoleni, bo dzięki kanalizacji mogą zbyć działki budowlane, których wartość 
wzrasta, ponieważ są w pełni uzbrojone. I to jest właśnie myślenie przyszłościowe! 
Ja niczego nie neguję, bo jeżeli pewien sposób jest dobry i skuteczny na rozwiązanie 
problemu – róbmy  oczyszczalnie przydomowe, ale nie próbujmy ludziom niczego 
narzucać. 
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Czasem to, co tanie – wychodzi drogo. Z rozmów, jakie przeprowadziłem                    
z fachowcami wynika, że przy gruntach średnio przepuszczalnych zaczopowanie 
oczyszczalni przydomowych powoduje, że po 4, 5 latach eksploatacji należy pewne 
elementy odbudować, co generuje wcale niemałe koszty. 
Jedno jest pewne, zarówno oczyszczalnie przydomowe, jak i sieciowe, mają swoje 
plusy i minusy. 
To, co mi się podobało w tej informacji to fakt, że jedno rozwiązanie nie wyklucza 
drugiego. Uważam, że jako radni powinniśmy podejść do sprawy rozsądnie i po 
gospodarsku, informując ludzi w sposób rzetelny o wszelkich przeciwwskazaniach. 
Myślę też, że Rada w swojej rozwadze podejdzie do rozwiązania problemu tak: jeżeli 
istnieje możliwość i jest zgoda na to – robimy, ale jeżeli jest zgoda, ale nie ma to sensu 
z uwagi na uwarunkowania glebowe – nie robimy. Bo mieszkaniec wsi, nie ujmując 
nikomu niczego, nie jest zorientowany w takiej tematyce. 
A teraz trochę historii. W 2009 roku, na jednej z sesji, przyjęto dwie koncepcje 
rozbudowy oczyszczalni i sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Gnojno. 
Jedna z koncepcji zakładała budowę jednej dużej oczyszczalni w miejscowości 
Raczyce, a droga koncepcja budowę jednej oczyszczalni – „matki” w miejscowości 
Raczyce-Maciejowice oraz budowę mniejszych w miejscowościach: Ruda, Balice oraz 
Grabkach Małych. 
Jeżeli się nie da w sposób jednorodny uregulować gospodarki ściekowej na terenie 
gminy, zróbmy to w sposób zróżnicowany. 
Na dzień dzisiejszy jestem za budową przydomowych oczyszczalni w tych 
miejscowościach, gdzie jest to możliwe i ludzie zdeklarowali taką chęć. Natomiast 
tam, gdzie ludzie nie wyrazili takiej chęci i nie jest to podyktowane warunkami 
glebowymi, należy przyjąć inne rozwiązanie. Wiem, że sprawy finansowe są 
niezwykle istotne, ale nic na siłę. 
- Wójt Gminy – zgodnie z wytycznymi NFOŚiGW nie ma możliwości instalacji 
przydomowych oczyszczalni ścieków na gruncie nieprzepuszczalnym; jest to wymóg 
podstawowy. Wobec tego na samym początku zlecimy wykonanie badań 
geologicznych wraz z opracowaniem projektu. 
- radny Stanisław Wcisło – nie chciałbym żeby ludzie sugerowali się wyłącznie ceną, 
bo z informacji wynika, że koszt szacunkowy realizacji strefowego systemu 
kanalizacji wyniesie około 15.000.000 zł, natomiast montaż 500 instalacji 
biologicznych oczyszczalni ścieków – 6.500.000 zł. 
- pan Sebastian Kiciński – ponieważ nie dysponuję dokładną wiedzą na ten temat 
dokument nie jest przygotowany precyzyjnie; zawiera tylko koszty orientacyjne. 
- radny Stanisław Wcisło – z mojej wiedzy wynika, że opinia na temat koncepcji 
kosztuje około 700 zł. Zgodnie z koncepcją wariantową z 2009 roku koszt jednego 
przyłącza wynosił 1.600 zł, obecnie 1.800 zł, ale mamy uzbrojony teren. 
- pani Maria Jabłońska – czy otrzymamy dotację do budowy przydomowych 
oczyszczalni ścieków? Bo jeżeli tak, jest to rozwiązanie korzystniejsze dla nas. 
- Przewodniczący Rady Gminy -  w dniu dzisiejszym nie podejmujemy żadnej 
wiążącej decyzji. 
Proponuję aby na posiedzenie stałych komisji Rady zaprosić pana Stanisława Sztuka, 
który jest fachowcem w tej dziedzinie i przedstawi problem od strony teoretycznej        
i praktycznej. 
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- radny Stanisław Wcisło – albo pana, który projektuje wodociąg w m. Jarząbki. 
- Wójt Gminy – jeżeli wyrazi zgodę i będzie dysponował wolnym czasem, poprosimy 
tego Pana na posiedzenie Komisji. 
Proszę państwa! Tak naprawdę chodzi o to, aby wykorzystać możliwości 
dofinansowania projektu, bo sami nie jesteśmy w stanie tego tematu udźwignąć. 
- radny Stanisław Wcisło – myśląc perspektywicznie o rozwoju gminy widziałbym 
budowę zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Gnojno, 
Raczyce i Balice. 
- Przewodniczący Rady Gminy – ale musimy również wziąć pod uwagę mieszkańców, 
którzy się zdecydowali na montaż przydomowych oczyszczalni ścieków. 
- pan Sebastian Kiciński – ostateczna decyzja należy do Państwa. 
- Wójt Gminy – aby wygenerować jak najniższe koszty, skupimy się na realizacji 
projektu w tych miejscowościach, gdzie taką chęć zadeklarowało co najmniej 50% 
mieszkańców. 
- radny Tomasz Pasternak – kiedy zostaną zamontowane pierwsze przydomowe 
oczyszczalnie? 
- Wójt Gminy – jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, po podjęciu uchwały             
i ogłoszeniu przetargu, zakończenie pierwszego etapu planowane jest na koniec 2012 
roku. 
- radny Tomasz Pasternak – czy do tego czasu zostanie zmodernizowana 
oczyszczalnia ścieków w Gnojnie pod kątem możliwości przyjmowania osadu stałego 
z przydomowych oczyszczalni? 
- Wójt Gminy – zrobimy rozeznanie i podejmiemy decyzję, bo na dzień dzisiejszy 
oczyszczalnia w Gnojnie jest wykorzystana w 75%. 
- pan Marian Okraj – osad można wykorzystać do celów rolniczych. 
- radny Stanisław Wcisło – nie chciałbym być postrzegany jako ktoś, kto zahamował 
budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. Dlatego oczekuję ze strony gminy 
realnego podejścia do tego tematu i pokazania, że niektóre grunty rzeczywiście się do 
tego nie nadają. 
- Wójt Gminy – w związku z tym mam pytanie: czy czas do sesji budżetowej mamy 
przeznaczyć na konkretne działanie w tym zakresie, czy czekać aż podejmiecie 
Państwo uchwałę? Chodzi o maksymalne wykorzystanie szansy, jaka się nadarza oraz 
czasu, którego mamy coraz mniej. 
- Sekretarz Gminy – prosiłbym również o uwagi do programu który, po naniesieniu 
ewentualnych poprawek, zostanie przedłożony do akceptacji na następnej sesji Rady. 
- radny Stanisław Wcisło – chciałbym jeszcze nadmienić, że na terenie tzw. 
przysiółków Balic (Michałówka, Przyborów) też można budować przydomowe 
oczyszczalnie ścieków. 
- radny Krzysztof Musiał – w pierwszym etapie należy montować oczyszczalnie tam, 
gdzie jest duża liczba chętnych. 
- radny Stanisław Wcisło – należy uwzględnić nie liczbę chętnych, ale procent. I jeżeli 
przykładowo w Gnojnie będzie 50% chętnych – można zacząć działać. 
- Wójt Gminy – na najbliższej sesji przedstawimy Państwu informację dotyczącą 
liczby mieszkańców, którzy wyrazili chęć montażu przydomowych oczyszczalni 
ścieków.  
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         Podsumowując dyskusję postanowiono, że na najbliższe posiedzenie stałych 
Komisji rady zostaną zaproszeni specjaliści w zakresie budowy przydomowych           
i sieciowych oczyszczalni ścieków. 
 
Do punktu 10-go. 
       
              Zapytania i wolne wnioski. 
 
              W tym punkcie porządku obrad Sekretarz Gminy, pan Piotr Bębas odczytał 
podanie mieszkańców wsi Kostera o przekazanie odcinka drogi o długości 400 
metrów, łączącej tą miejscowość z miejscowością Bugaj, Zarządowi Dróg 
Publicznych w Busku – Zdroju (kserokopia podania – w załączeniu).  
Wyjaśnił ponadto, że akceptacja Rady Gminy będzie podstawą do wystąpienia do 
Powiatowego Zarządu Dróg o opinię na ten temat. Z kolei opinia PZD – podstawą do 
przygotowania projektu uchwały w przedmiotowej sprawie. 
               Po tym wyjaśnieniu radni dali przyzwolenie, aby gmina wystąpiła                    
z oficjalnym pismem do Powiatowego Zarządu Dróg w Busku-zdroju o wydanie 
stosownej opinii na temat kwestii poruszonej w podaniu. 
               Kontynuując ten punkt porządku obrad, radny Stanisław Wcisło zwrócił się       
z prośbą o przygotowanie dla wszystkich radnych mapek z wykazem dróg gminnych 
przeznaczonych do remontu. 
                Pani Wójt zadeklarowała, że na najbliższym posiedzeniu stałych Komisji 
Rady każdy radny otrzyma mapę. 
                Następnie pan sołtys wsi Pożogi zapytał, czy firma, która wygrała przetarg 
na odśnieżanie dróg gminnych będzie odśnieżać drogi samodzielnie, czy ma 
podwykonawców oraz do kogo należy zgłaszać potrzeby w tym zakresie. 
                Pani Wójt w odpowiedzi stwierdziła, że drogi na terenie gminy będzie 
odśnieżał Zakład Gospodarki Komunalnej, natomiast zgłoszenia będą przyjmowane 
pod numerem telefonu 516022894. 
                Potem radny Władysław Strózik zapytał, dlaczego busy omijają 
miejscowość Balice i czy ma to związek z wprowadzeniem przez Radę Gminy opłat za 
korzystanie z przystanków. 
                Pani Wójt odnosząc się do poruszonej kwestii oznajmiła, że każdy 
przewoźnik dokonuje kalkulacji kosztów. Prawdopodobnie na przystankach czekała 
mała liczba pasażerów, dlatego przewoźnicy doszli do wniosku, że wjeżdżanie do 
Balic przestało im się opłacać.  
                Dalej głos zabrał radny Stanisław Wcisło i wnioskował o ustawienie dwóch 
znaków drogowych z napisem „Balice” przy drodze wojewódzkiej Skadla - Bronina.: 
jednego obok stawu na Przyborowie, a drugiego na skrzyżowaniu dróg w kierunku do 
cmentarza.                
               W drugiej kolejności radny Jerzy Kwiecień zapytał panią Wójt, czy prawdą 
jest, że w miejscowości Glinka będzie tylko jeden przystanek autobusowy. 
                Pani Wójt odpowiedziała, że dzięki jej osobistym staraniom będą dwa 
przystanki, mimo że projekt zakładał budowę jednego przystanku w tej miejscowości. 
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Do punktu 11-go. 
 
             Ponieważ XV sesja była ostatnią w roku 2011, Przewodniczący Rady Gminy, 
pan Piotr Terlecki przed jej zakończeniem złożył uczestnikom obrad najserdeczniejsze 
życzenia Noworoczne: zdrowia, pomyślności oraz więcej życzliwości ludzkiej. 
Następnie głos zabrała pani Jolanta Stachowicz, Wójt Gminy i podziękowała 
wszystkim za owocną współpracę w minionym roku, a na Nowy Rok życzyła dużo 
zdrowia, sukcesów na polu zawodowym i osobistym oraz podejmowania samych 
trafnych decyzji dla dobra i rozwoju gminy. 
 
Na tym protokół zakończono i podpisano.- 
 
Protokolant:                                                                              Przewodniczący obrad: 
B.Czarnecka                                                                                    Piotr Terlecki 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 


