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Protokół Nr XX/17 

           z sesji Rady Gminy Gnojno, odbytej w dniu 15 lutego 2017 roku w sali 
konferencyjnej Urzędu Gminy w Gnojnie. 
Obrady trwały od godz. 9.05 do godz. 12.35 i wzięło w nich udział 13 radnych 
(nieobecni radni: Krzysztof Samburski i Gustaw Treliński), sołtysi, Pan Zbigniew 
Janik – wójt gminy, Pan Piotr Bębas – sekretarz gminy, Pani Maria Małasińska – 
skarbnik gminy oraz w części obrad: 
- Pani Stanisława Sikora   - kierownik GZOS, 
- Pani Elżbieta Korzec   - główna księgowa GZOS, 
- Pani Anna Kaczmarek-Pniewska - dyrektor Szkoły Podstawowej w Gnojnie, 
- Pani Marzena Kubiec   - dyrektor Gimnazjum w Gnojnie, 
- Pani Danuta Cesarz   - dyrektor Szkoły Podstawowej w Raczycach, 
- Pani Jadwiga Bezak   - kierownik filii w Balicach, 
- Pani Anna Janicka    - kierownik filii w Jarząbkach. 
           Otwarcia XX sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Wcisło. Na 
wstępie powitał wszystkie osoby biorące udział w obradach, po czym złożył serdeczne 
podziękowania uczestnikom pogrzebu jego mamy. W następnej kolejności stwierdził 
kworum wystarczające do podejmowania prawomocnych uchwał i 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 wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej Gminy Gnojno na lata 2017-2035. 
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Gnojno na 2017 rok. 
6. Podjęcie uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i 

gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. 
7. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. 

Marii Konopnickiej w Gnojnie z Punktami Filialnymi w Balicach i Jarząbkach 
poprzez usamodzielnienie Szkoły Filialnej w Balicach. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. 
Marii Konopnickiej w Gnojnie z Punktami Filialnymi w Balicach i Jarząbkach 
poprzez usamodzielnienie Szkoły Filialnej w Jarząbkach. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla 
Gminy Gnojno”. 

10.  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Rewitalizacji Gminy Gnojno    
na lata 2016-2023”. 

11.  Odpowiedzi na interpelacje radnych i wolne wnioski. 
12.  Zakończenie sesji. 
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              Po odczytaniu porządku obrad sekretarz gminy Piotr Bębas wniósł o zdjęcie z 
porządku obrad punktu 9 i 10. W uzasadnieniu podał, że brak opinii Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uniemożliwia procedowanie nad 
projektem uchwały w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej. W drugim 
zaś przypadku podjęcie uchwały jest niemożliwe, ponieważ w pewnym stopniu z 
konieczności musi być zmieniony Program Rewitalizacji Gminy Gnojno. Kontynuując 
dodał, że gmina wystąpiła z pismem do Urzędu Marszałkowskiego o przedłużenie 
terminu do podjęcia uchwał w przedmiotowych sprawach. 
               Biorąc pod uwagę powyższe argumenty przewodniczący obrad poddał ww. 
wniosek pod głosowanie. 
„Za” wycofaniem punktu 9 głosowało 13 radnych i „za” wycofaniem punktu 10 
również głosowało 13 radnych. 
W następnej kolejności odbyło się głosowanie jawne nad przyjęciem całościowego 
porządku obrad, z uwzględnieniem przegłosowanej zmiany. Porządek obrad został 
przyjęty jednogłośnie („za” głosowało 13 radnych). 
 
Do punktu 2-go. 
 
             Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 
              W sprawie przyjęcia protokołu z sesji, odbytej w dniu 18 stycznia 2017 roku, 
odbyły się dwa głosowania. „Za” przyjęciem protokołu bez czytania głosowało 13 
radnych i  „za” przyjęciem protokołu z poprzedniej sesji w wersji opublikowanej na 
stronach podmiotowych Biuletynu Informacji Publicznej również głosowało 13 
radnych. 
 
Do punktu 3-go. 
 
            Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami.                 
             Sprawozdanie z działalności za okres od 18.01.2017 r. do 15.02.2017 r., 
stanowiące załącznik do protokołu,  przedłożył opatrując stosownym komentarzem 
wójt gminy Zbigniew Janik. 
             Po przedłożeniu sprawozdania radny Marian Okraj zwrócił się z pytaniem do 
wójta czy i kiedy będą montowane dodatkowe solary na budynkach prywatnych oraz 
na jakim etapie znajdują się związane z tym prace. 
             Wójt w odpowiedzi stwierdził m.in., że na tę chwilę chęć montażu solarów 
zgłosiło około 60 właścicieli budynków prywatnych. Projekt współfinansowany przez 
Szwajcarię, realizowany przez gminy powiatu buskiego i pińczowskiego przez okres 7 
lat, został definitywnie zakończony. Kwota dofinansowania wyniosła około 3.000.000 
zł. W celu zaspokojenia dodatkowych potrzeb w tym zakresie zlecono firmie 
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wykonanie projektu, którego realizacja będzie przebiegać podobnie jak poprzednio. 
Żeby dopełnić wszelkich formalności z naszej strony, formularze dotyczące montażu 
solarów zostaną zamieszczone na stronie internetowej gminy. Największą niewiadomą 
stanowi wysokość środków, jakie otrzyma na ten cel Urząd Marszałkowski w Kielcach 
dla całego województwa świętokrzyskiego. Z mojej wiedzy wynika, że będzie to 
znikoma kwota w stosunku do potrzeb, które w przypadku gminy Chmielnik wynoszą 
około 10.000.000 zł podczas gdy dla całego województwa ma być przeznaczona 
kwota wynosząca około 30.000.000 zł. Dlatego do radnych sejmiku województwa 
płyną sygnały z poszczególnych gmin o zweryfikowanie niektórych planów i 
przeznaczenie na montaż instalacji OZE większej puli pieniędzy. Z pożytkiem dla 
mieszkańców. Jeżeli nie uda się zrealizować wspólnego projektu – pomożemy 
mieszkańcom naszej gminy wypełniać indywidualne wnioski do WFOŚiGW o 
dofinansowanie. 
Radny Marian Okraj podziękował wójtowi za wyczerpującą odpowiedź. 
 
Do punktu 4-go. 
 
             Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian z Wieloletniej Prognozie 
Finansowej Gminy Gnojno na lata 2017-2035. 
             Projekt uchwały w przedmiotowej kwestii przedstawiła pani Maria Małasińska 
- skarbnik gminy. Kontynuując dodała, że dochody i wydatki budżetowe w WPF 
zostały zwiększone o kwotę 25.839,00 zł. 
             Następnie radna Maria Woźniak zapoznała uczestników sesji z treścią 
protokołu ze wspólnego posiedzenia dwóch stałych komisji rady, w części dotyczącej 
projektów uchwał na którymi rada obecnie proceduje. 
W związku z brakiem pytań i uwag przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod 
głosowanie. 
Wynik głosowania jawnego: „za” – 13, „przeciw” – 0, „wstrzymało się” – 0. 

Uchwała Nr XX/141/17 – w załączeniu. 

 

Do punktu 5-go. 
 
             Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Gnojno na 2017 rok. 
              Analogicznie do punktu poprzedniego projekt uchwały w ww. sprawie 
przedłożyła pani skarbnik.  
Z uwagi na brak pytań projekt uchwały został poddany przez przewodniczącego obrad 
pod głosowanie. 
Wynik głosowania jawnego jest następujący: „za” – 13, „przeciw” – 0, „wstrzymało 

się” – 0. 



4 

 

Uchwała Nr XX/142/17 wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik do protokołu. 
Po głosowaniu przewodniczący ogłosił 10-minutową przerwę w obradach. 
 
Do punktu 6-go. 

 
             Podjęcie uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych 
i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. 
             Wprowadzenia do tematu dokonał sekretarz gminy. Oznajmił m.in., że 
pierwszym krokiem prowadzącym do zmian wynikających z ustawy  z dnia 14 grudnia 
2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe, jest podjęcie ww. 
uchwały, która zostanie skierowana do zaopiniowania przez Świętokrzyskiego  
Kuratora Oświaty i reprezentatywne organizacje związkowe. Dodał, że opinia kuratora 
będzie dla samorządu wiążąca. Pan sekretarz podkreślił, że najważniejszym punktem 
reformy oświaty jest likwidacja Gimnazjum, które z dniem 1 września 2017 r. zostanie 
włączone w strukturę Szkoły Podstawowej w Gnojnie. 
Kontynuując odczytał projekt uchwały w ww. sprawie, po czym zwrócił się do 
radnych z prośbą o wykreślenie § 3. Następnie omówił szczegółowo załączniki do 
projektu uchwały, które zawierają plan sieci szkół podstawowych oraz granice 
obwodów na okres przejściowy czyli od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 
2019 r. (zał. Nr 1), plan sieci prowadzonych klas dotychczasowego publicznego 
gimnazjum (zał. Nr 2), projekt planu sieci publicznych ośmioletnich szkół 
podstawowych (zał. Nr 3), plan sieci oddziałów przedszkolnych i punktów 
przedszkolnych (zał. Nr 4). W dalszej kolejności odczytał uzasadnienie do projektu 
uchwały. 
W dyskusji głos zabrali: 
- Wójt gminy – zarówno ja, jak pan przewodniczący oraz dyrektorzy szkół, sekretarz 
gminy  i pracownicy oświaty braliśmy udział w wielu spotkaniach dotyczących zmian 
w systemie edukacji, organizowanych m.in. przez Kuratorium Oświaty a także 
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki. Spotkania te miały nam przybliżyć i zrozumieć cel 
reformy i pomóc w przygotowaniu projektów uchwał, nad którymi dzisiaj rada 
proceduje. 
Wprowadzenie reformy szkolnictwa spowodowało szeroką dyskusję mieszkańców na 
temat przywrócenia 8-klasowej szkoły podstawowej w Balicach i Jarząbkach. Podczas 
spotkań z mieszkańcami tych miejscowości jesienią ub. roku niczego nie 
deklarowałem. Zapewniłem jednak że jeżeli będzie taka możliwość, zrobię wszystko, 
aby istniejące w tych miejscowościach filie przekształcić w samodzielne placówki. I 
jak państwo sami widzicie – udało się. Myślę, że z utworzenia tych placówek 
najwięcej korzyści będą miały dzieci, bo wzrośnie poziom nauczania i skróci się czas 
dojazdu do szkoły. W trakcie rozmów z  rodzicami dało się wyczuć, że obniżenie 
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stopnia organizacyjnego szkół do klas 0-III doprowadziło do degradacji tych 
jednostek. Uczniowie mieli wrażenie, że chodzą do prowizorycznej i przejściowej 
szkoły, mniejszej rangi. Podobne odczucia mieli rodzice tych uczniów. Nauczyciele 
też czuli się mało komfortowo. Bo mając w perspektywie likwidację tych małych 
placówek, a tym samym utratę miejsc pracy, myśleli o przejściu do większych szkół w 
Gnojnie lub Raczycach. I nie ma się co dziwić takiemu podejściu. Działalność 
ówczesnej oświaty przełożyła się na wyniki egzaminów w 2015 roku, w którym nasza 
gmina zajęła ostatnie miejsce w powiecie buskim. Nie da się również ukryć, biorąc 
pod uwagę wynik ekonomiczny, że przeprowadzona reorganizacja była niekorzystna 
dla naszej gminy. Jak wszyscy doskonale wiemy największe koszty generują płace 
nauczycieli. Rachunek jest prosty. Zlikwidowano 9 klas ale nie zwolniono nauczycieli. 
Czyli wydatki na utrzymanie 3 placówek filialnych nie uległy obniżeniu, czego 
wszyscy ponosimy konsekwencje. Subwencja oświatowa nie wystarcza na utrzymanie 
szkół, zwłaszcza przy takim przesycie nauczycieli. Niemniej jednak zadania nam 
przypisane powinniśmy wykonywać należycie. Chociaż opinie rodziców na ten temat 
były skrajnie różne. Padały nawet głosy, że jeżeli te szkoły mają tak funkcjonować, to 
lepiej je zlikwidować. Może takie wypowiedzi są zbyt drastyczne, ale padały z ust 
niektórych osób. 
Proszę, aby obecni na sali dyrektorzy szkół i kierownicy filii nie brali moich 
wypowiedzi i ewentualnych wypowiedzi radnych i sołtysów za wytykanie błędów lub 
niedociągnięć, lub co gorsza pouczanie. Proszę natomiast o to, żeby je potraktować 
jako cenne wskazówki na przyszłość do wykorzystania w motywowaniu nauczycieli 
do pracy. Każdy z nas otrzymuje wynagrodzenie za wykonanie konkretnej pracy. I nie 
będzie przesadą jeśli powiem, że tu nikt nikomu łaski nie robi. W konsekwencji chodzi 
bowiem o to, żeby poziom edukacji we wszystkich placówkach na terenie naszej 
gminy był wysoki i zapewnił młodym dobry start w dorosłe życie. Bo jeżeli my im 
tego nie zapewnimy, to kto?  Przecież wiemy, że dzisiejsza młodzież będzie kiedyś 
piastować różne odpowiedzialne funkcje i decydować o przyszłości gminy. Nie należy 
natomiast iść w kierunku, o którym mówił Józef Stalin i pewnie miał rację, że najlepiej 
jest rządzić narodem zastraszonym i niewykształconym. Jest to na pewno jakaś metoda 
działania, ale my nie będziemy jej u nas stosować. Dobrze wykształcona i wychowana 
młodzież będzie doceniana przez potencjalnych pracodawców oraz będzie się 
utożsamiać z miejscem, z którego się wywodzi. Dlaczego o tym mówię. Reforma 
oświaty jest potrzebna, ale każdy nauczyciel powinien jak najlepiej wywiązać się ze 
swoich obowiązków w tym szczególnym zawodzie. Ludzie to na pewno docenią.  
Najlepszym tego przykładem jest zmarła niedawno nauczycielka języka polskiego z 
Balic -  Pani Sylwestra Rej, która świetnie przygotowała swoich wychowanków do 
dalszej edukacji, o czym nie omieszkał wspomnieć jeden z nich podczas uroczystości 
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na cmentarzu. Jest to cenna wskazówka, że opłaci się dobrze wywiązywać ze swojej 
pracy. Tym bardziej, jeżeli chodzi o nauczyciela. 
Niewątpliwie w przeszłości nauczyciele cieszyli się większym szacunkiem wśród 
uczniów. Współczesne podejście do życia ma niewiele wspólnego z 
odpowiedzialnością, co się z kolei przekłada na brak szacunku jednego człowieka do 
drugiego i młodzieży do nauczyciela. Ma to zmienić cykl szkoleń dla dyrektorów i 
nauczycieli organizowanych przez Kuratorium Oświaty, obejmujący swoim zakresem 
m.in. pogłębianie wiedzy i zdobywanie umiejętności w kierowaniu. My również 
będziemy organizować takie szkolenia. 
Nie chcę przytaczać wypowiedzi mieszkańców na temat funkcjonowania 
poszczególnych placówek oświatowych bądź pracy niektórych nauczycieli. Jestem w 
stałym kontakcie z dyrektorami szkół i podczas rozmów omawiamy konkretne 
przypadki, poparte faktami. Chcę jednak podkreślić, że od tego momentu nie będę one 
tolerowane. Niedopuszczalne będą również takie wypowiedzi nauczyciela, które padły 
podczas tegorocznych wywiadówek, że uczeń nauczy się w przyszłości tego, czego 
obecnie nie umie. Jeśli będzie takie podejście, to ani nie będzie osiągnięć w danej 
dziedzinie ani ten nauczyciel długo nie zagrzeje u nas miejsca. Bo tak jak w urzędzie 
każdy jest za coś odpowiedzialny i za dobrą pracę są nagrody a za złą – kary, tak samo 
w szkole. Przecież nikt nie jest przypisany do danego stanowiska. Ani ja, ani 
pracownicy urzędu, ani nauczyciele w szkołach. A już na pewno nie będą tolerowane 
takie przypadki, jeżeli wyższa bądź niższa ocena ucznia będzie uzależniona od tego, 
kto na kogo głosował. Jeszcze raz powtórzę. Nie chcę się na was wyżywać. Jestem 
natomiast pewien, że nie o wszystkim wiecie. Zdarza się bowiem, że rodzice wolą 
przyjść do mnie czy radnego i opowiedzieć o danej sytuacji, niż iść do dyrektora czy 
wychowawcy. Bo są przekonani, że może się to niekorzystnie odbić na ich dziecku. 
Nawet jeśli taki przypadek zdarzy się jeden raz na dziesięcioro dzieci.  
Ja też nie wiem o wszystkim co może się dziać wśród pracowników. Przytoczę 
przykład. Pewien były pracownik urzędu, na czyjeś wyraźne polecenie (nazwiska są 
mi oczywiście znane), podając się za kogoś innego, doniósł na mnie do marszałka 
Adama Jarubasa i członka zarządu województwa świętokrzyskiego Piotra Żołądka , o 
czym dopiero niedawno się dowiedziałem. 
W związku z tym proponuję abyśmy byli w ciągłym kontakcie i przekazywali sobie 
wszelkie informacje na temat funkcjonowania szkół. Nikomu to ujmy nie przyniesie a 
będzie z korzyścią dla dzieci. 
Nie będę mówił o podstawie programowej, bo i tak o wszystkim się wkrótce dowiecie. 
Reasumując chodzi o to, aby zmienić podejście nauczycieli do nauczania. Bo tu nikt 
nikogo nie straszy. Po prostu każdy powinien robić dobrze to, co do niego należy. 
Żeby grało. Jeżeli ktoś nie będzie się chciał wywiązać ze swoich obowiązków – będzie 
miał problem.  
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Każdy popełnia błędy. Ja również. Ale jeżeli się poniesie konsekwencje i wyciągnie 
odpowiednie wnioski – może to być z korzyścią dla wszystkich. Wystarczy tylko 
odpowiednie nastawienie i wzajemne zrozumienie. Nawet jeżeli jest tak biednie, jak u 
nas. W moim odczuciu nie dokładamy do oświaty. Jest taka potrzeba i pieniądze na to 
muszą być.  Mimo niekorzystnego algorytmu.  
- Radny Marian Okraj – dobrze że zostanie przywrócona 8-letnia szkoła podstawowa. 
Wiem też, że w związku z planowanymi zmianami jest wiele obaw i niepewności. 
Teraz trochę historii. W roku 1965 utworzono ośmioletnie szkoły podstawowe w 
miejsce szkół 7-letnich. Po 35 latach zlikwidowano te szkoły i w roku 1999, po 
przeprowadzeniu reformy systemu oświaty, utworzono 3-letnie gimnazja. Czy to było 
dobre czy złe, oceńmy sami. Dzisiaj wracamy do tego, co już było. I to jest według 
mnie dobra zmiana. Bo wszyscy uczniowie, którzy kończyli wówczas szkołę 
podstawową mieli wybór. Albo szli do szkoły zawodowej, albo do 4-letniego liceum 
lub 5-letniego technikum. 
Wszyscy absolwenci ówczesnych szkół są wspaniałymi osobami, świetnie 
funkcjonującymi na rynku pracy, potrafiącymi się odnaleźć w życiu publicznym i 
społecznym.    
Jestem przekonany, że reforma przebiegnie prawidłowo i zakończy się sukcesem, 
jeżeli każdy na swoim stanowisku będzie należycie wykonywał swoje obowiązki. 
Żeby nie było tak jak teraz, że dziecko nie wie co oznacza biały orzeł na czerwonym 
tle.  
Myślę, że powodzenie reformy edukacji będzie zależeć od dobrej współpracy 
nauczycieli z rodzicami i rodziców z nauczycielami.  
- Radna Jadwiga Gubała – mam prośbę do dyrektorów o odniesienie się do reformy 
oświaty. 
- Wójt gminy – może panie mają jakieś pytania lub zechcą uzupełnić moją 
wypowiedź. 
- Pani Marzena Kubiec – dyrektor gimnazjum – mimo odbycia szeregu spotkań, na 
temat reformy na dzień dzisiejszy wiemy tyle samo, co i państwo radni. Będziemy 
wiedzieć więcej dopiero po otrzymaniu dokumentów dotyczących podstawy 
programowej oraz wykazu podręczników. 
Krótko mówiąc, zarówno dyrektorzy szkół, jak i kierownicy filii, muszą działać 
zgodnie z wytycznymi. 
- Radna Maria Woźniak – czy państwo będzie partycypować w kosztach zakupu 
podręczników szkolnych? 
- Pani Anna Kaczmarek – Pniewska – dyrektor Szkoły Podstawowej w Gnojnie – 
wszystkie podręczniki do szkoły podstawowej będą bezpłatne. Ich zakup będzie leżał 
w gestii MEN. 
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W uzupełnieniu tego co powiedziała moja przedmówczyni dodam, że w roku 1999 
przeprowadzono reformę oświaty, w wyniku której okres nauki w szkole podstawowej 
został skrócony z 8 do 6 lat. Natomiast następnym etapem edukacji stały się 
obowiązkowe 3-lenie gimnazja. Ponieważ wiązało się to z utratą pracy, większość 
nauczycieli i wszystkie związki zawodowe były przeciwne przeprowadzeniu reformy. 
I faktycznie tak się stało, że wielu nauczycieli straciło wówczas etat w szkole i 
musiało się przebranżowić.  
Sieć szkół zaproponowana w projekcie uchwały jest dla nas bardzo korzystna. Myślę 
że będę wyrazicielem nas wszystkich jeżeli podziękuję za to, iż mimo wszystko 
wybraliście państwo wariant włączający Gimnazjum do Szkoły Podstawowej w 
Gnojnie. Dzięki temu po wygaszaniu Gimnazjum żaden nauczyciel nie pozostanie bez 
pracy. 
- Pani Marzena Kubiec – dla uczniów II klasy gimnazjum też będą darmowe 
podręczniki. 
W nawiązaniu do omawianego zagadnienia - radna Maria Woźniak odczytała drugą 
część protokołu ze wspólnego posiedzenia dwóch stałych komisji rady (protokół z 
dnia 13.02.2017 r. – w załączeniu). 
c.d. dyskusji: 
- Radna Jadwiga Gubała – nie otrzymałam wyczerpującej odpowiedzi na moje pytanie. 
Nam nie chodzi aż tak bardzo o podstawę programową ani liczbę godzin. Chodzi nam 
raczej o to, jakie panie mają spojrzenie na reformę w kontekście bezpieczeństwa 
naszych dzieci. Ten temat był szeroko omawiany przez różne gremia. Jak wiadomo już 
wkrótce uczniowie „zerówek” i klas ósmych będą się spotykać na szkolnym korytarzu. 
Czy w związku z tym mają panie jakieś obawy? 
- Pani Anna Kaczmarek-Pniewska – w przypadku naszej szkoły to nie jest nowy temat. 
Szkoła podstawowa jest połączona z gimnazjum i dzieci przemieszczają się pomiędzy  
budynkami oraz korzystają z tych samych sal. Przez ostatnie lata nie odnotowaliśmy 
takich zdarzeń, które wymagałyby reakcji z naszej strony 
Nie znamy jeszcze siatki godzin, ale nosimy się z zamiarem, żeby klasy 0-IV 
pozostawić w budynku szkoły podstawowej, natomiast klasy V-VIII umieścić w 
budynku gimnazjum. Niemniej jednak nie zmieni to faktu, że dzieci będą mijały się 
cały czas na szkolnych korytarzach. Ze strony nauczycieli padały nawet takie sugestie, 
że  młodsze dzieci powinny mieć większą przestrzeń i dlatego należy je przenieść do 
budynku gimnazjum. Jednak do tych kwestii powinniśmy podejść na spokojnie. 
Myślę, że nie będzie żadnego problemu jeżeli chodzi o sprawy bezpieczeństwa. 
- Pani Marzena Kubiec – w uzupełnieniu dodam, że dzieci ze szkoły podstawowej 
przychodzą do gimnazjum na zajęcia komputerowe, wychowania fizycznego, do 
biblioteki i na inne zajęcia dodatkowe. Poza tym organizujemy na jednej sali 
różnorodne uroczystości szkolne i akademie. I jak do tej pory nie zauważyłam, żeby 
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ktoś kogoś dyskryminował. Według mnie nic się w tej kwestii nie zmieni oprócz 
nazwy szkoły. Natomiast bezpieczeństwo uczniów na pewno nie będzie zagrożone. 
- Pani Danuta Cesarz – dyrektor Szkoły Podstawowej w Raczycach – w naszej szkole 
uczyły się, i nadal uczą, dzieci młodsze i starsze. I my te dzieci znamy. Nie zdarzyło 
się, żeby starsze dzieci krzywdziły młodsze. Wręcz przeciwnie. Starsi uczniowie 
opiekują się młodszymi dziećmi. Owszem, zdarzają się drobne incydenty, które nie 
mają nic wspólnego z przemocą. Gwarantuję, że u nas w szkole wszystkie dzieci będą 
miały zapewnione bezpieczeństwo. 
- Radny Marian Okraj – w okresie przejściowym mogą się zdarzać małe 
niedociągnięcia, natomiast wszystko wróci do normy po całkowitym wygaszeniu 
gimnazjum. Włącznie z zagospodarowaniem budynku. 
- Radny Artur Patrzałek – dziękuję dyrektorom za pozytywne opinie na temat reformy. 
Niemniej jednak chciałbym zapytać czy nastąpiły pozytywne zmiany w poziomie 
nauczania, w kontekście wzrostu liczby nauczycieli dyplomowanych. 
- Radna Jadwiga Gubała – ponieważ gmina wypłaca jednorazowy dodatek 
uzupełniający, mam pytanie dotyczące m.in. tej kwestii. Nauczycieli których 
przedmiotów mamy najwięcej a których najmniej? A może nauczycieli danego 
przedmiotu nie mamy w ogóle. Kolejna sprawa jest związana z punktami 
przedszkolnymi i organizacją pracy. Niepokoi mnie, że zbyt często zmieniają się 
nauczyciele zatrudnieni w punkcie, podczas gdy małe dzieci potrzebują poczucia 
bezpieczeństwa i stabilizacji. Kolejna rzecz dotyczy organizacji zajęć dodatkowych. 
Są one tak poustawiane że, nawet mimo szczerych chęci,  nie każdy uczeń może z nich 
skorzystać, bo ma akurat w tym czasie zajęcia lekcyjne z innego przedmiotu. 
Chciałabym wiedzieć dlaczego tak się dzieje i ile dzieci faktycznie z nich korzysta.  
- Pani Anna Kaczmarek-Pniewska – nauczyciele uczący w Szkole Podstawowej w 
Gnojnie mają po dwie lub trzy kwalifikacje do nauczania danego przedmiotu. 
Zatrudniamy m.in. trzech nauczycieli wychowania fizycznego, po dwóch nauczycieli 
historii, biologii, matematyki i języka angielskiego. Patrząc w kontekście 8-klasowej 
szkoły, nie mamy specjalistów z zakresu geografii i fizyki. Natomiast jeżeli chodzi o 
pozostałe specjalizacje – to można powiedzieć, że mamy nadmiar nauczycieli, 
spowodowany wielokrotnością kwalifikacji. Dla przykładu podam, że jedna 
nauczycielka ma kwalifikacje do nauczania w-f, plastyki, techniki i informatyki, co 
zwiększa możliwość wyboru zajęć. Są u nas również tacy nauczyciele, którzy mają 
tylko kwalifikacje z zakresy wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej. 
Odnosząc się do kolejnej kwestii chcę powiedzieć, że rzeczywiście zdarzyło się tak, iż 
dziecko zostało przeniesione do innego przedszkola. Ten problem był bardzo 
wnikliwie omówiony z jednym z  rodziców dziecka a przyczyna przeniesienia była 
zgoła prozaiczna. Po pierwsze nowa placówka jest czynna do godz. 16, co nie jest bez 
znaczenia dla rodziców pracujących zawodowo, po drugie dziecko będzie miało 3 
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posiłki. Dodatkowo przedszkole jest czynne również w wakacje. Podczas rozmowy 
użyłam oczywiście argumentu dotyczącego opłaty, jaką w związku z tym musi ponieść 
gmina. Niestety nie przekonałam tym rodziców dziecka. 
W ubiegłym roku każdy nauczyciel, zgodnie z art. 40 ustawy – Karta Nauczyciela, 
miał przydzielone 2 godziny zajęć dodatkowych w tygodniu, społecznie. W roku 
szkolnym 2016/2017, z powodu braku możliwości, nie ma takich zajęć. W celu 
poszerzenia oferty edukacyjnej każdy nauczyciel jest zobligowany do prowadzenia 
dwóch dodatkowych zajęć, zgodnie z życzeniami uczniów. Problem w tym, że te 
zajęcia mogą być prowadzone w czasie pracy szkoły. Ponieważ dzieci do naszej 
szkoły są dowożone autobusem, nie ma takiej możliwości żeby zostały po lekcjach. 
Mimo tych niedogodności, nauczyciele starają się tak zorganizować zajęcia, aby jak 
największa liczba dzieci z nich skorzystała. Wielu rodziców przywozi swoje dzieci na 
zajęcia pozalekcyjne, m .in. z piłki nożnej  które prowadzi Pan Mariusz Duda, ale po 
godzinach pracy szkoły. 
- Radna Jadwiga Gubała – rozumiem że zawód nauczyciela wymaga wielu wyrzeczeń 
i poświęceń. Każdy również wie, że w szkole podstawowej mamy bardzo obszerny i 
rozbudowany program. Dlatego też często rodzice, dziadkowie bądź inni krewni są 
zmuszeni do pomagania dzieciom w odrabianiu pracy domowej. Niepokoi mnie 
jednak zjawisko zbyt częstego odwoływania zajęć. A to z powodu akademii, apelu lub 
innego spotkania. Akurat dzisiaj też zostały odwołane zajęcia, o czym poinformowała 
mnie telefonicznie wnuczka. Czy odwoływanie zajęć z powodu zabawy choinkowej 
lub innej uroczystości jest w pełni uzasadnione? Według mnie ten czas powinien być 
przeznaczony na prowadzenie lekcji z danego przedmiotu. 
- Pani Anna Kaczmarek-Pniewska –  podstawa programowa jest zrealizowana w ciągu 
32 tygodni, natomiast nauka w szkole trwa 36 tygodni. W czasie tych pozostałych 4 
tygodni organizujemy m.in. wycieczki, wyjazdy do teatru czy na basen. Jeżeli jest 
jakaś uroczystość, zaplanowane na dany dzień lekcje są skrócone do 30 minut. 
W dniu dzisiejszym od godz. 11, za zgodą i akceptacją rodziców, odbywa się w naszej 
szkole zabawa karnawałowa z udziałem orkiestry. I to się zdarza raz w roku. 
- Radna Jadwiga Gubała – proszę tego nie brać do siebie, ale dlaczego rodzice i 
dziadkowie muszą poświęcać tak dużo czasu w domu na odrabianie lekcji z dziećmi. 
W IV klasie jest bardzo obszerny i trudny program. Dlatego żeby dziecko opanowało 
ten program, trzeba poświęcić mnóstwo czasu zarówno w szkole, jak i w domu. 
- Pani Anna Kaczmarek – Pniewska – inaczej jest, jeżeli do danej klasy uczęszcza 6 
dzieci a inaczej, jeżeli w klasie jest 24 uczniów. Wtedy dotarcie do każdego z nich jest 
niemalże sztuką. Wiadomo że niektóre dzieci mają lepiej rozwinięte zdolności 
poznawcze i na bieżąco zadają nauczycielowi pytania, jeśli czegoś nie rozumieją. 
Natomiast inne muszą poświęcić więcej czasu na przyswojenie określonej partii 
materiału. Nie zmienia to jednak faktu, że nie mamy wpływu na wybór programu. 
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Jednym słowem, dziecko musi opanować podstawę programową na poziomie, który 
pozwala na postawienie oceny dopuszczającej. W szkole uczymy dzieci technik, 
metod i zasad pracy, natomiast w domu jest czas na ćwiczenia. I to już jest rola 
rodziców, żeby zmotywować dziecko do powtórzenia tego co było w szkole, i 
odrobienia zadanej pracy domowej. 
Zapewniam, że nie tylko w klasie czwartej szkoły podstawowej mamy do czynienia z 
trudnym programem. Dotyczy to również gimnazjów i liceów. 
- Radna Jadwiga Gubała – bardzo dziękuję; może moje pytania były zbyt subiektywne, 
ale myślę że zadowoliły większość. 
- Wójt gminy – może ja jeszcze dopowiem kilka zdań w tej kwestii. Wielu rodziców 
sygnalizowało, że poświęcają bardzo dużo czasu dzieciom na naukę w domu. 
Podawali też przykłady, że niektórzy nauczyciele czytają tekst z książki albo dyktują 
zdania prosząc o zapisanie ich w zeszycie. Dlatego nawiązując do wypowiedzi pani 
dyrektor uważam, że tę metodę trzeba zmienić. I koniec. Bo jeśli ktoś czyta z książki 
przedmiotowej dziecku na lekcji, ewentualnie dyktuje co ma przepisać z książki do 
zeszytu – to przepraszam, ale to jest bez sensu. 
Nie ulega wątpliwości, że sytuacja w oświacie się zmieni. Bo mamy naprawdę na 
naszym terenie zdolne dzieci. I niczym się nie różnimy od innych gmin. Proszę nie 
traktować przykładów, o których wcześniej mówiłem, w sensie całościowym. Bo nie 
dotyczą one wszystkich nauczycieli. Ale zachowanie jednego lub dwóch nauczycieli 
rzutuje jednak na ogół. Dlatego trzeba te osoby zmobilizować i zmotywować do 
innego postępowania. I to zadanie należy do was. Natomiast to wszystko co dzisiaj 
powiedziałem, potraktujcie jako wskazówki pomocne przy podejmowaniu decyzji. Bo 
tak samo jak ja odpowiadam przed radnymi i sołtysami za realizację zadań, tak samo 
do was należy podejmowanie decyzji personalnych. Dlatego z nauczycielami, którzy 
nie wywiązują się należycie ze swojej pracy, należy przeprowadzić rozmowy 
dyscyplinujące. Bo tak naprawdę najważniejsze jest tutaj odpowiednie podejście do 
swoich obowiązków. Wtedy też uczeń potraktuje nauczyciela z szacunkiem.  
Jestem optymistą i myślę że sobie ze wszystkim doskonale poradzimy. 
- Przewodniczący obrad – dla mnie zastanawiające jest, że tyle dzieci korzysta z 
korepetycji. Dawniej korepetycje kojarzyły się nam przede wszystkim ze 
środowiskiem miejskim z racji szkół średnich. Nie dziwiłbym się, gdyby rodzice 
wozili na korepetycje dzieci słabe. Interesujące natomiast jest to, że rodzice wożą 
dzieci dobre albo bardzo dobre. 
W związku z brakiem dalszych pytań i uwag przewodniczący poddał projekt uchwały 
pod głosowanie. 
Wynik głosowania jawnego: „za” – 13, „przeciw” – 0, „wstrzymało się” – 0. 

Uchwała Nr XX/143/17 wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik do protokołu. 
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Do punktu 7-go. 
 
              Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej 
im. Marii Konopnickiej w Gnojnie z Punktami Filialnymi w Balicach i Jarząbkach 
poprzez usamodzielnienie Szkoły Filialnej w Balicach. 
             Projekt uchwały intencyjnej w przedmiotowej kwestii wraz z uzasadnieniem 
przedłożył sekretarz gminy – pan Piotr Bębas. Poinformował, że obecna wersja 
uchwały różni się od poprzedniej. Mianowicie sformułowanie w § 1 ust. 1 „Punkt 
Filialny w Balicach przekształca się w samodzielną Szkołę Podstawową w Balicach” 
zastąpiono wyrażeniem: „ ..likwiduje się Punkt  Filialny w Balicach i w jego miejsce 
tworzy się Szkołę Podstawową w Balicach”. Ponadto do projektu uchwały dołożono 
ust. 3, który otrzymuje brzmienie: „Dla Szkoły Podstawowej w Balicach tworzy się 
obwód szkolny w skład którego wchodzą: Balice, Bugaj, Kostera, Zawada”. 
Z uwagi na brak pytań przewodniczący obrad poddał rzeczony projekt uchwały pod 
głosowanie. 
Wynik głosowania jawnego: „za” – 13, „przeciw” – 0, „wstrzymało się” – 0. 

Uchwała Nr XX/144/17 wraz z uzasadnieniem – w załączeniu. 

 

Do punktu 8-go. 
 
              Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej 
im. Marii Konopnickiej w Gnojnie z Punktami Filialnymi w Balicach i Jarząbkach 
poprzez usamodzielnienie Szkoły Filialnej w Jarząbkach. 
             Analogicznie jak w punkcie 7 projekt uchwały w sprawie, o której mowa 
wyżej, przedstawił sekretarz gminy. Wyjaśnił, że projekt uchwały nie różni się 
zasadniczo od poprzedniej uchwały. Zmiana dotyczy jedynie miejsca, gdzie tworzy się 
Szkołę Podstawową oraz obwodu szkolnego, w skład którego wchodzą: Grabki Małe, 
Jarząbki, Wola Zofiowska (od nr 1 do nr 8) i Zofiówka. 
Ponieważ nie było uwag, przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem 
uchwały. 
Wynik głosowania jawnego: „za” – 13, „przeciw” – 0, „wstrzymało się” – 0.  
Uchwała Nr XX/145/17 wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik do protokołu. 

Po głosowaniu przewodniczący ogłosił 20-minutową przerwę w obradach. 
 
Do punktu 9-go. 
 
             Odpowiedzi na interpelacje radnych i wolne wnioski. 
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              Na wstępie radna Beata Boś przedstawiła protokół z posiedzenia Komisji 
Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej, Handlu i Usług oraz Ochrony Środowiska, 
odbytego w dniu 7 lutego 2017 r. (protokół Nr 21/17 – w załączeniu). 
              W następnej kolejności przewodniczący Komisji Rewizyjnej – radny Marian 
Okraj – przedłożył protokół Nr 21/17 z posiedzenia odbytego w dniu 1 lutego 2017 r. 
(kserokopia protokołu – w załączeniu). 
              Kontynuując realizację punktu 9 porządku obrad, sekretarz gminy zwrócił się 
do sołtysów z prośbą o przekazanie mieszkańcom druków deklaracji przystąpienia do 
projektu montażu instalacji OZE, realizowanego przez Gminę Gnojno w ramach RPO 
Województwa Świętokrzyskiego (druk – w załączeniu). Następnie zapoznał 
uczestników sesji z informacją dotyczącą odnawialnych źródeł energii, która została 
zamieszczona na stronie internetowej gminy wraz z ankietą do pobrania (wydruk – w 
załączeniu).  Z powyższego pisma wójta gminy wynika, że wypełnione ankiety należy 
złożyć w urzędzie w terminie do 10.03.2017 r. 
              Wójt gminy dodał, że przy podejmowaniu decyzji należy wziąć pod uwagę 
fakt, iż dla uzyskania porównywalnego efektu trzeba zamontować dwa razy więcej 
paneli fotowoltaicznych niż paneli słonecznych do podgrzewania wody użytkowej. Co 
z kolei wiąże się z większymi kosztami i większą powierzchnią potrzebną do montażu. 
Następnie podkreślił, że z przeprowadzonych rozmów z mieszkańcami gminy wynika, 
że przede wszystkim są zainteresowani montażem kolektorów słonecznych. 
Niezależnie od tego i tak ostateczna decyzja w sprawie przystąpienia do projektu  
będzie należała do mieszkańców. Każdy kto zechce zgłębić ten temat, powinien 
sięgnąć po informacje zamieszczone w Internecie.  
             Przewodniczący obrad, odnosząc się do powyższego zagadnienia, stwierdził 
m.in. że jeżeli realizacja projektu odbywa się globalnie na terenie gminy, wówczas są 
o wiele mniejsze koszty. Kontynuując dodał, że razem z wójtem przeprowadzili 
rozmowę z fachowcem w tej dziedzinie, który oświadczył iż koszt montażu jednej 
instalacji fotowoltaicznej, przeciętnej wielkości,  kształtuje się obecnie na poziomie 
około 50 tys. zł. Nawet przy założeniu, że będzie możliwość uzyskania 
dofinansowania indywidualnie, i tak trzeba wydać około 18 tys. złotych, co jest kwotą 
zaporową. 
Odbiegając od tematu poinformował, że redakcja Echa Dnia zorganizowała w naszym 
regionie plebiscyt „Kobieta Przedsiębiorcza 2016”. Następnie dodał, iż miło mu jest 
zakomunikować że jedną z osób nominowanych jest pani Beata Boś, której nikomu 
nie trzeba przedstawiać bo pełni funkcję radnej i sołtysa wsi Maciejowice.  
Z uwagi na powyższe zwrócił się z prośbą o poparcie kandydatki w drodze 
głosowania. 
             Radny Tomasz Pasternak podał przykładowe koszty montażu instalacji OZE, 
bez dofinansowania, na terenie gminy Chmielnik. I tak koszt instalacji solarnej dla 4 
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osób wyniesie 11 tys. zł, paneli fotowoltaicznych o mocy 3 kW – 16 tys. zł, natomiast 
koszt pompy ciepła do ogrzewania budynku – 43 tys. zł.  
            Przewodniczący zabierając głos po raz kolejny podkreślił, że fotowoltaika jest 
niezwykle korzystną technologią. Tylko czy  nas i mieszkańców będzie na to stać. 
            Wójt w odniesieniu do poruszanego tematu stwierdził, że montaż solarów jest 
w pełni uzasadniony, mimo że wiąże się z dodatkowymi kosztami. Dodał także, że w 
tej chwili nie ma zabezpieczonych środków w budżecie na realizację tego projektu. 
Następnie przypomniał, co mówił na jednej z sesji odnośnie montażu instalacji 
fotowoltaicznych. Otóż powiedział wówczas, że gminy po prostu na to nie stać. Ale 
może zdarzyć się tak, że osoby prywatne składając wniosek uzyskają relatywnie 
wyższe dofinansowanie niż gmina. Bo potrzeby wszystkich gmin w tym zakresie 
przekraczają pulę środków przyznaną na ten cel dla całego województwa 
świętokrzyskiego. 
Kontynuując oznajmił ponadto. Kilka lat temu było bodajże 400 osób chętnych na 
montaż instalacji solarnych. Nie wiedzieć czemu ktoś zamieszał rozpuszczając 
nieprawdziwe informacje, że te urządzenia nie zdadzą egzaminu. Dlatego zawsze 
trzeba dowiadywać się u źródła. Czyli w urzędzie albo u mnie. Proszę w żadnym razie 
nie słuchać opinii pokątnych osób. Bo czasem brak rzetelnych informacji pozbawia 
niektóre osoby możliwości skorzystania z montażu danego urządzenia. Podobny 
przypadek miał miejsce z drogą gminną w kierunku Rzeszutek. Będąc wójtem 
złożyłem wniosek, który został odrzucony. Inwestycję zrealizowano dopiero w 
następnej kadencji. Ktoś nie mający żadnych skrupułów, lubiący się bawić w politykę, 
zastopował budowę drogi, żeby czasem mnie nie przypisano zasług. Dlatego dla mnie 
to nie jest polityka, tylko zwykłe politykierstwo, na którym tracą ludzie. Tak samo jest 
z kolektorami słonecznymi. Ci co słuchali negatywnych opinii na ten temat – nie mają 
zamontowanych solarów. Ja byłem jak najbardziej za tym, żeby takie urządzenia na 
terenie gminy montować. Bo o tym że jest to dla ludzi korzystne rozwiązanie, 
świadczyła chociażby liczba gmin które przystąpiły do wspólnego projektu. 
               Radna Jadwiga Gubała, wpisując się w powyższą tematykę, zapytała czy 
gmina dotuje solary. 
              Pani skarbnik w odpowiedzi stwierdziła, że po otrzymaniu ostatecznego 
zwrotu środków z funduszu szwajcarskiego, projekt jest rozliczony do zera. 
             Wójt gminy w uzupełnieniu dodał że poprzedni projekt, z funduszu 
szwajcarskiego, był realizowany na zupełnie innych zasadach. Środki finansowe 
stanowiły bezzwrotną pomoc zagraniczną. Obecnie poziom dofinansowania ustali 
Urząd Marszałkowski w proporcjach 50 na 50% lub 70 na 30%.   
             Radny Tomasz Pasternak dopowiedział, że możliwe jest, iż o realizacji 
projektu zadecyduje zadeklarowana wysokość wkładu własnego na przykład przez 
gminę Chmielnik. 
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Wolne wnioski i zapytania: 
 - Radny Artur Patrzałek stwierdził, że w msc. Falki i Rzeszutki znajdują się dwa 
niestrzeżone przejazdy kolejowe. O ile pierwszy z nich jest oświetlony, o tyle na 
drugim przejeździe brak jest oświetlenia. Dodatkowym problemem dla 
przejeżdżających jest wał usypany na drodze wiodącej wzdłuż torów kolejowych. W 
związku z tym zapytał czy możliwe byłoby wystąpienie z pismem  wspólnie z gminą 
Chmielnik, z dołączonymi podpisami mieszkańców, do PKP LHS o usunięcie 
zagrożenia czyli oświetlenie torów i zmniejszenie nasypu. Nadmienił jeszcze, że z 
przejazdu korzysta bardzo wielu mieszkańców oraz że granica gmin przebiega właśnie 
w tym miejscu. 
- Radny Tomasz Pasternak zapytał jak potoczyła się sprawa dotycząca zamiany gruntu 
pod oczyszczalnię ścieków. 
- Wójt w odpowiedzi stwierdził, że pan Kuśnierz nie kontaktował się z nim od 
ostatniego spotkania. Niemniej jednak do kancelarii adwokackiej, która prowadzi tę 
sprawę, zostało wystosowane pismo z informacją o odbytym spotkaniu i 
proponowanych rozwiązaniach. 
- Radna Maria Woźniak zasygnalizowała w imieniu sołtysa, że w trakcie roznoszenia 
przez niego nakazów płatniczych mieszkańcy Gnojna zgłaszali różne problemy 
dotyczące m.in. oświetlenia. 
- Wójt wpisując się w poruszoną problematykę skonstatował, że mieszkańcy sami 
sobie szkodzą nie uczestnicząc w zebraniach wiejskich. Poza tym każda zmiana 
decyzji dotycząca wydatkowania środków z funduszu sołeckiego wymaga zmiany 
uchwały zebrania wiejskiego. A to z kolei pociąga za sobą konieczność dokonywania 
zmian w budżecie gminy. Dlatego z tych i innych względów należy zachęcać 
mieszkańców do aktywnego udziału w zebraniach. 
- Pani sołtys z Balic zapytała czy można już wypuszczać drób z zagród na wolne 
wybiegi posesji. 
- Wójt odpowiedział, że nadal obowiązuje nakaz zamykania drobiu. 
- Radna Bożena Segda zwróciła się z prośbą o montaż tabliczek z numerami. 
- Wójt zadeklarował, że tabliczki zostaną zamontowane, jak będą sprzyjające warunki 
do kopania gruntu. 
- Radny Marian Okraj wniósł o postawienie znaku ostrzegającego o skrzyżowaniu z 
drogą z pierwszeństwem przejazdu (dotyczy drogi Pożogi – Łagiewniki). 
- Wójt odnosząc się do zgłoszonego wniosku oznajmił, że wróci do tematu po 
ustaleniu, która droga jest główna. 
Następnie nadmienił że takie kalendarze, jakie sołtysi i radni otrzymali w dniu 
dzisiejszym, będą wydawane co roku. Dlatego prosił o sugestie, co ma się na takim 
kalendarzu znaleźć. 
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Nawiązując do reformy oświaty oświadczył, iż należy zrobić wszystko dla 
usprawnienia komunikacji społecznej. Dlatego też zwrócił się z pytaniem do radnych i 
sołtysów czy wyrażają zgodę na umieszczenie kontaktowych numerów telefonów na 
tablicach w szkołach, znajdujących się w ich okręgach wyborczych (dot. radnych), w 
miejscach widocznych dla wszystkich. Oprócz tego na tablicy znajdą się numery 
telefonów do wójta, przewodniczącego rady, dyrektora szkoły i wychowawcy. 
Wójt otrzymał od zainteresowanych akceptację na umieszczenie numerów telefonów. 
- Radny Wincenty Krawczyk stwierdził, że na tegorocznym kalendarzu znajdują się 
same kościoły. W związku z tym zaproponował, aby w roku przyszłym zamieścić inne 
widoki. 
- Z kolei radny Artur Patrzałek zasugerował, aby na kalendarzu była uwieczniona 
każda miejscowość. 
- Wójt stwierdził, że będzie to niezwykle trudne, ponieważ zostanie zachowana 
dotychczasowa forma kalendarza. Chodzi przede wszystkim o to, aby na kalendarzu 
były zamieszczone daty imienin, świąt i kilka zdjęć. Niezależnie od tego dodał, że 
weźmie pod uwagę sugestię pana radnego.  
 
 Do punktu 10-go. 
 
            W związku z wyczerpaniem wszystkich punktów porządku obrad 
Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Wcisło dokonał zamknięcia XX sesji. 
 
Na tym protokół zakończono i podpisano.- 
 
           Protokolant:                                                             Przewodniczący obrad: 
     Barbara Czarnecka                                                             Stanisław Wcisło 
 
 
 
               
             
 


