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Protokół Nr XVI/20 

           z sesji Rady Gminy Gnojno, odbytej w dniu 29 grudnia 2020 roku w sali 
konferencyjnej Urzędu Gminy w Gnojnie. 

Sesja trwała od godz. 9.05 do godz. 10.40. 
Zgodnie z załączoną listą obecności uczestniczyło w niej 15 radnych (radny Artur 
Patrzałek od godz. 9.10, radny Andrzej Kuranda od godz. 9.30 ) oraz: 
- Pan Zbigniew Janik   - wójt gminy, 
- Pan Piotr Bębas   - sekretarz gminy, 

- Pani Agnieszka Liberek  - p.o. skarbnika gminy. 
          Otwarcia XVI sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Wcisło. Na 
wstępie powitał wszystkich zebranych na sali obrad i stwierdził kworum wystarczające 
do podejmowania prawomocnych uchwał. Kontynuując wniósł o zmianę w porządku 
obrad, polegającą na wprowadzeniu punktu 8 w brzmieniu: „Podjęcie uchwały w 

sprawie przyjęcia „Aneksu nr 1 do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy 

Gnojno”. 
„Za” proponowaną zmianą głosowało 13 radnych, nikt nie był „przeciw” i nikt nie 
„wstrzymał się” od głosu. 
Po przegłosowaniu zmiany porządek obrad przedstawia się następująco: 

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie kworum i przyjęcie porządku obrad. 

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 

3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Gnojno na 2020 rok. 
4. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej Gminy Gnojno na lata 2020-2039. 
5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu niewygasających wydatków z 

upływem roku 2020 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 

2020 rok. 
7. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości na terenie Gminy 

Gnojno. 
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Aneksu nr 1 do Planu Gospodarki 

Niskoemisyjnej dla Gminy Gnojno”. 
9. Zapytania i wolne wnioski. 
10. Zakończenie sesji. 

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

 
Do punktu 2-go. 

 

              Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 
               W sprawie przyjęcia protokołu z XV sesji odbytej w dniu 30 listopada 2020 r. 
odbyły się dwa głosowania. 
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„Za” przyjęciem protokołu bez czytania głosowało 13 radnych i tylu samo głosowało „za”  
przyjęciem protokołu w wersji opublikowanej na stronach podmiotowych Biuletynu 
Informacji Publicznej (protokół głosowania imiennego – w załączeniu). 

 

Do punktu 3-go. 

 

             Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Gnojno na 2020 rok. 
              Z treścią protokołu z posiedzenia Komisji Planowania Budżetu i Finansów, 
odbytego w dniu 28 grudnia 2020 r., zapoznała zebranych radna Jadwiga Gubała 

(kserokopia protokołu nr 19/20 – w załączeniu). 
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 XVI/152/20 wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik do protokołu. 

Do punktu 4-go. 

            Podęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie 
Finansowej Gminy Gnojno na lata 2020-2039. 
Zważywszy na brak jakichkolwiek pytań i uwag, przewodniczący poddał ww. projekt 

uchwały pod głosowanie. 
Wynik głosowania jawnego jest następujący: „za” – 14, „przeciw” – 0, „wstrzymujące 

się”  – 0 (protokół głosowania imiennego – w załączeniu). 
Uchwała Nr XVI/153/20 - w załączeniu. 

Do punktu 5-go. 

          Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu niewygasających wydatków z 
upływem roku 2020 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków. 

          Radny Marian Okraj zabierając głos w wyżej wymienionym temacie stwierdził 
m.in.: „Mam wątpliwości co do niewygasających wydatków. Zapoznałem się z wykazem, 

ale będę dociekliwy i zapytam, gdzie są środki, które wygasają z upływem roku 
budżetowego i nie można ich przeznaczyć na zadania w roku następnym? Ponieważ 
nie ma takiego wykazu, byłoby wskazane porozmawiać o tym, gdzie są księgowane te 

środki. Aby nie być gołosłownym – posłużę się przykładem. W roku 2020 na zadania 
realizowane z funduszu sołeckiego zarezerwowano w budżecie gminy kwotę 
392.815,10 zł. Niestety, ale te zadania w przeważającej części nie są zrealizowane. 
Skoro ustawa nie pozwala na wykorzystanie środków w roku następnym, powinien być 
sporządzony wykaz i podany do wiadomości na sesji rady. 

          W tym samym temacie głos zabrał wójt gminy – Pan Zbigniew Janik. Oznajmił, 
że: „Rzeczywiście prawdą jest, że środków funduszu sołeckiego nie można wydać w 
następnym roku. Ale nie jest prawdą, że fundusz nie został wykorzystany. Wręcz 
przeciwnie. Na realizację zaplanowanych inwestycji w poszczególnych miejscowościach 



3 

 

wydano więcej niż wynosiła cała kwota funduszu sołeckiego na ten rok. Jednym z 
przykładów jest budowa świetlicy wiejskiej w Falkach, na którą wieś przeznaczyła kwotę 
około 10 tys. zł z funduszu sołeckiego, natomiast kwota przeznaczona na ten cel z 

budżetu gminy wyniosła około 40 tys. zł. Podobnie rzecz się ma z dociepleniem ścian 
zewnętrznych budynku Ośrodka Zdrowia w Gnojnie, na które wieś przeznaczyła środki 
z funduszu sołeckiego. Jednak koszt remontu wielokrotnie przekracza tę kwotę. Nie 
chciałbym was wprowadzać w błąd, ale z budżetu gminy trzeba dołożyć około 20 tys. zł. 
Nie będę wyliczał wszystkich inwestycji. Chciałbym jednak podkreślić, że na realizację 
zadań we wszystkich 26 miejscowościach do całej puli środków funduszu sołeckiego 

dołożone zostało z budżetu gminu około 70 tys. zł. Czyli nie dość, że tych środków nie 
zostało, to jeszcze ich zabrakło. 
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 XVI/154/20 wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik do protokołu. 

Do punktu 6-go. 

             Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 

rok. 
W związku z brakiem pytań i uwag przewodniczący obrad przeprowadził jawne 
głosowanie nad wyżej wymienionym projektem uchwały. 
Wynik głosowania jawnego jest następujący: „za” – 13, „przeciw” – 0, „wstrzymujące 
się” – 0, „głosy nieoddane” - 1 (protokół głosowania imiennego – w załączeniu). 

Uchwała Nr XVI/155/20 wraz z uzasadnieniem – w załączeniu. 

Do punktu 7-go. 

             Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na 
terenie Gminy Gnojno. 

W dyskusji głos zabrali: 
- Radny Marian Okraj – chyba wszystkim nam zależy na utrzymaniu czystości na 
terenie gminy. We wszystkich sołectwach i we wszystkich miejscowościach. 

Rzeczywistość jest niestety inna. Odbiegamy od tego, co nakazuje nam ustawa. 
Widzimy zaśmiecone wioski, rowy, lasy. Ten problem pojawia się co roku. Rozmawiamy 
o tym, ale nie mamy żadnego wpływu na zmianę tego stanu rzeczy. Co musimy zrobić, 
żeby było lepiej? Sam nie wiem. Pełniąc funkcję sołtysa i radnego rozmawiam na ten 
temat z mieszkańcami na zebraniach wiejskich. Ale to tak jakby rzucać grochem o 

ścianę. Przecież organizujemy wywóz śmieci za stosunkowo niską opłatę w porównaniu 
do innych gmin, a śmieci i tak leżą wszędzie.  
Kolejną sprawą, którą chciałbym poruszyć, są zalegające śmieci przy cmentarzach. Nie 
wiem jak to jest zorganizowane i kto za to płaci. Ale widok pełnych kontenerów i śmieci 
leżących obok, nie jest przyjemny dla oka. Dlatego aby tego uniknąć, należałoby ustalić, 
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kto ma je odbierać i z jaką częstotliwością. Taka sytuacja trwa od kilku lat, mimo że 
sołtysi zbierają pieniądze na wywóz śmieci spod cmentarzy, którymi zarządzają 
proboszczowie poszczególnych parafii. 

- Wójt gminy – odnosząc się do kontenerów stojących obok naszych cmentarzy powiem 
tak. Zawsze przed i po Wszystkich Świętych tych śmieci obok cmentarzy jest o wiele 
więcej niż w innym czasie w ciągu roku. Jestem w stałym kontakcie z księdzem 
proboszczem i cały czas się zastanawiamy, jak skutecznie rozwiązać ten problem. Z 
tego co mi wiadomo, środki o których wspomniał radny Marian Okraj, nie są 
wystarczające na pokrycie kosztów związanych z wywozem śmieci spod cmentarzy. 

Prawda jest taka, że nie wszyscy mieszkańcy z parafii Gnojno płacą składki na wywóz 
odpadów. Czyli ci, co płacą składki mogą czuć się niekomfortowo, ponieważ pokrywają 
koszty wywozu odpadów za te osoby, które nie płacą. Mimo, że też produkują śmieci. 
To, o czym mówił radny jest niestety prawdą. Mentalność niektórych osób jest taka a 
nie inna. I nie chodzi tutaj nawet o składki, ale o wyrzucanie śmieci. Nie sądzę, aby to 

robili wyłącznie mieszkańcy naszej gminy. Bo o ile wzdłuż dróg gminnych leży niewiele 
śmieci, o tyle wzdłuż drogi wojewódzkiej jest ich o wiele więcej. Myślę więc, że śmieci 
wyrzucają osoby przejeżdżające przez teren naszej gminy.  
Ogólnie chodzi o to, aby każdy obywatel był świadomy tego, czego nie należy robić. Bo 

cierpi na tym estetyka otoczenia, na które wszyscy patrzymy. Mimo wszystko wierzę, że 
z czasem będzie coraz lepiej, ponieważ świadomość ekologiczna młodszego pokolenia 

jest o wiele większa. Temat ekologii, o którym wspomniał mój przedmówca, świetnie się 
wpisuje w temat zajęć, które będą prowadzone w czterech nowo powstałych świetlicach 
środowiskowych.  

- Przewodniczący rady – problem czystości nie jest tylko problemem naszej gminy czy 
poszczególnych miejscowości. Jest to problem ogólnokrajowy. W szkołach jest 

prowadzona na szeroką skalę edukacja na temat wyrobienia odpowiednich nawyków 
dotyczących ekologii i segregowania odpadów. Udział w akcji „Sprzątanie świata” uczy 
młodych ludzi, że papierki należy zbierać a nie wyrzucać. Rozmawiając z nauczycielami 

dochodzimy do wniosku, że nie tylko szkoła ma ważną rolę do odegrania w tego typu 
edukacji. Również bardzo istotną rolę odgrywa dom i rodzina, co widać po zachowaniu 

dzieci w trakcie przerw i nie tylko. Te dzieci, które wyniosły z domów dobre nawyki, 
zanim wejdą do szkoły czyszczą buty na wycieraczce. Dlatego obowiązkiem naszym, 
gminy, nauczycieli i rodziców jest uczyć dzieci tego, co dobre.  
Mamy też do czynienia ze zjawiskami, na które aż przykro patrzeć. I do takich należą 
kontenery stojące przy cmentarzach. Dzieje się tak w szczególności w okolicach Święta 

Zmarłych. Mimo apeli księży o składowanie zniczy i chryzantem w osobnych miejscach, 
reakcja parafian jest różna. Często śmieci leżą za i przed ogrodzeniem. I tego nie robią 
dzieci. Śmieci wyrzucają dorośli. Problem jest głębszy i dlatego trzeba się nim zająć 
wpajając dzieciom dobre nawyki, w przywołanych przez wójta świetlicach, już od 
najmłodszych lat. Nie jest też dla nikogo przyjemne patrzeć jak w rowach leżą 

reklamówki ze śmieciami. Nie jest to rzecz godna pochwały. Ale do jakich kategorii 
zaliczyć fakt, kiedy w lesie leży pół przyczepy odpadów poremontowych? Jest to rzecz 
mocno zakorzeniona w ludziach, wskazująca wręcz na ich nienormalne zachowania. I  
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nawet najlepsza edukacja i uświadamianie nie wpłynie na zmianę tego stanu rzeczy. A 
czasem ci, co najwięcej narzekają na bałagan wokół, sami śmiecą. I w tym miejscu 
dochodzimy do wniosku, że mentalność ludzka jest materią niepojętą. Mimo wszystko 

nie można się załamywać, tylko skupić się na edukacji dzieci i młodzieży. Miejmy 
nadzieję, że to z czasem ulegnie zmianie. Tym bardziej, że młodzi ludzie często 
podróżują do krajów, gdzie nie uświadczy śmieci na przystanku, w rowie czy innym 
publicznym miejscu. Na naszym rodzimym podwórku najważniejsze jest to, że śmieci 
zaczynają nam przeszkadzać i psuć estetykę otoczenia. I że nie jest to nam obojętne. 
Teraz musimy zrobić wszystko, aby w tej dziedzinie było coraz lepiej i żeby nikt nie 

wyrzucał śmieci z premedytacją do rowu czy wywoził do lasu. Prawdziwym kuriozum o 
którym już mówiłem jest to, że niektórzy płacili za śmieci, wystawiali worki przed 
posesję, ale i tak jeszcze wywozili odpady w niedozwolone miejsca.  
Wobec braku dalszych pytań – przewodniczący zarządził głosowanie nad 
przedmiotowym projektem uchwały. 
Wynik głosowania jawnego jest następujący: „za” – 15, „przeciw” – 0, „wstrzymujące 
się” – 0 (protokół głosowania imiennego – w załączeniu). 

Uchwała Nr XVI/156/20 wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik do protokołu. 

Do punktu 8-go. 

             Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Aneksu nr 1 do Planu Gospodarki 

Niskoemisyjnej dla Gminy Gnojno”. 
Głos na wyżej wymieniony temat zabrali: 

- Radny Krzysztof Samburski – cieszy nas to, co zostało zawarte w wyżej wymienionym 
dokumencie. Każda inwestycja, każdy przeprowadzony remont obiektów znajdujących 
się na terenie naszej gminy podnosi wartość majątku. A to z kolei ma wpływ na większą 

zdolność kredytową, która jest niezbędna aby realizować tego typu inwestycje. Godne 
pochwały jest budowanie świetlic, sal gimnastycznych, wodociągu oraz uzyskanie 
rządowej dotacji w kwocie 3 milionów złotych. Inwestycje zostaną. Majątek zostanie. 

Nawet jeśli zmieni się władza. Dlatego korzystając z okazji chciałbym zaapelować do 
Wysokiej Rady o zainteresowanie się budynkiem po byłej szkole w Kosterze, od 
likwidacji której minęło sześć lat. Rozmawiając z mieszkańcami wsi da się wyczuć 

pewien niesmak. Nie ukrywają swojego niezadowolenia i mówią, że wszędzie się coś 
dzieje, tylko nie u nas. A szkoda. Bo jest to mienie wiejskie i gminne. Budynek, który 
stoi nie może niszczeć. Najlepiej by było pozyskać dofinansowanie zewnętrzne na 
remont budynku, bo za środki funduszu sołeckiego możemy zakupić co najwyżej parę 
krzesełek. Rozumiem, że na zaadaptowanie budynku na potrzeby Domu Seniora czy 

Domu Pomocy Społecznej potrzebne są duże nakłady pieniężne. Ale o wiele mniej 
pieniędzy potrzebne jest na wyremontowanie budynku i utworzenie w nim świetlicy 
wiejskiej. Dzięki temu budynek zyska drugie życie a mieszkańcy będą mieli powód aby 
się z tego cieszyć. Proszę Wysoką Radę i pana wójta o pozyskanie środków 
społecznych na ten cel i wdrożenie wniosku do realizacji. Nie można tego tak zostawić. 

Bo kiedyś ktoś to budował i czynił starania, aby w Kosterze funkcjonowała szkoła. Czas 
ku temu, aby mój wniosek wziąć pod uwagę, jest sprzyjający. Ponieważ mamy początek 
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roku budżetowego i zaplanowane nowe inwestycje. Jeszcze raz bardzo proszę o 
wdrożenie planu i jego realizację. 
- Wójt gminy – prawdą jest, co mówił radny Samburski na temat tego budynku. Liczę na 

to, że w końcu uda się go w rozsądny sposób zagospodarować. Nie możemy tego 
zrobić tak, jakbyśmy chcieli, ze względu na drewnianą konstrukcję budynku szkoły i 
jego stan techniczny. Największy problem polega na tym, że nie można w nim 
przeprowadzić remontu potrzebnego do  uruchomienia różnego typu działalności. Jak 
powiedział radny Samburski, plany co do przeznaczenia budynku były różne. Miał się w 
nim mieścić dom seniora, świetlica. Ostatnio skontaktował się ze mną przedstawiciel 

reprezentujący sektor przedszkoli. Rozważaliśmy możliwość uruchomienia takiej 
placówki w tym budynku. Ale aby to zrobić, musi być odpowiednia liczba dzieci. 
Niemniej ważne są również koszty związane z jej późniejszą działalnością. Niestety, ale 
do tej pory nie otrzymałem odpowiedzi, jaką decyzję podjęto. Opracowaliśmy kosztorys 
remontu części budynku, w którym będzie się mieścić świetlica wiejska. Koszt remontu 

opiewa na kwotę około 50.000 zł. Remont będzie prowadzony etapami. Zimą zrobimy 
remont jednego lub dwóch pomieszczeń, aby mieszkańcy wsi mieli się gdzie spotkać. 
W tym celu zostaną wykorzystane środki funduszu sołeckiego a pozostałą kwotę dołoży 
gmina. Liczę mocno na to, że w nowej perspektywie finansowej na lata 2021 – 2027 

trafią do Polski i do naszej gminy takie środki, dzięki którym uda się między innymi 
uruchomić w Kosterze świetlicę. Nie chciałbym w tej chwili niczego potwierdzać, 

ponieważ nie lubię rzucać słów na wiatr. Plany są i teraz trzeba zrobić wszystko, aby je 
zrealizować. Nie chciałbym aby ten budynek uległ zniszczeniu. Sam w poprzednich 
latach dążyłem do tego, aby w Kosterze działała szkoła. Gdyby się wtedy nie udało 

wyremontować obiektu dzięki pozyskanym środkom z MEN, teraz nie byłoby problemu. 
Bo i budynku by nie było, który do tej pory na pewno by się sam rozleciał. Dzięki Bogu 

udało się pozyskać pieniądze za które przeprowadzono remont. Teraz nic nie 
przecieka, nic nie truchleje ani się nie psuje. Czyli w konsekwencji stan techniczny 
budynku nie ulega pogorszeniu.  

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” – 15, „przeciw” – 0, „wstrzymujące 

się” – 0 (protokół głosowania imiennego – w załączeniu). 
Uchwała Nr XVI/157/20 wraz z uzasadnieniem – w załączeniu. 

Do punktu 9-go. 

             Zapytania i wolne wnioski. 
             W wolnych wnioskach, zapytaniach głos zabrali: 
- Wójt gminy – wracając do tego, co powiedział radny Samburski powiem tak. Środków, 

które udało się pozyskać dla gminy, nie można wykorzystać na inne cele niż na zadania 
ujęte we wniosku. Ale dzięki środkom pieniężnym, które otrzymaliśmy, uda się być 
może wygospodarować potrzebną kwotę na zagospodarowanie budynków. Obecny 
czas nie sprzyja bezpośrednim spotkaniom, które można by zorganizować między 
innymi po to, aby rozeznać, ile dzieci uczęszczałoby do przedszkola. Sami wiecie, że w 
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czasie obostrzeń takich spotkań dla rozeznania sytuacji nie możemy zorganizować. A to 
ma bezpośredni wpływ na podjęcie ostatecznej decyzji. I co ciekawe. O ile wcześniej 
nikt nie składał nam konkretnych propozycji, o tyle teraz – w czasie pandemii – są 

propozycje, ale nie można ich sfinalizować. Wiem, że mieszkańcy długo czekają na 
remont, ale miejmy nadzieję, że wszystko dobrze się zakończy.  
- Radny Marian Okraj – każdy z nas ma jakieś potrzeby społeczne. I po to zostaliśmy 
wybrani przez wyborców, abyśmy je zaspokajali. Nie jest to nic nowego. Bo tak było, tak 
jest i tak będzie. Dzisiaj wypowiem się w imieniu Komisji Rolnictwa. Ponieważ często 
jeździmy w teren, na własne oczy widzimy wszystkie potrzeby. Zwykle są to drobne 

rzeczy, które należałoby usuwać na bieżąco. A to rzecz dotyczy naprawy mostu, innym 
razem dostawienia dodatkowego kręgu, usunięcia krzaków czy dobudowy oświetlenia 
ulicznego. Są to sprawy, o których nawet nie powinniśmy na tej sali mówić. 
Teraz przejdę do konkretów. Wniosek pierwszy. Sześć lat temu obiecano remont drogi 
dojazdowej do działek rolnych między Pożogami a Porębą. Nie chodzi mi o to, aby ten 

odcinek drogi był zrobiony z asfaltu. Proszę o wytyczenie tej drogi przez geodetę i  
utwardzenie kruszywem. O oświetleniu ulicznym nawet nie będę mówił. Wszyscy 
wiedzą jaka była przyczyna braku realizacji opracowanego wcześniej projektu.  
Jestem przekonany panie wójcie, że w tym roku doprowadzimy do załatwienia tych 

problemów, ku uciesze mieszkańców. 
- Wójt gminy – ostateczna decyzja dotycząca remontu należy do Lasów Państwowych, 

gdyż oni są właścicielami tej drogi. 
- Radny Marian Okraj – nadleśnictwo cały czas niszczy nasze drogi, wywożąc drewno z 
lasu. Proszę zobaczyć co się dzieje na odcinku drogi Gnojno-Pożogi. Został całkowicie 

zniszczony. Mało tego. Drewno zabierają, a wszystkie gałęzie i chaszcze zostawiają w 
pasie drogowym.  

- Wójt gminy – proszę zgłaszać na bieżąco każdy przypadek, gdy widzicie że pojazd  
wywozi z lasu większy ładunek od dopuszczalnego. Wtedy nasza reakcja będzie 
szybka i zdecydowana.  

- Radny Marian Okraj – problem polega na tym, że nie ma innej drogi, którą pracownicy 
nadleśnictwa mogliby wywozić drewno. 

- Przewodniczący obrad – komisja rolnictwa będąc w terenie, po dokonaniu oględzin, 
może spisać stosowny protokół na tę okoliczność. 
- Wójt gminy – jeśli tak będziemy działać, to nigdy nie osiągniemy dobrych rezultatów.  
- Radny Marian Okraj – dlatego jestem za tym, aby dojść do porozumienia z Lasami 
Państwowymi.  

- Wójt gminy – chodzi o to, o czym rozmawiamy w tej chwili. Nie można mówić dzisiaj o 
tym, że pracownicy firm prywatnych wynajmowanych przez Nadleśnictwo od miesiąca 
wywożą drewno z lasu i niszczą drogę. Jeśli wiemy o takiej sytuacji odpowiednio 
wcześnie, zgłaszamy ten fakt na Policję. Policjanci zatrzymują takich „delikwentów” i 
sprawdzają czy tonaż ładunku jest taki, jaki obowiązuje na tym odcinku drogi. I 

działamy. Natomiast jeżeli ja dopiero dzisiaj dowiaduję się o tym procederze, który trwa 
od miesiąca, to wszystko jest bez sensu.  
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- Radny Marian Okraj – muszę to sprostować. Mówiłem o tym, że pracownicy zabierają 
tylko to drewno, które jest im potrzebne, natomiast zostawiają w pasie drogowym całą 
resztę. Jeśli chodzi o sam wywóz, to innej drogi nie ma. 

- Radny Jerzy Kwiecień – droga jest nasza, ale korzystać z niej wolno każdemu. 
- Radny Marian Okraj – mnie chodzi o zachowanie porządku wzdłuż drogi. O nic więcej. 
- Wójt gminy – wrócę do tego, o czym już mówiłem. Zgłaszajcie takie sytuacje w 
odpowiednim czasie. Na sesji obecni są wszyscy radni. Czy wiecie, co się dzieje w 
Skadli, Małych Grabkach czy w Pożogach, jeśli nikt wam o tym nie powie? Czy nasi 
pracownicy odpowiedzialni za daną sprawę zareagują, jeżeli nikt im o tym nie powie? 

Nie zareagują. Nie można narzekać i oczekiwać zmiany, gdy nie działamy w sposób 
odpowiedni. Zgłaszajcie takie przypadki wtedy, kiedy trzeba. Bardzo was o to proszę. 
Podobnie rzecz się ma ze śmieciami. Jeśli ktoś wyrzuca śmieci nie tam, gdzie powinien 
i my o tym wiemy, zgłaszamy właściwym służbom. Taka osoba już więcej nie wywiezie 
śmieci w zakazane miejsce, ponieważ będzie się obawiać powtórnej kary. Gdy o tym 

nie wiemy, bo ani sołtysi, ani mieszkańcy nam tego nie zgłoszą – to zostaje nam tylko 
„marudzenie” przy mikrofonie na temat braku reakcji. Przepraszam, że tak mówię, ale 
tak niestety jest.  
Wracając do tematu drogi Pożogi – Poręba powiem tak.  Mimo że ten odcinek drogi był 

wielokrotnie przez nas mierzony i oglądany, musieliśmy odstąpić od jego remontu, 
ponieważ to zadanie leży w kompetencji Lasów Państwowych. Droga prowadzi przez 

las i dobrze, że nie postawili szlabanu i pozwalają nam nią jeździć. Ostateczna decyzja 
w sprawie remontu należy do Nadleśnictwa. My w tej kwestii nic nie możemy zrobić. 
Nawet jeśli chcemy obciąć cienkie, zwisające gałęzie z drzew, musimy występować z 

pismem. I chociaż byśmy siedzieli na tej sali dzień, tydzień lub miesiąc, ja tych 
przepisów nie zmienię. 

- Radny Jerzy Kwiecień – nawiązując do tego co powiedział radny Marian Okraj, trzeba 
sobie powiedzieć jasno. Przepisy ustawy o lasach pozwalają na o wiele więcej Lasom 
Państwowym niż przeciętnemu obywatelowi. Podam taki przykład. Zgodę na sprzedaż 

pola przylegającego do lasu w pierwszej kolejności muszą wyrazić Lasy Państwowe. 
Nawet gdy jest własnością prywatnej osoby. Tak samo rzecz dotyczy drogi Pożogi - 

Poręba. Wójt ma rację. Bo na cudzym podwórku nic nie można zrobić. 
Jeśli chodzi o wywóz drewna z lasu nie ma się co dziwić, że samochody jeżdżą. O ile 
dobrze pamiętam, nie ma w tym miejscu znaku tonażowego. To po pierwsze. Po drugie, 
jak już powiedziałem, jest to droga publiczna. Jest własnością gminy, ale każdy ma 
prawo tę drogę użytkować. Tylko zgodnie z przepisami. 

- Wójt gminy – bardzo dziękuję za informację o znaku. A trzeba wam wiedzieć, że znaki 
drogowe bardzo często po prostu znikają. 
- Radny Marian Okraj – każdy z was ma rację i każdy z nas chce, aby w tej gminie żyło 
się każdemu jak najlepiej. Jeżeli Lasy Państwowe mają taką wielką i nieograniczoną 
władzę, to co ma zrobić rolnik, który nie może dojechać do swoich gruntów? A jeżeli 

chce to zrobić musi nadkładać dziesiątki kilometrów? Przecież to jest jakiś obłęd. 
Zastanówmy się o czym my rozmawiamy. Mnie to bardzo bulwersuje. Przepraszam, że 
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się uniosłem. Z tego wszystkiego wynika, że nie można nic zrobić, bo wszystko 
torpedują Lasy Państwowe. 
- Radny Krzysztof Samburski – korzystając z okazji odniosę się do dwóch zagadnień, 

które wcześniej zostały poruszone. W kwestii śmieci, o której mówił pan 
przewodniczący, widać wyraźną poprawę. Nikt na przykład nie pozwoli sobie na to, aby 
obok jego posesji ktoś podrzucił lub zostawił śmieci. Podobnie rzecz się ma na 
odcinkach dróg między miejscowościami. Najbardziej rażące są takie sytuacje, gdy ktoś 
z jadącego busa wyrzuci przez okno jednorazowe opakowanie po zjedzonym posiłku. 
Plastikowe kubki, sztućce. Zupełnie inaczej wyglądałaby sprawa, gdyby taką osobę 

namierzyć i jej to udowodnić. Wtedy drogo by ją kosztowało wyrzucanie śmieci, gdzie 
popadnie. 
Druga sprawa dotyczy sporu między radnymi. Każdy z was ma rację. Droga jest gminna 
a nieczystości są Lasów Państwowych. Każdy ma prawo korzystać z dogi publicznej, 
ale nie wolno jej zaśmiecać. Nawet rolnik, który wyjeżdżając z pola zanieczyści drogę 

błotem lub obornikiem, jest zobligowany do jej posprzątania.  
- Przewodniczący rady – odnośnie poruszanych na tej sali spraw powiem tak. Na 
pewno jesteście tego świadomi, ale ja postaram się jeszcze to trochę bardziej 
uwypuklić. Powoli się to zmienia, ale nadal spotykamy się z sytuacjami, kiedy mamy do 

czynienia z takim a nie innym traktowaniem rolnika czy mieszkańca przez rozmaite 
instytucje. Dawniej, gdy jakaś firma chciała coś zrobić na terenie czyjejś własności, nie 

musiała się specjalnie starać ani zabiegać. Po prostu. Wchodzili i robili. Nawyki z 
tamtego czasu jeszcze pozostały. Natomiast zauważcie jak trudno jest rolnikowi czy 
mieszkańcowi danej wsi coś uzyskać od takiej czy innej instytucji. Na przykład jeśli ktoś 

chciałby przesunąć słup energetyczny, znajdujący się na jego działce. Wówczas 
przeszkody się piętrzą i są niemalże nie do pokonania. Jeżeli już, to można, ale za jakie 

pieniądze? W młodym pokoleniu podoba mi się to, że znają wartość pieniądza. Jeżeli 
do działki stanowiącej ich własność dana firma chce doprowadzić gaz, prąd czy media,  
żądają od niej rekompensaty. Nie łudźmy się, że firmy robią cokolwiek dla naszej 

wygody i przyjemności. Robią to dla własnej korzyści, traktując to jak czysty biznes. 
Jeżeli na przykład chcą przeciągnąć światłowodową linię i my z nimi nie podpiszemy 

umowy, to w późniejszym terminie nie dotrzymają słowa i nam nie zapłacą za 
udostepnienie gruntu. Natomiast jeśli ktoś ma potrzebę przesunięcia słupa, to tak nas 
podliczą, że z tego zrezygnujemy. Czasem coś się dzieje siłą rozpędu. Jak chociażby w 
przypadku Lasów Państwowych. Przecież oni muszą wywieźć drewno z lasu. Ale nie 
kosztem gminy, nie kosztem mieszkańców. Przecież naprawa drogi i doprowadzenie jej 

do stanu sprzed wywozu, będzie kosztować niemało. Nie dziwi mnie więc prośba wójta 
o informowanie o wszystkim, co niekorzystnie wpływa na gminę, na stan naszego 
majątku  i posiadania. Informowanie na bieżąco daje czas na odpowiednią reakcję. Bo 
gdy energetycy ustawią słup, to trudno będzie dochodzić swoich praw po fakcie. 
Chociaż można to zrobić, ale takie spawy ciągną się w nieskończoność. Dlatego 

potrzebna jest nasza wrażliwość, nasza czujność i szybkie działanie. Bo to leży w 
naszym interesie. Nie możemy sobie pozwolić na to, aby nam ktoś coś niszczył. Później 
nikt się do tego nie przyzna. Tak chociażby, jak już przywoływane w trakcie dyskusji 
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kilkakrotnie Lasy Państwowe. Przyjadą, zetną, zostawią bałagan, popękany asfalt i 
pojadą. Taką drogę z popękanym asfaltem po zimie trzeba będzie wyremontować. 
Dlatego przede wszystkim jako radni musimy być czujni. My musimy widzieć wszystko. 

Po to zostaliśmy wybrani, aby dbać o interes gminy i o jej rozwój. I zabezpieczać to, co 
już zostało zrobione. To jest nasza rola do spełnienia.  
- Wójt gminy – wtedy nie będzie takich problemów, o których dzisiaj rozmawiamy. 
- Przewodniczący obrad -  i nie będzie powodów do zdenerwowania.  
- Wójt gminy – gdybyśmy wiadomość o zniszczonej drodze powzięli wczoraj, od razu 
wysłalibyśmy tam pracowników, aby zrobili porządek z tymi, którzy robią bałagan. A tak 

będziemy musieli czekać do końca sesji i dopiero wtedy wydam odpowiednie polecenia 
pracownikom. Jak już wcześniej powiedziałem. Podejmujmy stosowne działanie w 
odpowiednim czasie a wtedy nie będzie żadnego problemu. Prosta rzecz.  
- Przewodniczący obrad – patrząc na Państwa widać gołym okiem, że święta minęły 
spokojnie. Z okazji zbliżającego się Sylwestra i Nowego Roku, w okresie panującej 

pandemii, życzę Wam i Waszym rodzinom przede wszystkim zdrowia. Obyśmy byli jak 
najdalej od zakażeń i chorób. Ponadto życzę Wam spokoju, radości, zadowolenia i 
szczęścia.  
- Radny Wincenty Krawczyk – ja również chciałbym życzyć radnym, mieszkańcom 

gminy dużo zdrowia, radości i miłości. Natomiast panu wójtowi i pani skarbnik życzę, 
aby się udało pozyskać jak najwięcej środków finansowych i zrealizować jak najwięcej 

inwestycji. Oby Nowy Rok był jeszcze lepszy od mijającego. Szczęść Boże! 
- Radny Marian Okraj – rok, który się kończy był rokiem trudnym. A spowodowała to 
pandemia, która się nazywa koronawirusem. Jestem przekonany, że następny rok 

będzie łatwiejszy, bo skończą się ograniczenia i obostrzenia. 
A nam wszystkim i każdemu z osobna życzę na ten Nowy Rok miłości, radości i 

wzajemnego szacunku.  
- Wójt gminy – zajmę wam dosłownie chwilę, aby się pochwalić ostatnimi sukcesami. 
Jak już zapewne wiecie, duża kwota zasiliła nasz budżet. Mówimy o kwocie 3.000.000 

złotych, która już znajduje się na naszym koncie. Jest to najwyższa kwota uzyskana 
przez gminę w naszym powiecie. My otrzymaliśmy 3.000.000 zł wsparcia, Wiślica – 

2.700.000 zł, Tuczępy – 500.000 zł. Żeby to nie zabrzmiało, iż ja i wy jesteśmy pazerni, 
powiem tak. W związku z tymi potrzebami, które mamy - przydałoby się jeszcze więcej. 
Nie ukrywam, że staram się o dalsze wsparcie i będę o nie prosił osoby, które nas 
wspierają i nam pomagają. I daj Boże, żeby się udało. Nie było jeszcze takiego 
programu, z którego byśmy pozyskali jednorazowo taką kwotę. Dużym plusem jest fakt, 

że inwestycje objęte dofinansowaniem mogliśmy sami zaproponować. Nikt nam niczego 
nie narzucał z góry, że mamy budować drogę, most czy salę gimnastyczną. Mogliśmy 
złożyć wniosek na takie zadania, które są nam najbardziej potrzebne. Wniosek był 
złożony na o wiele wyższą kwotę. Ale te 3 miliony wsparcia plus nasz udział na 
poziomie 10% pozwoli nam na wprowadzenie wniosku w czyn. Czyli na 

przeprowadzenie rewitalizacji miejscowości Gnojno, która jest stolicą gminy i tylko tutaj 
możemy zrealizować to zadanie, na budowę dwóch sal gimnastycznych na miarę 
potrzeb szkół w Jarząbkach i Balicach, oraz na ujęcie wody w Jarząbkach. Myślę, że tą 
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ostatnią inwestycję, na którą nie potrzeba aż tak dużych nakładów finansowych, uda się 
przy odpowiednim wsparciu – zrealizować. Ku zadowoleniu rolników. W ramach 
rewitalizacji planujemy zagospodarować teren obok Szkoły Podstawowej w Gnojnie. 

Zagospodarowanie terenu będzie polegać m.in. na przebudowie boiska (obecnie jest 
nawierzchnia asfaltowa a po przebudowie będzie z tworzywa sztucznego) i wykonaniu 
alejki. Patrząc na wizualizację, wszystko będzie ze sobą współgrało. Oprócz walorów 
praktycznych, będzie również estetycznie. Mimo że szkoła znajduje się w Gnojnie, 
uczęszczają do niej uczniowie z kilku miejscowości. Czyli skorzysta na tym liczne grono 
najmłodszych mieszkańców naszej gminy. Jest też przewidziana budowa skateparku, z 

którego będą mogli korzystać młodzi ludzie z Gnojna i okolicznych miejscowości. 
Będzie również zagospodarowanie terenu wokół kościoła w Gnojnie. Inwestycja będzie 
łączyć ze sobą przyjemne z pożytecznym. Po pierwsze zmieni się wygląd tego miejsca 
a po drugie kierowcy będą mieli gdzie zaparkować swoje samochody. Teraz gdy są 
organizowane większe uroczystości typu pogrzeb czy ślub – brakuje miejsca na 

parkowanie. Poza tym zmieni się estetyka tego miejsca, Bo w tej chwili nie ma nic, tylko 
krzaki wokół. Te 3.000.000 złotych będzie wykorzystane dla maksymalnej liczby 
mieszkańców naszej gminy. Bo jak pewnie zauważyliście wszystkie te inwestycje będą 
realizowane w miejscowościach, gdzie są szkoły i kościoły parafialne. W konsekwencji 

każdy teren zostanie w jakiś sposób zaspokojony. Nie oznacza to, że nie ma innych 
zadań do wykonania. Nie ukrywam, iż liczę na owocne rozmowy z osobami, który cały 

czas nam pomagają. I że w ciągu najbliższych dwóch lat uda się pozyskać środki na 
brakujące wodociągi i szereg innych, równie ważnych dla mieszkańców, zadań.  
Chcę jeszcze wspomnieć o jednym osiągnieciu. Bo nie tylko pieniądze są zawsze 

najważniejsze. Mamy do czynienia z różnego typu osiągnięciami. Gdy uda nam się 
zrealizować ważne dla społeczności lokalnej inwestycje, czy jeśli uczniowie osiągną 

dobre wyniki w nauce lub sporcie. Nie wiem  czy zaglądaliście w okresie świątecznym 
na naszą stronę internetową. Zamieściliśmy na niej zdjęcie, na którym nasz premier 
trzyma stajenkę betlejemską wykonaną przez seniorów z Dziennego Domu i Klubu 

Seniora w Janowicach Poduszowskich. Seniorzy tym gestem chcieli podziękować 
premierowi za okazaną pomoc finansową. Szopka na tyle się spodobała, że na 102 

gminy w naszym województwie i ponad 3.000 gmin w Polsce,  właśnie nasza zdobi 
gabinet premiera Morawieckiego. Jest to dla mnie osobiście i dla naszej gminy duże 
osiągniecie promocyjne. Dla naszych seniorów jest to ważne dlatego, że dzięki pomocy 
rządowej mogą korzystać ze wszystkiego, co oferuje Dom i Klub Seniora.  
- Radny Marian Okraj – trzy miliony złotych przyznane naszej gminy jest wielkim Pana 

sukcesem. To nie ulega żadnej wątpliwości. I trzeba za to podziękować. Bo z mojej 
wiedzy wynika, że gminy o większej liczbie mieszkańców wcale nie dostały więcej 
pieniędzy. Dzięki Pana wstawiennictwu nasza gmina została w jakiś sposób 
wyróżniona. 
- Radny Wincenty Krawczyk – chciałem o coś zapytać. Czy nasza gmina w powiecie 

buskim zajęła pierwsze miejsce? 
- Wójt gminy – tak; otrzymaliśmy najwyższą kwotę wsparcia.  
- Radny Wincenty Krawczyk – jest Pan wielki; bardzo Panu za to dziękujemy. 
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- Wójt gminy - ale pewnie nie zawsze tak będzie. Nie da się ukryć, że jest to bardzo 
pokaźna kwota. Za każdą kolejną pomoc też będziemy niezmiernie wdzięczni. Sukces 
promocyjny, o którym wcześniej wspomniałem, jest również ważny. Pomoc, którą 

otrzymała gmina, jest naszym wspólnym sukcesem. Moim, radnych, sołtysów, 
pracowników urzędu, seniorów, opiekunów na czele z dwoma szefowymi. Współpraca i 
wspólne działanie buduje. Tak jak w tym powiedzeniu: „zgoda buduje, niezgoda - 
rujnuje”. Tak rzeczywiście jest. Gdyby seniorzy nie zrobili szopki, ja nie miałbym czego 
zawieźć do Warszawy. A teraz nie mielibyśmy się czym pochwalić. Gdyby nie wasza 
pomoc zarówno w czasie sesji, jak i w ciągu całego roku, osoby które decydowały o 

pomocy nie podeszłyby do tego tematu w taki sposób, w jaki to zrobiły. Widziały tę 
współpracę i nasze potrzeby i wiedziały, że te środki będą spożytkowane tak, jak 
należy. Za tę współpracę bardzo Wam dziękuję.  Wracając do szopki, dziękuję 
wszystkim osobom, które były zaangażowane w jej wykonanie. Szczególne 
podziękowania należą się Pani Annie Więckowskiej, która kierowała całą grupą i 

odpowiadała za ostateczny kształt i wygląd stajenki. Przepraszam, że zajmuję Wam tyle 
czasu. Ale jest to dla nas ogromny zaszczyt i duma, że nasze dzieło znajduje się w 
takim miejscu. Wszystko jest ważne dla naszej gminy. Nie tylko pieniądze i inwestycje. 
Tworzymy wspólnotę i każda taka sytuacja powinna nas cieszyć. I powinniśmy na to 

patrzeć jak na bardzo duże osiągnięcie.  
Dziękuję Wam za ten rok. Waszym rodzinom dziękuję za zrozumienie, że musicie swój 

czas dzielić między nich i gminę. Oby takie dobre wiadomości dotyczące wsparcia 
docierały do nas w 2021 roku jak najczęściej. Nieważne jakie to będą kwoty. Biorąc pod 
uwagę nasze potrzeby, każda kwota będzie przyjmowana z radością.  

Jeszcze raz dziękuję za wszelką pomoc. Miejmy nadzieję, że czas obostrzeń, chorób i 
obaw szybko się zakończy. Ja będą to robił osobiście i was proszę o przekonywanie 

mieszkańców gminy do szczepień przeciwko COVID-19. Trzeba pamiętać, że jest to 
najnowsza generacja szczepionek. Powiem humorystycznie, że jeśli komuś zaszkodzi 
mleko, to szczepionka również chwilowo może spowodować gorsze samopoczucie. Nie 

znaczy to, że jest to coś złego dla naszego organizmu. Przekonujmy ludzi, żeby się 
szczepili i żeby to wszystko z czym się borykamy od prawie roku, jak najszybciej 

minęło. Na tych szczepieniach nie tylko skorzystają mieszkańcy. Jak minie pandemia, 
my też będziemy mogli ruszyć z realizacją zadań. Jak nie będzie obostrzeń, pracownicy 
pojadą w teren i zrobią to, co jest do zrobienia bez zbędnej zwłoki. Bez wprowadzania 
procedur i zabezpieczeń. Nie chciałbym za dużo mówić i przekraczać czasu 
wypowiedzi. Cieszę się, że ten rok tak się kończy. Życzmy sobie zatem, aby przyszły 

rok nie był gorszy, przeżyty w dobrym zdrowiu i przyniósł wiele powodów do satysfakcji 
z wykonywanych przez nas wspólnie działań. Wasza rola w pozyskiwaniu środków 
pomocowych jest nie do przecenienia. Bo dla osób, które nas wspierają liczy się 
współpraca i pewność, że zostaną one spożytkowane w odpowiedni sposób.  
Dzwonił do mnie wicestarosta Stanisław Klimczak i prosił o przekazanie podziękowań 

za dobrą współpracę oraz życzeń wszystkiego najlepszego w Nowym Roku.   
- Przewodniczący obrad – Szanowni Państwo -  w uzupełnieniu tego, co powiedział wójt 
– powiem tak. Jeżeli gmina otrzyma daną kwotę, która w tym przypadku wynosi 
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3.000.000 miliony, to robi wrażenie. Myślę, że wójt tylko przez skromność nie 
powiedział o tym, iż otrzymał zapewnienie dotyczące kolejnego wsparcia dla naszej 
gminy w kwocie kilkuset tysięcy złotych.  

Odniosę się jeszcze do kwestii rewitalizacji w szerszym kontekście. Po realizacji tej 
inwestycji będziemy mogli się pochwalić pewnymi osiągnięciami. Teraz przejdę do 
meritum. 
Opisując gdziekolwiek gminę Gnojno piszemy: „gmina typowo rolnicza”. A przecież jest 
wiele możliwości, aby pokazywać występujące u nas atrakcje, o których nikt jeszcze nie 
wie. Związane z historią czy z innymi ważnymi wydarzeniami. Trzeba je pokazywać. 

Niezwykle ważną historycznie była bitwa między Glinką a Skadlą. Następnym unikatem  
są wykopaliska z czasów cesarstwa rzymskiego między Zawadą a Kotlicami. Kto na 
przykład wie o działalności księdza Cieślińskiego, ówczesnego proboszcza parafii 
Gnojno, którego pasją była archeologia? Wykopał na naszym terenie wiele rzeczy i 
udowodnił, że pierwotne ślady życia skupiały się wokół cieków wodnych czyli w naszym 

przypadku wokoło rzeki Wschodniej. O czym świadczą wykopaliska urn z prochami 
ludzkimi, które zostały znalezione między Ciechlowem a Balicami a pochodzą z epoki 
brązu, która przypadała na około 600 lat przed Chrystusem? Jest to największe 
skupisko urn wykopanych przez księdza Cieślińskiego w województwie świętokrzyskim. 

Rozmawiałem swego czasu z historykiem z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w 
Kielcach, który stwierdził, iż 300 urn znalezione w jednym miejscu może świadczyć tylko 

o jednym. Że w tym miejscu mieszkała duża społeczność, która cieszyła się 
szacunkiem. Bo nie wszystkich chowano w ten sposób. Świadczy również o pewnej 
kulturze sprzed 2.600 lat. To są bardzo ciekawe rzeczy, o których warto mówić i je 

propagować. 
Wracając do czasów współczesnych powiem jeszcze o obrazie wprowadzonym 11 

listopada br. do kościoła parafialnego w Balicach. Jest to wierna kopia obrazu 
znajdującego się w katedrze kieleckiej. Dlaczego akurat ten obraz? Przecież równie 
pięknych obrazów jest naprawdę dużo w Krakowie, Warszawie czy Kielcach. Bo tamten 

obraz był we dworze w Balicach, 150 lub 160 lat temu. Obraz podarowany przez 
rodzinę Sobieskich, którzy byli spokrewnieni z właścicielami dworu balickiego - rodziną 

Lubienieckich. Jak opisuje ksiądz Wiśniewski w swoich opracowaniach obraz służył 
królowi Janowi III Sobieskiemu do odprawiania mszy polowych w czasie wyprawy 
wiedeńskiej. Koleje losu tego obrazu są arcyciekawe. Najpierw przebywał we dworze, 
później jedna z panien Lubienieckich wyszła za mąż za Karola Pańskiego i obraz 
zawędrował do Łagiewnik, gdzie został umieszczony w kaplicy przydworskiej. W 1953 

roku ubiegłego wieku obraz został przekazany do kieleckiej katedry, gdzie przebywa do 
dzisiaj. Wiadomo, że obraz namalowany około 1495 roku jest obrazem zabytkowym i 
nie można go przywrócić na „stare” miejsce. Dlatego zrobiona jest piękna, wierna kopia 
tamtego obrazu o podstawie 2,20 m, szerokości 3,40 m i wysokości – 3,70 m. I 
korzystając z takich elementów oraz z tego, o czym mówił wójt na temat rewitalizacji, 

musimy promować i pokazywać naszą gminę, aby zmienić jej wizerunek i zwyczajnie 
dowartościować. Żeby w przyszłości nie tylko można było pisać o niej – gmina typowo 
rolnicza. Chodzi o akcenty, dzięki którym nasza gmina stanie się atrakcyjna. Jeśli taka 



14 

 

będzie, przyciągnie potencjalnych inwestorów. W tym kierunku musimy iść. 
Rewitalizacja miejscowości Gnojno – to dopiero początek. Myślę, że to będzie dobry 
prognostyk aby wypromować i wzbogacić też inne miejscowości naszej gminy, które 

mają równie ciekawą historię.  
- Radny Artur Patrzałek – mimo że to był niełatwy rok, należą się panu wójtowi gorące 
brawa i podziękowania m.in. za pozyskanie tak znaczącej kwoty dla gminy. 
- Wójt gminy – korzystając z okazji i z faktu, że transmisja obrad prowadzona jest 
online, chciałbym gorąco podziękować mieszkańcom za wszystkie sugestie, 
przeprowadzone rozmowy, za pomoc, a czasem za to, że pogrozili palcem za obranie 

niewłaściwego kierunku. Krótko mówiąc – dziękuję Wam za wszystko.  
W imieniu swoim i radnych przepraszam za wszystko, co nie zostało wykonane w 
mijającym roku. Nie zawsze wina leżała po naszej stronie. Wiele zadań nie udało się 
zrealizować ze względu na panującą sytuację epidemiologiczną.  Mocno w to wierzę, że 
uda nam się to wszystko nadrobić. 

Kończąc życzę wszystkim mieszkańcom udanego, zdrowego i spokojnego 2021 roku. 

Do punktu 10-go 

             W związku z wyczerpaniem wszystkich punktów porządku obrad XVI 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 XVI sesji 

Rady Gminy Gnojno, która odbyła się w dniu 29 grudnia 2020 roku. Dokładny jej 
przebieg zawiera nagranie, udostępnione na stronie Biuletynu Informacji Publicznej 
Gminy Gnojno. 
 

                
 

 

 

 
 
 


