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Protokół Nr XV/20 

           z sesji Rady Gminy Gnojno, odbytej w dniu 30 listopada 2020 roku w sali 
konferencyjnej Urzędu Gminy w Gnojnie. 

Sesja trwała od godz. 9.05 do godz. 11.00. 
Zgodnie z załączoną listą obecności uczestniczyło w niej 14 radnych (radny Artur 
Patrzałek od godz. 9.15; nieobecny: radny Damian Hen ) oraz: 
- Pan Zbigniew Janik   - wójt gminy, 
- Pan Piotr Bębas   - sekretarz gminy, 

- Pani Maria Małasińska  - skarbnik gminy, 
- Pani Agnieszka Liberek  - podinsp. ds. księgowości podatkowej 
- Pani Stanisława Sikora  - kierownik GZOS (w części obrad). 
          Otwarcia XV sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Wcisło. Na 
wstępie powitał wszystkich zebranych na sali obrad i stwierdził kworum wystarczające 

do podejmowania prawomocnych uchwał. 
Proponowany porządek obrad przedstawia się następująco: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum. 
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 

3. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie miedzy sesjami. 
4. Podjęcie  uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Gnojno na 2020 rok. 
5. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej Gminy Gnojno na lata 2020-2039. 
6. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru 

podatku rolnego. 
7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od 

nieruchomości. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków 
transportowych. 

9. Informacja o wynikach analizy oświadczeń majątkowych radnych złożonych w 
2020 roku. 

10. Informacja o wynikach analizy oświadczeń majątkowych pracowników 

samorządowych złożonych w 2020 roku. 
11. Informacja o realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2019/2020. 
12. Zapytania i wolne wnioski. 
13. Zakończenie sesji. 

Ponieważ nikt z radnych nie wniósł uwag – przewodniczący poddał porządek obrad pod 

głosowanie. 
„Za” przyjęciem ww. porządku obrad głosowało 13 radnych, nikt nie był „przeciw”, nikt 
nie „wstrzymał się” od głosu (protokół głosowania imiennego – w załączeniu). 
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Do punktu 2-go. 

 
             Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 

               W sprawie przyjęcia protokołu z XIV sesji odbytej w dniu 24 września 2020 r. 
odbyły się dwa głosowania. 
Za” przyjęciem protokołu bez czytania głosowało 13 radnych, natomiast „za”  przyjęciem 
protokołu w wersji opublikowanej na stronach podmiotowych Biuletynu Informacji 
Publicznej głosowało 12 radnych, głosy nieoddane - 1 (protokół głosowania imiennego – 
w załączeniu). 
 

Do punktu 3-go. 

 

             Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami. 
              Sprawozdanie z działalności za okres od 24.09.2020 r. do 30.11.2020 r., 

stanowiące załącznik do protokołu, przedłożył wójt gminy Zbigniew Janik (szczegółowe 
sprawozdanie znajduje się na stronie internetowej gminy pod adresem: gnojno.com.pl – 
w zakładce – dla mieszkańca – transmisja obrad). 
 

Do punktu 4-go. 
 

             Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Gnojno na 2020 rok. 

Wobec braku pytań i uwag do ww. projektu uchwały, przewodniczący zarządził 
głosowanie. 

Wynik głosowania jawnego jest następujący: „za” – 14, „przeciw” – 0, „wstrzymujące 
się” – 0 (protokół głosowania imiennego – w załączeniu). 

Uchwała Nr XV/147/20 wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik do protokołu. 

Do punktu 5-go. 

            Podęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej Gminy Gnojno na lata 2020-2039. 
            Radny Marian Okraj w nawiązaniu do ww. projektu uchwały zapytał, jak będzie 
wyglądać w praktyce przebudowa drogi Gnojno-Pożogi-Wierzbie.  
            W odpowiedzi wójt stwierdził, że wszystkie drogi, zarówno na terenie gminy jak i 
na terenie Polski, mają swoje numery, zatwierdzone uchwałami rady gminy oraz w 

naszym przypadku uchwałami Świętokrzyskiego Urzędu Marszałkowskiego. 
Kontynuując dodał, że nazwa tej drogi tak brzmi i nic w tym momencie nie można 
zmienić. Najważniejsze dla nas jest to, jaki odcinek drogi będzie remontowany. 
Przewodniczący w uzupełnieniu dodał, że swego czasu był prowadzony remont odcinka 
drogi między Balicami a Palonkami a nazwa tej inwestycji brzmiała Śladków Duży – 

Kargów. 
Zważywszy na brak dalszych pytań, przewodniczący poddał ww. projekt uchwały pod 
głosowanie. 
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Wynik głosowania jawnego jest następujący: „za” – 14, „przeciw” – 0, „wstrzymujące 

się”  – 0 (protokół głosowania imiennego – w załączeniu). 
Uchwała Nr XV/148/20 - w załączeniu. 

Do punktu 6-go. 

            Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru 
podatku rolnego. 
           W związku z tym, że w dniu 27 listopada br. odbyło się wspólne posiedzenie 
stałych komisji rady podczas którego radni obradowali nad tak zwanymi uchwałami 
okołobudżetowymi określającymi wysokość podatków i opłat lokalnych, przewodniczący 
Komisji Planowania Budżetu i Finansów – radny Artur Patrzałek – poinformował o 
podjętych ustaleniach. Stwierdził, że obniżono cenę skupu żyta do celów wymiaru 
podatku rolnego będącą podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok 2021, z kwoty 
58,55 zł za 1 dt do kwoty 54,00 zł za 1 dt. Konsekwencją zmiany jest wzrost podatku 
rolnego z 1 ha przeliczeniowego o kwotę 5,00 złotych. W dalszej części swojego 
wystąpienia dodał, że komisje zaopiniowały pozytywnie proponowane stawki podatku 
od nieruchomości i od środków transportowych. 
Głos w tej sprawie zabrali ponadto: 
- Wójt gminy – korzystając z okazji, że mieszkańcy gminy oglądają sesję na żywo 
chciałem poinformować, iż nie jest tak że radni głosują za każdą proponowaną uchwałą 
bez dyskusji. W miniony piątek obradowaliśmy nad stawkami podatków na przyszły rok 
około trzech godzin. W trakcie dyskusji były poruszone wszystkie kwestie i wzięte pod 
uwagę wszystkie głosy za i przeciw. Dzisiaj obradujemy nad uchwałami, w których są 
zawarte ustalone stawki. Wszystkich mieszkańców gminy, którzy są zainteresowani ich 
wysokością, odsyłam na stronę internetową naszej gminy, na której będą zamieszczone 
przedmiotowe uchwały, zawierające szczegóły.  
- Radny Krzysztof Samburski – w związku z tym, że ze względów zdrowotnych nie 
mogłem uczestniczyć w piątkowym posiedzeniu komisji, mam prośbę. Ponieważ 
jesteśmy na wizji, chciałbym aby pani skarbnik dokonała porównania obecnych stawek 
podatków ze stawkami z ubiegłego roku.  
- Wójt gminy – jest to możliwe w każdej sytuacji. Ale wszystkie te zagadnienia były 
rozpatrywane w piątek. Nie chciałbym, aby dzisiejsza sesja trwała zbyt długo, dlatego 
wspomniałem o tym, że wszystkie szczegóły dotyczące uchwał nad którymi 
procedujemy będą zamieszczone na stronach podmiotowych Biuletynu Informacji 
Publicznej. Nie chciałbym również powtarzać wszystkich czynności z piątku, kiedy 
każda uchwała, punkt po punkcie, była poddawana szczegółowej analizie. Jest to 
możliwe, ale decyzja, czy jeszcze raz to przedstawiać, należy do was. Ze względu na 
obostrzenia najlepiej by było gdyby czas przebywania na tej sali był jak najkrótszy. 
Chodzi o bezpieczeństwo każdego z nas i pracowników Urzędu Gminy w Gnojnie. I 
tylko to mam na względzie. 
- Radny Krzysztof Samburski – w związku z tym mam pytanie do pani skarbnik. Czy jest 
możliwe, aby poinformować o ile procent wzrosły stawki podatków? 
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- Wójt gminy – jeśli już to wolałbym aby czytać uchwały  w całości a nie przedstawiać 
wyrywkowych danych. Ostateczna decyzja należy do radnych. Czy wracamy do tego, 
co było w piątek czy nie. 
- Radny Krzysztof Samburski – wobec tego mam prośbę, aby w informacji odnieść się 
do ubiegłorocznych stawek.  
- Wójt gminy – już o tym mówiłem panie radny, że wszystkie te uchwały były 
analizowane w piątek, dosłownie w detalach. Sytuacja zagrożenia zdrowia i życia jest w 
tej chwili dla mnie najważniejsza. Nie chciałbym natomiast powielać tego, co już było 
rozpatrywane. Przepraszam że tak mówię, ale tak jest. W dalszej części obrad wrócę 
do sytuacji dotyczącej koronawirusa na terenie gminy i powiem jaka była i jaka jest 
obecnie. Nie jest to sprawa bagatelna ani mało ważna. Bo jeśli dochodzi do 
przyypadków śmiertelnych, jest to bardzo poważna rzecz. Zrobię wszystko, aby każdy z 
was miał dostęp do materiałów dotyczących tego zagadnienia, z zachowaniem 
wszelkich norm bezpieczeństwa.  
- Przewodniczący obrad – aby sytuacja była do końca klarowna, w celu porównania, w 
materiałach zamieszczonych na naszej stronie będą uwzględnione stawki z ubiegłego 
roku. 
Ponieważ żaden z radnych nie miał więcej pytań i nie wniósł żadnych uwag – 

przewodniczący zarządził głosowanie nad omawianym projektem uchwały. 
Wynik głosowania jawnego jest następujący: „za” – 14, „przeciw” – 0, „wstrzymujące 
się” – 0 (protokół głosowania imiennego – w załączeniu). 

Uchwała Nr XV/149/20 wraz z uzasadnieniem oraz pozytywną opinią 

Świętokrzyskiej Izby Rolniczej w Kielcach stanowi załącznik do protokołu. 

Do punktu 7-go. 

           Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od 
nieruchomości. 
W związku z brakiem pytań i uwag przewodniczący obrad przeprowadził jawne 
głosowanie nad wyżej wymienionym projektem uchwały. 
Wynik głosowania jawnego jest następujący: „za” – 14, „przeciw” – 0, „wstrzymujące 

się” – 0 (protokół głosowania imiennego – w załączeniu). 

Uchwała Nr XV/150/20 wraz z uzasadnieniem – w załączeniu. 

Do punktu 8-go. 

         Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków 
transportowych. 
Wobec braku pytań – przewodniczący zarządził głosowanie nad przedmiotowym 
projektem uchwały. 
Wynik głosowania jawnego jest następujący: „za” – 14, „przeciw” – 0, „wstrzymujące 
się” – 0 (protokół głosowania imiennego – w załączeniu). 
Uchwała Nr XV/151/20 wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik do protokołu. 
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Do punktu 9-go. 

           Informacja o wynikach analizy oświadczeń majątkowych radnych złożonych w 
2020 roku. 
Z wyżej wymienioną informacją, stanowiącą załącznik do protokołu, zapoznała 
zebranych na sali obrad  Pani Barbara Czarnecka – podinsp. ds. obsługi rady. 
Przewodniczący ogłosił 10-minutową przerwę w obradach. 

Do punktu 10-go. 

           Informacja z analizy oświadczeń majątkowych złożonych Wójtowi Gminy Gnojno 
w 2020 roku. 
Analogicznie do punktu poprzedniego informację o której mowa wyżej przedłożyła 
Barbara Czarnecka (kserokopia dokumentu stanowi załącznik do protokołu). 

Do punktu 11-go. 

           Informacja o realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2019/2020. 
            Kierownik Gminnego Zespołu Obsługi Szkół – Pani Stanisława Sikora –  
oznajmiła, że informacja o stanie realizacji zadań oświatowych jest przedkładana 
corocznie (kserokopia dokumentu – w załączeniu). Następnie doprecyzowała, że 
informacja zawiera m.in. dane dotyczące liczby szkół, uczniów, prowadzonej polityki 
socjalnej dla uczniów, wypłaty nauczycielom jednorazowego dodatku uzupełniającego, 
złożonych wniosków o udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadań i sytuacji 
epidemiologicznej, która wpłynęła na decyzję MEN o zawieszeniu zajęć stacjonarnych 
w szkołach i wprowadzeniu nauki zdalnej. Kończąc dodała, że baza oświatowa na 
terenie gminy jest w dobrym stanie a przeprowadzone remonty wpłynęły na poprawę 
wyglądu i stanu obiektów szkolnych. 
W dyskusji głos zabrali: 
- Przewodniczący obrad – nawiązując do tego, co powiedziała Pani Sikora trzeba 
powiedzieć jedno. Nauczanie zdalne, które jest dziś koniecznością, nie zastąpi 
bezpośredniego kontaktu nauczyciela z uczniem. Już w tej chwili podawane są w 
mediach informacje, że eksperci opracowują zmiany na potrzeby przyszłorocznych 
egzaminów: ósmoklasistów i maturalnych, które są podyktowane sytuacją panującą w 
kraju. To nie jest niczyja wina, tylko rozprzestrzeniającej się pandemii. Aby nie dopuścić 
do jej dalszej eskalacji, trzeba zachować wszelkie środki ostrożności. Macie dzieci i 
wnuki, więc wiecie z jakimi trudnościami trzeba się borykać podczas nauki zdalnej, 
która nie daje zamierzonego efektu a jest dla wszystkich bardzo dużym obciążeniem.  
- Pani Stanisława Sikora – sytuacja dotycząca nauki zdalnej wygląda nieco lepiej, 
ponieważ dzięki kamerkom nauczyciele widzą uczniów a uczniowie nauczycieli. 
- Radny Krzysztof Samburski – jestem radnym już kilka kadencji i odkąd pamiętam 
odwiecznym problemem z którym się borykała gmina, były koszty utrzymania szkół i 
administracji. Jesteśmy gminą biedną i nie mamy dochodów takich, jakie mają inne 
gminy. Mamy rozbudowaną sieć szkół, bo aktualnie na terenie gminy funkcjonują  
cztery szkoły podstawowe. W związku z tym chciałem zadać pytanie pani kierownik, 
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niczego nie sugerując. Biorąc pod uwagę subwencję oświatową, jak sobie Państwo 
radzicie z kosztami utrzymania wszystkich placówek? Mam też pytanie do pana wójta. 
W projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej jest zaplanowana 
budowa sal sportowych przy Szkołach Podstawowych w Balicach i Jarząbkach. Jeśli 
weźmiemy pod uwagę liczbę uczniów, czy budowa tych sal ma sens? Czy na realizację 
tych inwestycji będzie zaciągnięty kredyt? Czy gmina otrzyma dofinansowanie? Proszę 
o przybliżenie tego tematu. Z doświadczenia wiemy, że ile było władz – tyle poglądów.  
- Pani Stanisława Sikora – subwencja oświatowa dla gminy wynosi około trzy i pół 
miliona złotych. Ponieważ koszty utrzymania szkół są o wiele wyższe, pozostałe środki 
gmina dokłada ze swojego budżetu. I tak jest od wielu lat. My też czynimy starania, aby  
pozyskać jak najwięcej pieniędzy z zewnątrz, składając stosowne wnioski m.in. na 
zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych. Pan wójt ze swej strony też robi 
wszystko, aby zdobyć jak najwięcej środków na bieżące potrzeby i remonty w szkołach. 
- Wójt gminy – powtórzę to, co pan radny powiedział na początku, że nie było takiego 
roku, w którym gmina nie dokładałaby do oświaty. Nie chcę aby to co powiem, było 
odebrane jako forma usprawiedliwienia, ale wszystkie gminy w Polsce dokładają do 
zadań oświatowych duże kwoty. Ministerstwo Edukacji Narodowej tłumaczy, że 
prowadzenie szkół jest zadaniem własnym gminy, w związku z tym dokładanie do  
utrzymania placówek jest naszym obowiązkiem. Pozostaje tylko kwestia kwoty. W 
przypadku jednych gmin jest to kwota większa a w przypadku innych – mniejsza. 
Jesteśmy gminą typowo wiejską, w której nie ma dużych skupisk ludzkich, jakie można 
spotkać w miastach, w których w jednej dzielnicy są dwie szkoły. U nas do jednej szkoły 
uczęszczają dzieci z kilku miejscowości. Dokładamy do utrzymania szkół tyle, aby 
utrzymać odpowiedni poziom nauczania i odpowiedni standard obiektów szkolnych. 
Teraz odniosę się do budowy sal gimnastycznych. Na realizację tych inwestycji 
chciałbym skorzystać z uruchomionego przez premiera rządowego programu wsparcia. 
Nabór wniosków będzie prowadzony na podobnych zasadach jak poprzednio. Wtedy 
gminy w całej Polsce otrzymały środki w zróżnicowanych kwotach, obliczonych na 
podstawie algorytmu. Niektóre gminy otrzymały latem po kilkaset tysięcy a niektóre po 
kilka lub kilkanaście milionów złotych, w zależności od wysokości budżetów. My 
otrzymaliśmy wsparcie w wysokości 500 tysięcy. Decyzja o przyznaniu środków 
należała wówczas tylko do premiera i rządu. Wsparcie o które teraz będziemy się 
starać, będzie obwarowane warunkami i wytycznymi, które należy spełnić i do których 
trzeba się dostosować. Nasza gmina złożyła wniosek o przyznanie środków w kwocie 
10 milionów złotych. Ile otrzymamy środków, tego nikt nie wie. Starania o pozyskanie 
środków były poprzedzone rozmowami na temat tego, na jakie dziedziny możemy takie 
wsparcie otrzymać. Podeszliśmy do tego tematu z różnego punktu widzenia. Ponieważ 
otrzymujemy wsparcie na drogi czy remont budynków szkolnych z Urzędu 
Marszałkowskiego czy Urzędu Wojewódzkiego uznaliśmy, że nie należy tych zadań 
ujmować we wniosku, aplikując o  wsparcie rządowe. Wskazaliśmy natomiast dziedziny, 
na które nie mamy szansy otrzymania wsparcia z innych miejsc. 
Dlatego na liście potrzeb znalazła się: rewitalizacja miejscowości Gnojno, budowa sal 
sportowych przy mniejszych liczebnie Szkołach Podstawowych w Balicach i Jarząbkach 
i budowa zbiornika wodnego w Jarząbkach na potrzeby sadowników i warzywników, 
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których na tamtym terenie jest najwięcej. Dofinansowanie wyniesie co najmniej 80%, 
czyli jest dla nas bardzo korzystne. Pozostała kwota musi pochodzić z dochodów 
własnych gminy a nie z kredytu. Podejście rządu jest o tyle rozsądne, że każda gmina 
przed złożeniem wniosku musi dobrze rozważyć na realizację jakich przedsięwzięć 
będzie ją stać. W przeciwnym razie wnioski dużych miast opiewałyby na miliardy 
złotych. Nie powiem dzisiaj Państwu, na ile ten zamysł się uda. I nie powie tego swoim 
radom żaden wójt ani burmistrz. Będziemy się starać, aby ta kwota była jak największa. 
Nie wiadomo też czy wszystkie wykazane inwestycje zostaną zrealizowane. Czy może 
jedna, dwie lub wszystkie cztery. Planowany termin realizacji zadań wynosi 2 lata.  

Do punktu 12-go. 

            Zapytania i wolne wnioski. 
           Zapytania i wolne wnioski zgłosili: 
- Radny Marian Okraj – po raz kolejny zgłaszam wniosek na realizację którego oczekują 
mieszkańcy. Wprawdzie dzisiejsza sesja nie jest sesją budżetową, ale jest odpowiedni 
czas żeby o tym powiedzieć. Jako sołtys forsuję od 2017 roku poprawę stanu 
bezpieczeństwa na drogach gminnych poprzez budowę oświetlenia ulicznego w terenie 
zabudowanym. Od 2017 roku do 2020 roku mieszkańcy wsi Pożogi przeznaczyli na ten 
cel część środków funduszu sołeckiego. Na potwierdzenie tego faktu chciałbym 
przytoczyć konkretne liczby.   
W wymienionych latach na budowę oświetlenia przeznaczono kwotę 38.499,00 zł. 
Ustawa o funduszu sołeckim stanowi, że pieniądze, które nie zostaną wydane nie 
przechodzą na kolejny rok i zostają w budżecie gminy. I tutaj nasuwa się pytanie. Co 
zostaje dla mieszkańców? Brak bezpieczeństwa na drogach i brak podniesienia 
poziomu życia. W związku z tym ponawiam apel, aby w przyszłorocznym budżecie 
zabezpieczyć środki na dokończenie budowy oświetlenia. Ten problem nie dotyczy tylko 
sołectwa, które reprezentuję. Na terenie gminy jest jeszcze wiele nieoświetlonych 
miejsc. 
Druga sprawa dotyczy również bezpieczeństwa, ale tym razem wszystkich 
użytkowników drogi Gnojno – Pożogi (od ul. Leśnej do granicy z gminą Chmielnik). Na 
ostatniej sesji zgłaszałem wniosek dotyczący kompleksowego oczyszczenia pasa tej 
drogi wraz z poboczami i rowami. Ponieważ nic w tym kierunku nie zostało zrobione – 
ponawiam swój wniosek.  Proszę również o to, aby wnioski radnego i sołtysa były brane 
pod uwagę. 
Trzecia sprawa. W 2019 roku zostały wyodrębnione środki z funduszu sołeckiego na 
odwodnienie drogi w centrum wsi i zakup elementów. Potrzebne elementy zakupiono w 
lipcu tego roku i dostarczono na miejsce, ale nie zostały one zamontowane. Panie 
wójcie. Bardzo proszę o realizację tego wniosku. 
- Wójt gminy – chcę jeszcze raz podkreślić, że energetycy nie wydadzą nam pozwolenia  
na budowę linii, ponieważ nie została rozstrzygnięta kwestia stawki podatku od jednego 
punktu świetlnego (dotyczy całego kraju). Liczę na to, że ta sprawa zostanie rozwiązana 
w 2021 roku. 



8 

 

Przeprowadzamy jedynie remonty i wymianę opraw oświetlenia, o czym informowałem 
czytając sprawozdanie międzysesyjne. 
Odnosząc się do drugiego wniosku chcę zaakcentować, że właściciele działek wzdłuż 
drogi tak skrupulatnie pilnują drzew, że czasem jesteśmy zmuszeni przycinać po jednej, 
po dwie albo po trzy gałęzie. Dopóki nie zmieni się mentalność i ludzie nie zrozumieją, 
że w pasie drogowym nie powinny rosnąć krzewy, to tak będzie. Nie jest też tak, że w 
ciągu jednego tygodnia jesteśmy w stanie usunąć wszystkie krzewy rosnące przy 
drogach na terenie całej gminy. A ten rok pod tym względem jest rokiem szczególnym. 
Musimy wprowadzić w życie przepisy, które dotyczą wszelkich zmian i dostosowań 
mających związek z koronawirusem. I właśnie za ich wdrożenie odpowiedzialni są 
pracownicy Urzędu Gminy i szkół. Dbają o to, abyśmy w tych obiektach czuli się 
bezpiecznie. Dlatego na ostatniej sesji dziękowałem sołtysom za to, iż rozumieją że nie 
wszystkie wnioski da się zrealizować od razu. Usunięcie rosnących chwastów na 
poboczach dróg jest ważne, ale nie najważniejsze. Teraz najważniejszą kwestią dla nas 
jest ochrona zdrowia i życia mieszkańców gminy. Przepraszam za opóźnienia związane 
z realizacją wniosków. Nie wynika to z naszego widzimisię, tylko z potrzeby podjęcia 
działań związanych z pandemią wirusa. Wracając do czyszczenia poboczy powiem tak. 
Na wytyczenie granic wzdłuż dróg znajdujących się na terenie gminy potrzebna byłaby 
kwota co najmniej stu tysięcy złotych albo dwa razy wyższa.  
Odnosząc się do trzeciego wniosku wyjaśniam, że w wakacje pracownicy 
przeprowadzali drobne remonty, które miały  na celu dostosowanie obiektów 
oświatowych do rozpoczęcia nowego roku szkolnego na normalnych zasadach. A do 
innych prac kierowani są tylko wtedy, kiedy nie zajmują się działaniami związanymi z 
COVID-19. Dlatego między innymi nie zostały zamontowane elementy odwodnienia 
drogi w Pożogach. W związku z tym proszę o wyrozumiałość i obiecuję, że w 
najbliższym czasie zostanie to zrobione. 
- Radny Krzysztof Samburski -  dziękuję za zamontowanie znaków drogowych „Ustąp 
pierwszeństwa przejazdu” w Kosterze. W imieniu mieszkańców chciałbym zapytać, czy 
będzie zamontowane lustro drogowe. 
- Wójt gminy – wszystkie wnioski i potrzeby zgłaszane przez radnych, sołtysów i 
mieszkańców będą sukcesywnie realizowane. 
- Radna Beata Boś – proszę o dostarczenie piasku do posypywania dróg (na górkach i 
wzniesieniach). 
- Wójt gminy – zamówiliśmy piasek i sól do posypywania dróg, który będzie rozwożony 
do poszczególnych miejscowości na podobnych zasadach, jak w latach poprzednich. 
Odbiegając nieco od wniosków i zapytań chciałem podziękować za taki a nie inny 
przebieg dzisiejszej sesji.  
Wracając natomiast do wniosku radnego Krzysztofa Samburskiego chciałem 
zaznaczyć, że w związku z obostrzeniami praca urzędu odbywa się na zupełnie innych 
zasadach a mieszkańcy nie są wpuszczani na teren budynku. Wspólnie z 
przewodniczącym i pracownikami zastanawialiśmy się czy dzisiejszej sesji nie 
zorganizować zdalnie. Ale to też nie byłoby dobre rozwiązanie, bo spoczywa na nas 
obowiązek transmitowania obrad na żywo. Mając na uwadze obecną sytuację 
epidemiologiczną musimy spełnić wiele warunków, aby każdy czuł się bezpiecznie i 
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żeby nie dochodziło do wzrostu zachorowań i śmierci. Nie wiem czy jesteście tego 
świadomi, ale na terenie naszej gminy miały miejsce zgony z powodu COVID-19. 
Dlatego należy zrobić wszystko co jest możliwe, aby takich przypadków było jak 
najmniej. Należy sobie również zdawać sprawę z tego, że osoby które przeszły 
zakażenie koronawirusem są szczególnie narażone na niebezpieczne powikłania. 
Jak już wcześniej mówiłem, wszystkie sprawozdania i uchwały zostaną zamieszczone 
na naszej stronie internetowej. Mając na uwadze malejące dochody mieszkańców 
gminy wspólnie z radą ustaliliśmy, że podatki zostaną podwyższone tylko o wskaźnik 
inflacji, czyli o około  3,9 procenta.  
Jeszcze raz dziękuję za to, że sesja tak szybko i sprawnie przebiegła. Dziękuję za 
waszą odpowiedzialność. Przy okazji poruszę problem braku odpowiedzialności 
niektórych instytucji. Zapewne czytaliście informację zamieszczoną na naszej stronie na 
temat ogniska COVID-19 na terenie gminy. Było to jedno z największych ognisk 
koronawirusa w Polsce. I w  tym miejscu należy podkreślić, że reakcja i działanie 
pracowników Urzędu Gminy i dyrekcji szkół było naprawdę szybkie i zdecydowane. 
Dzięki temu udało się zapobiec dużemu nieszczęściu. Niewiedza doprowadziła do tego, 
że na terenie gminy zachorowało kilkadziesiąt osób a kilkaset było objętych 
kwarantanną. Przekazałem mieszkańcom informację, jak w tym przypadku zachowało 
się Starostwo Powiatowe i Sanepid. Są to przecież instytucje zaufania społecznego, 
które powinny działać na rzecz mieszkańców. Do czego każdy na szczeblu gminy, 
powiatu i województwa został zobligowany. Dzięki Bogu, że tak to się skończyło. 
Jednostkowe pozytywne przypadki dotknęły pracowników gminy i szkół. Dyrekcja, 
nauczyciele i obsługa placówek oświatowych bardzo szybko reagowała na każdy 
symptom wskazujący na zakażenie. Nawet zwykła grypa, katar czy kaszel były 
podstawą, aby eliminować uczniów i nauczycieli ze szkoły na okres jednego czy dwóch 
tygodni. 
Dziękuję wam za współpracę, dziękuję nauczycielom, dyrektorom i wszystkim 
pracownikom oświaty za podjęte działania. Podziękowania skieruję jeszcze w dniu 
dzisiejszym do sołtysów. 
- Przewodniczący obrad – w uzupełnieniu tego, co powiedział wójt na temat 
koronawirusa dodam, że patrząc na problem z perspektywy naszych mieszkańców 
trzeba stwierdzić, że nie ma nigdzie idealnie. Bo zawsze trafiają się sytuacje, które nie 
powinny mieć miejsca. Oceniając natomiast postawę naszych mieszkańców, należy im 
podziękować. Szacunek należy im się za adekwatne podejście do problemu. Widać, że 
rozumieją powagę sytuacji a ich postawa jest godna pochwały. Prawdziwy sprawdzian 
zdajemy spotykając się z trudnymi sytuacjami. Wtedy wiemy, że społeczeństwo dorosło 
do tego, aby realnie ocenić zagrożenie.  
- Wójt gminy – a teraz nadszedł moment pożegnań. Powiem, że dla mnie nie jest to 
komfortowa sytuacja, ale odchodzi na emeryturę nasza pani skarbnik, która w Urzędzie 
Gminy przepracowała 32 lata. Marysiu. Bardzo Ci dziękuję w imieniu swoim, wszystkich 
tu obecnych, w imieniu moich poprzedników, radnych i sołtysów poprzednich kadencji 
za twoją pracę. Chociaż uważam, że to słowo nie jest wystarczające. Życzymy Ci 
przede wszystkim zdrowia zarówno w tym trudnym czasie, jak i na emeryturze oraz jak 
najczęstszych podwyżek świadczeń. 
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Korzystając z tego, że jest to ostatnia sesja z Twoim udziałem – chciałbym Ci 
podziękować za wszystko wręczając symbolicznie kosz ze słodkościami. 
- Pani Maria Małasińska – dziękuję za prezent a Państwu za współpracę. 
- Przewodniczący obrad – ja z kolei wszystkim dzisiejszym solenizantom życzę 
wszystkiego najlepszego. Dużo zdrowia, radości, spokoju w waszych rodzinach i 
domach. Żeby trwająca pandemia nie była dla Was uciążliwa a uśmiech gościł na 
Waszych twarzach i twarzach Waszych bliskich. 
 - Wójt gminy – ja również dołączam się do życzeń. 

Do punktu 13-go 

             W związku z wyczerpaniem wszystkich punktów porządku obrad XV sesji, 
Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Wcisło dokonał jej zamknięcia. 
 
Na tym protokół zakończono i podpisano.- 

 
           Protokolant:                                                             Przewodniczący obrad: 
     Barbara Czarnecka                                                             Stanisław Wcisło 

 

Mając na względzie zachowanie reżimu sanitarnego, po sesji odbyło się spotkanie z 
sołtysami, podczas którego przedstawiona została w sposób szczegółowy problematyka 

omawiana w trakcie sesji. 
 
Niniejszy protokół stanowi zwięzłą, skróconą wersję przebiegu posiedzenia XV sesji 

Rady Gminy Gnojno, która odbyła się w dniu 30 listopada 2020 roku. Dokładny jej 
przebieg zawiera nagranie, udostępnione na stronie Biuletynu Informacji Publicznej 

Gminy Gnojno. 


