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Protokół Nr XXI/17 

               z sesji Rady Gminy Gnojno, odbytej w dniu 28 marca 2017 roku w sali 
konferencyjnej Urzędu Gminy w Gnojnie. 
Obrady trwały od godz. 9.10 do godz. 14.20.  
Zgodnie z załączonymi listami obecności wzięło w nich udział 14 radnych (nieobecny 
radny Krzysztof Samburski), sołtysi oraz: 
- Pan Zbigniew Janik - wójt gminy, 
- Pan Piotr Bębas  - sekretarz gminy, 
- Pani Maria Małasińska - skarbnik gminy. 
Ponadto w części obrad uczestniczyli: 
- Pan Marcin Parka  - Prezes Zarządu Gminnego ZNP, 
- Pani Jolanta Domańska - delegat ŚIR, 
- Pan Paweł Walczyszyn - wykonawca Programu Rewitalizacji Gminy Gnojno, 
- Pan Sebastian Kiciński - podinspektor ds. przygotowania i realizacji projektów, 
- Pani Stanisława Sikora - kierownik GZOS, 
- Pani Elżbieta Korzec - główna księgowa GZOS, 
- Pani Dorota Boroń  - kierownik GOPS. 
           Otwarcia XXI sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy Gnojno Stanisław 
Wcisło.  Powitał wszystkich biorących udział w obradach, po czym stwierdził kworum 
wystarczające do podejmowania prawomocnych uchwał. Następnie przedstawił 
proponowany 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 dostosowania sieci szkół podstawowych i 

gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. 
7. Podjęcie uchwały w sprawie sieci oddziałów przedszkolnych i punktów 

przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę 
Gnojno. 

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

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

10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych 
szkół podstawowych, dla której organem prowadzącym jest Gmina Gnojno. 
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11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim 
etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych i punktów 
przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę 
Gnojno. 

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

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

14. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności 
za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem 
specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, 
oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat, 
jak również tryb ich popierania. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy 
Gnojno na rok 2017”. 

16. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków 
komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Gnojno, udostępnionych 
dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych 
obiektów. 

17. Odpowiedzi na interpelacje radnych i wolne wnioski. 
18.  Zakończenie sesji. 

Następnie przewodniczący wniósł o dokonanie zmiany w porządku obrad polegającej 
na przesunięciu punktu 12 do punktu 4, punktu 13 do punktu 5 oraz wprowadzeniu w 
punkcie 6 projektu uchwały „popierającej stanowisko Związku Miast i Gmin Regionu 
Świętokrzyskiego w sprawie propozycji warunków umowy dzierżawy urządzeń 
oświetlenia drogowego na terenie gmin woj. świętokrzyskiego, stanowiących własność 
PGE Dystrybucja S.A.”. 
„Za” wprowadzeniem ww. projektu uchwały w punkcie 6 głosowało 14 radnych i „za” 
przesunięciem punktów 12 i 14 również głosowało 14 radnych. 
„Za” całościowym porządkiem obrad, z uwzględnieniem proponowanych zmian, 
głosowało 14 radnych. 
 
Do punktu 2-go. 
 
             Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 
              Uwagę do protokołu zgłosiła radna Maria Woźniak. Stwierdziła m.in., że 
wypowiedź sekretarza gminy dot. podjęcia uchwały w sprawie projektu dostosowania 
sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego nie jest 
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przytoczona w sposób precyzyjny (punkt 6, str.4). W związku z tym prosiła o jej 
uzupełnienie.  
Sekretarz podczas swojej wypowiedzi oznajmił m.in., że „likwidacji gimnazjów 
można dokonać na kilka sposobów. Albo poprzez włączenie w struktury ośmioletniej 
szkoły podstawowej, jeżeli są w tych samych lub położonych w pobliżu budynkach, 
albo ich wygaszenie lub też przekształcenie w szkołę średnią – liceum, technikum lub 
szkołę zawodową. W procedowanym przez państwa projekcie uchwały przyjęliśmy, że 
Gimnazjum w Gnojnie będzie włączone do Szkoły Podstawowej im. Marii 
Konopnickiej”. 
           Zgodnie z sugestią przewodniczącego obrad w sprawie przyjęcia protokołu z 
poprzedniej sesji odbyły się dwa głosowania. „Za” jego przyjęciem  bez czytania 
głosowało 14 radnych i „za” przyjęciem protokołu w wersji opublikowanej na 
stronach podmiotowych Biuletynu Informacji Publicznej również głosowało 14 
radnych. 
 
Do punktu 3-go. 
 
           Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami. 
            Sprawozdanie z działalności za okres od 15.02.2017 r. do 28.03.2017 r., 
stanowiące załącznik do protokołu, przedstawił opatrując stosownym komentarzem 
wójt gminy Zbigniew Janik. 
            Po przedłożeniu sprawozdania przez wójta, radna Maria Woźniak zwróciła się 
z pytaniem, czy został wyłoniony wykonawca, który będzie dostarczał kruszywo na 
drogi gminne. 
Pan wójt udzielił odpowiedzi twierdzącej. Dodał jeszcze, że przetarg wygrała firma 
zewnętrzna. 
            Pani radna zabierając głos po raz kolejny podkreśliła, że wykonawca drogi 
Gnojno – Kały zaproponował dość niską cenę w porównaniu do innych ofert. Dlatego 
podczas realizacji tego zadania trzeba być czujnym. 
           Następnie pani Jolanta Domańska – delegat ŚIR – zwróciła się do radnych i 
sołtysów z apelem o zgłaszanie ewentualnych wniosków, pytań i sugestii. 
 
Do punktu 5-go. 
 
            Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Rewitalizacji Gminy Gnojno 
na lata 2016-2023”. 
            Tytułem wstępu głos zabrał pan Paweł Walczyszyn – wykonawca ww. 
„Programu”. Stwierdził m.in., że dokument składa się z diagnozy na potrzeby 
wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy 
Gnojno oraz Programu Rewitalizacji Gminy Gnojno na lata 2016-2023, który 
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obejmuje: część  wprowadzającą, diagnostyczno – analityczną, programową oraz 
część wdrożeniową. Opracowany dokument stanowi narzędzie niezbędne do ubiegania 
się o środki na realizację zadań rewitalizacyjnych w Regionalnym Programie 
Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego oraz do uzyskania dodatkowych 
punktów przy realizacji m.in. zadań termomodernizacyjnych. 
           Następnie przewodniczący obrad prosił o uściślenie zapisu na stronie 51. W 
dokumencie jest napisane, że hrabia Lubieniecki był ówczesnym właścicielem Balic, 
co jest niezgodne z prawdą. Hrabia Lubieniecki był, ale właścicielem dworu i dóbr 
dworskich. 
           Pan Paweł Walczyszyn zapewnił, że aby formalnościom stało się zadość - zapis 
zostanie zmieniony. 
Kontynuując życzył gminie pozyskania jak najwyższych kwot na realizację 
konkretnych zadań. Apelował, aby mieć na uwadze przede wszystkim rozwiązywanie 
problemów społecznych mieszkańców,  dbanie o estetykę przestrzeni publicznej i jej 
funkcjonalność oraz o remont i modernizację miejsc służących integracji społecznej. 
           Przewodniczący zabierając głos podkreślił, że bardzo ważne jest to, iż Program 
ma formułę otwartą, co oznacza, że w chwili pojawienia się nowych problemów oraz 
nowych projektów – będzie on aktualizowany. 
           Referujący stwierdził, że dokument trzeba będzie aktualizować w chwili 
ubiegania się o środki zewnętrzne na zadania, które nie zostały w nim uwzględnione.  
          Wójt podziękował wykonawcy „Programu” za bardzo dobrą współpracę. 
Stwierdził również, że jest to dokument ambitny, o charakterze wizjonerskim, który 
został opracowany na podstawie rzetelnych danych, w oparciu o który będzie można 
pracować. 
            Radny Marian Okraj stwierdził natomiast, że wprawdzie nie zna treści 
dokumentu, ale z wypowiedzi wynika, że służy on rozwojowi gminy i poprawie 
warunków życia mieszkańców. Dodał, że teraz nie pozostaje nic innego, jak wziąć się 
do działania i wprowadzić zapisy „Programu” w życie. 
            Projekt uchwały w przedmiotowej kwestii wraz z uzasadnieniem odczytał 
sekretarz gminy – Piotr Bębas. 
Wobec braku uwag i pytań przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod 
głosowanie. 
Wynik głosowania jawnego jest następujący: „za” – 14, „przeciw” – 0, „wstrzymało 

się” – 0. 

Uchwała Nr XXI/147/17 wraz z uzasadnieniem – w załączeniu. 

 

Do punktu 4-go. 

 

             Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla 
Gminy Gnojno”. 
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             Analogicznie do punktu 5 projekt uchwały w sprawie o której mowa wyżej 
wraz z uzasadnieniem przedstawił sekretarz gminy. 
             Następnie pan Sebastian Kiciński przekazał informację, że autorka dokumentu  
nie zdążyła dojechać na sesję. Niemniej jednak prosił uczestników sesji o zadawanie 
ewentualnych pytań w tym temacie. 
              Wójt doprecyzował, że Plan Gospodarki Niskoemisyjnej, podobnie jak 
Program Rewitalizacji Gminy Gnojno, będzie niezbędnym dokumentem, 
umożliwiającym ubieganie się o zewnętrzne środki finansowe na realizację wielu 
przedsięwzięć w perspektywie budżetowej 2014-2020. Nie tylko dla gminy, ale 
również dla osób prywatnych, pragnących ubiegać się o dofinansowanie na wymianę 
pieców lub docieplenie budynków. Już dziś wiadomo, że ten dokument będzie 
potrzebny firmie „Rafit”, która zamierza podjąć starania o dotację na nową inwestycję. 
Posiadanie tych dokumentów jest warunkiem niezbędnym do aplikowania o środki 
unijne. 
W związku z brakiem pytań i uwag, przewodniczący przystąpił do głosowania nad 
wymienionym projektem uchwały. 
Wynik głosowania jawnego: „za” – 14, „przeciw” – 0, „wstrzymało się” – 0. 

Uchwała Nr XXI/146/17 wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik do protokołu. 

 

Do punktu 6-go. 
 
              Podjęcie uchwały popierającej stanowisko Związku Miast i Gmin Regionu 
Świętokrzyskiego w sprawie propozycji warunków umowy dzierżawy urządzeń 
oświetlenia drogowego na terenie gmin woj. Świętokrzyskiego, stanowiących 
własność PGE Dystrybucja S.A. 
W dyskusji na ten temat głos zabrali: 
- Wójt gminy – przepraszam, że nie otrzymaliście Państwo wcześniej projektu 
uchwały. Konieczność jej podjęcia wynika z faktu, iż Polska Grupa Energetyczna 
zrobiła gminom niespodzianką, proponując podpisanie umów dotyczących zasad 
konserwacji urządzeń oświetlenia drogowego, które  zawierają szereg postanowień 
niekorzystnych dla gmin. Jakiś czas temu wykonana została inwentaryzacja 
oświetlenia ulicznego. Na podstawie inwentaryzacji określono właścicieli 
poszczególnych punktów świetlnych. W konsekwencji Zakład Energetyczny, który 
zmienił nazwę na PGE Dystrybucja S.A., domaga się opłat od wszystkich gmin za 
konserwację urządzeń, będących w jego władaniu. Dlatego też Związek Miast i Gmin 
Województwa Świętokrzyskiego na posiedzeniu w dniu 23 lutego 2017 r. opracował 
stanowisko w sprawie propozycji warunków umowy dzierżawy urządzeń oświetlenia 
drogowego. Związek proponuje m.in. podjęcie negocjacji na zasadach równorzędności 
stron i wypracowanie nowych warunków porozumienia. Myślę, że podjęcie uchwały 
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popierającej stanowisko pomoże gminom i PGE odstąpi od takiego sposobu działania. 
Bo przepisy prawne, na które się spółka powołuje, są co najmniej dwuznaczne. Czyli 
będzie się można od nich odwołać. Niebezpieczeństwo polega na tym, że nie wiadomo 
jak się zachowa PGE, jeżeli umowa dzierżawy nie zostanie podpisana. Niemniej 
jednak, tak jak inne gminy, powinniśmy uchwałę podjąć. Jaki będzie tego skutek – nie 
wiemy Chociaż przedstawiciele firmy straszą zerwaniem umów, co ma nastąpić już 
wkrótce. 
- Radny Marian Okraj – mam pytanie – czy gmina nie powinna żądać od spółki opłaty 
za postawienie słupów energetycznych na prywatnych działkach? 
- Wójt gminy – jutro będę na ten temat rozmawiał z naszym radcą prawnym. 
- Radna Maria Woźniak – co będzie jeżeli nie podpiszemy umowy; PGE zabierze 
słupy? Przecież jest to zakład, który czerpie zyski ze sprzedaży energii elektrycznej. 
-  Wójt gminy –  ostatnio wiele  mówi się i pisze o rabunkowej prywatyzacji i 
związanych z tym wyłudzeniach. W sprawie o której rozmawiamy też do końca nie 
wiadomo, czy słupy są własnością tej, czy też innej firmy. Podobny przypadek miał 
miejsce z Telekomunikacją Polską (obecnie Orange Polska), gdzie słup był innej 
firmy, przewody były innej firmy a mocowania przewodów należały jeszcze do kogo 
innego. Trzeba wielu lat, żeby to wszystko wyprostować i doprowadzić do porządku. 
Ale z tym też może być problem, ponieważ firmy czerpią z tego zyski a konsekwencje 
ponosimy my, czyli płatnicy. 
- Pani Jolanta Domańska – zgłosiłam do firmy Orange, że prawdopodobnie 
przejeżdżający sprzęt wysokościowy nachylił słup telekomunikacyjny. Owszem, 
przyjechali fachowcy tego samego dnia, podwiesili linkę do naszej lipy i oznajmili, że 
oni są od drutów a nie od słupów. 
- Wójt gminy – dlatego na jedną z sesji zaprosimy posła z naszego okręgu i 
przedstawimy mu z jakimi absurdami mamy do czynienia na co dzień. Rzecz nie tylko 
dotyczy telekomunikacji czy też firmy energetycznej. Najwięcej mankamentów można 
spotkać w dokumentacji geodezyjnej w Busku-Zdroju, gdzie to co jest na mapie nijak 
się ma do tego, co jest w terenie. Nikomu to nie przeszkadza aż do momentu, kiedy 
rodzice chcą przekazać gospodarstwo swojemu następcy, który zamierza się ubiegać o 
dofinansowanie unijne. Wtedy zaczynają się problemy. Bo nagle się okazuje, że część 
działki na której znajdują się budynki gospodarcze nie jest jego własnością. I teraz taki 
młody rolnik musi iść do sądu i zapłacić ciężkie pieniądze geodecie, żeby tę sprawę 
wyprostować. Powiat nie poczuwa się do winy za zaistniały stan rzeczy. Wobec tego 
nasuwa się pytanie. Kto to zrobił? Przecież to zrobiła albo gmina, albo powiat, bo 
wcześniej sprawami geodezyjnymi zajmowali się pracownicy urzędu gminy a obecnie 
– powiatu.  
- Przewodniczący obrad – od kilku miesięcy w Balicach pojawia się przedstawiciel 
firmy i proponuje właścicielom działek, nad którymi przebiega linia wysokiego 
napięcia lub ewentualnie stoi słup wysokiego napięcia, zawarcie umów związanych z 
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uzyskaniem odszkodowania. W zamian za 40% udział w sumie odszkodowania. 
Niezależnie od tego moja znajoma zawarła umowę z właścicielem słupa o oddanie 
gruntu w użytkowanie wieczyste i uzyskała z tego tytułu kwotę 8 tys. złotych. 
- Pan Henryk Kasza – rozmawiałem z tym panem. Z rozmowy wynikało, że 
właścicielom działek, na których znajdują się słupy energetyczne, należy się 
odszkodowanie. 
- Radna Maria Woźniak – ale w tej kwestii ważny jest chyba czas postawienia słupów. 
- Radny Jerzy Kwiecień – linie wysokiego napięcia były budowane w jednym czasie. 
- Przewodniczący rady – przedstawiciel firmy, o którym wcześniej wspominałem, użył 
argumentu, iż jest to ostatni rok na ubieganie się o wypłatę odszkodowania. Trudno to 
zweryfikować. Możemy ewentualnie zgodnie z sugestią wójta zaprosić go na sesję 
rady. 
- Radny Jerzy Kwiecień – ponieważ są to ważne sprawy dla mieszkańców gminy 
byłbym za tym, aby zaprosić taką osobę na jedną z sesji. Mam około hektara lasu 
przez który przebiega linia energetyczna. Przyjechali jak było jeszcze ciemno, wycięli 
ile chcieli i tyle ich widziałem. Do tej pory nie otrzymałem z tego tytułu ani grosza. 
- Radna Beata Boś – myśmy otrzymali odszkodowanie, natomiast pozostałe osoby, 
mimo obietnic, nic nie dostały, bo podobno firma splajtowała.  
- Wójt gminy – ja też mam las nad którym przebiega linia wysokiego napięcia. Ale 
najpierw otrzymałem od firmy pismo w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie 
terenu, będącego moją własnością. 
- Radny Jerzy Kwiecień - nie otrzymałem żadnego pisma ani nie wyraziłem zgody na 
wycinkę. 
- Wójt gminy – wobec tego jest podstawa do ubiegania się o wypłatę odszkodowania. 
- Pani Maria Jabłońska – mieszkańcy Wólki Bosowskiej dostali pisma, o których 
wspominał pan wójt. 
- Radna Maria Woźniak – zastanawia mnie jedno; czy zakład energetyczny płaci 
podatek od nieruchomości za użytkowanie gruntu pod liniami i słupami 
energetycznymi. 
- Skarbnik gminy – płaci, ale od wartości budowli. 
Ponieważ nikt nie zabierał głosu w dyskusji przewodniczący obrad przystąpił do 
głosowania. 
Wynik głosowania jawnego: „za” – 14, „przeciw” – 0, „wstrzymało się” – 0. 

Uchwała Nr  XXI/148/17 wraz z uzasadnieniem – w załączeniu. 

 

Do punktu 7-go. 
 
             Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie 
Finansowej Gminy Gnojno na lata 2017-2035. 
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            Projekt uchwały w przedmiotowej sprawie przedłożyła pani Maria Małasińska 
- skarbnik gminy. 
            W następnej kolejności radna Maria Woźniak – przewodnicząca Komisji 
Planowania, Budżetu i Finansów – zapoznała zebranych z treścią protokołu z 
posiedzenia odbytego w dniu 24 marca 2017 r., podczas którego dokonano analizy 
projektów uchwał nad którymi rada proceduje w dniu dzisiejszym (kserokopia 
protokołu nr 31/17 – w załączeniu). 
W związku z brakiem pytań i uwag przewodniczący poddał ww. projekt uchwały pod 
głosowanie. 
Wynik głosowania jawnego: „za” – 14, „przeciw” – 0, „wstrzymało się” – 0. 

Uchwała Nr XXI/149/17 stanowi załącznik do protokołu. 

 

Do punktu 8-go. 
 
           Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Gnojno na 2017 rok. 
           Analogicznie do punktu 7 projekt uchwały, o którym mowa wyżej, zreferowała 
pani skarbnik. 
Z uwagi na brak pytań przewodniczący obrad zarządził głosowanie nad uchwałą. 
Wynik głosowania jawnego przedstawia się następująco: „za” – 14, „przeciw” – 0, 

„wstrzymało się” – 0. 

Uchwała Nr XXI/150/17 wraz z uzasadnieniem – w załączeniu. 

Po głosowaniu przewodniczący ogłosił 25-minutową przerwę w obradach. 
 
Do punktu 9-go. 
 
            Podjęcie uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i 
gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. 
           Wprowadzenia do omawianego tematu dokonał sekretarz gminy. Stwierdził 
m.in., że rada gminy w dniu 15 lutego 2017 r. podjęła uchwałę w sprawie projektu 
dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego, 
która miała charakter intencyjny i stanowiła podstawę do zasięgnięcia opinii kuratora 
oświaty i związków zawodowych. 
Kontynuując dodał, że w projekcie procedowanym w dniu dzisiejszym zmieniła się 
nieco podstawa prawna oraz brzmienie paragrafu 4. Zmiana  wynika z pisma 
Wojewody Świętokrzyskiego, która wskazała, że uchwały podjęte na podstawie art. 
210 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe podlegają publikacji 
w wojewódzkim dzienniku urzędowym, gdyż stanowią akty prawa miejscowego 
(poprzednia uchwała nie zawierała takiego zapisu). Ponadto w związku z kolejnym 
pismem pani wojewody wyłączono z projektu uchwały punkt 4, który określał plan 
sieci oddziałów przedszkolnych i punktów przedszkolnych. Projekt uchwały w tej 
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sprawie nie stanowi aktu prawa miejscowego i nie podlega publikacji. Zatem ten temat 
będzie omawiany w kolejnym punkcie porządku obrad.  Nadmienił także, iż 
Świętokrzyski Kurator Oświaty wydał pozytywną opinię o projekcie uchwały, po 
czym odczytał jej treść. 
Następnie przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
Wynik głosowania jawnego: „za” – 13, „przeciw” – 0, „wstrzymało się” – 0 (radny 

Gustaw Treliński był nieobecny na sali obrad i nie brał udziału w głosowaniu). 

Uchwała Nr XXI/151/17 wraz z uzasadnieniem – w załączeniu. 

           W następnej kolejności głos zabrał radny Artur Patrzałek – przewodniczący 
Komisji Zdrowia, Socjalnej, Oświaty i Kultury – i poinformował, iż Komisja na 
swoim posiedzeniu w dniu 27 marca 2017 r. pozytywnie zaopiniowała projekty 
uchwał w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w 
Gnojnie z Punktami Filialnymi w Balicach i Jarząbkach poprzez usamodzielnienie 
Szkoły Filialnej w Balicach i Jarząbkach. Stwierdził również, że członkowie Komisji 
podczas posiedzenia poruszyli problem dowozu do szkół uczniów klas IV i V 
(kserokopia protokołu nr 11/17 – w załączeniu). 
            Sekretarz gminy zabierając głos w tym temacie podkreślił, że jest za tym aby 
dzieci klas V kontynuowały naukę w tych samych szkołach, natomiast dzieci z klas IV  
uczęszczały do szkoły w Gnojnie, Raczycach, Balicach lub Jarząbkach. 
W dyskusji na wym. temat głos zabrali: 
- Wójt gminy – przed opracowaniem projektu uchwały byłem co najmniej trzy razy w 
Kuratorium, aby uzgodnić pewne kwestie. Tak naprawdę to jeszcze nie wiadomo, co 
będzie z dowozem tych dzieci, ponieważ nie wszędzie funkcjonowały filie. W 
momencie kiedy rodzice z obwodów szkolnych w Balicach i Jarząbkach wyrazili chęć 
uruchomienia ośmioletnich szkół podstawowych wynikł problem. Bo nie do końca 
wiadomo, co zrobić z uczniami z filii, uczęszczającymi do Szkoły Podstawowej w 
Gnojnie i Raczycach. Prawdziwy problem pojawi się za dwa lata, kiedy przestanie 
działać gimnazjum a wraz z nim zniknie obowiązek dowozu dzieci do tej placówki. 
Już dziś wiadomo, że w szkole w Gnojnie będzie dwie klasy piąte. Dzieci, które 
obecnie chodzą do klasy III szkoły filialnej w Balicach i Jarząbkach – będą do klasy 
IV dowożone na dotychczasowych warunkach. Żeby nie mieszać wszystkich szkół 
oprę się na przykładzie Jarząbek. Czyli tak samo będzie z dowozem dzieci z obwodu 
Jarząbki, które aktualnie chodzą do klasy IV i V do Szkoły Podstawowej w Gnojnie. 
Problem dowozu, o czym już mówiłem, pojawi się wtedy, kiedy nie będzie 
gimnazjum. 
Konsultowałem ten problem z dwiema komórkami organizacyjnymi Kuratorium 
Oświaty. Z uwagi na fakt że w Gnojnie i tak będą dwie klasy piąte, pracownicy 
Kuratorium sugerowali, iż zasadnym byłoby aby dzieci uczęszczające teraz do klasy 
IV zaczęły naukę w klasie V w tamtej szkole. Niefortunnym zbiegiem okoliczności dla 
mnie, sołtysów i radnych jest to, że w chwili kiedy przestanie działać gimnazjum, nie 



10 

 

wiadomo kto będzie w gminie podejmował decyzje. Bo wtedy będzie już po 
wyborach. Czyli ja jako wójt i wy jako radni nie możemy zapewnić rodziców, że ich 
dzieci będą dowożone do szkół w przyszłości w ten sposób, jak teraz.   
Dlatego wracając z Kuratorium poinformowałem o tym fakcie rodziców ze szkoły w 
Jarząbkach. Bo inaczej byłbym wobec nich nie w porządku. Granice obwodów po to 
zostały określone, żeby dzieci tam mieszkające chodziły do tej właśnie szkoły. Ale jak 
zostało napisane w uzasadnieniu, rodzice mają prawo do wyboru szkoły dla swojego 
dziecka. I nikt nie ma prawa ograniczać tego przywileju. Mówiąc krótko. Rodzic ma 
prawo posłać swoje dziecko do innej szkoły. Szkoła natomiast ma obowiązek przyjąć 
dziecko pod warunkiem, że dysponuje wolnymi miejscami. W przeciwnym razie 
dyrektor szkoły może odmówić przyjęcia dziecka do szkoły. Na terenie naszej gminy 
było tak, że rodzice podejmowali decyzje, bo i tak autobusy dowoziły dzieci do 
gimnazjum. Za dwa lata może być z tym kłopot. Czyli mamy dwa wyjścia. Albo 
przyjmujemy dzieci z danego obwodu do szkoły położonej w jego granicach lub też 
przyjmujemy dzieci do innych placówek, nie zapewniając transportu. Bo praktycznie 
niemożliwe jest, aby każdemu dziecku zapewnić bezpłatny transport i opiekę w czasie 
przewozu. Zobrazuję to na przykładzie. Jedno dziecko z Jarząbek lub Grabek - Małych 
może iść do szkoły w swoim obwodzie, drugie – do szkoły w Gnojnie, trzecie w 
Raczycach, natomiast czwarte hipotetycznie może pójść do szkoły w Balicach, bo 
jedno z rodziców będzie dojeżdżać do pracy w Busku. Zakładając taki scenariusz 
autobus szkolny musiałby wykonać cztery lub pięć kursów do samej szkoły w 
Jarząbkach. Ta sama sytuacja dotyczy Balic. A gdyby rodzice chcieli wysłać swoje 
dziecko do szkoły w Chmielniku? Też mają prawo do bezpłatnego dowozu. Bo ich 
dziecko niczym się nie różni od dziecka, które jest dowożone do Gnojna, Raczyc lub 
Balic. I co powiedzieć takim rodzicom? Jest to technicznie niemożliwe, żeby każde 
dziecko dowieźć do szkoły, którą wybrali dla niego rodzice. Dlatego uważam, że 
trzeba się odwołać do zdrowego rozsądku rodziców i patrząc perspektywicznie 
poprosić o podejmowanie racjonalnych decyzji. Zdarza się bowiem tak, że o wyborze 
szkoły decydują niuanse. Bo albo jedno z rodziców dojeżdża do danej miejscowości 
do pracy, albo dyrektor szkoły jest jego znajomym lub przyjaźni się z jednym 
nauczycielem. Ale co będzie za sześć, siedem lub osiem lat? To jest naprawdę odległy 
czas, kiedy może się zdarzyć praktycznie wszystko. Bo my nie wiemy jaka będzie 
wówczas polityka rządu wobec oświaty lub też możliwości gminy dotyczące dowozu 
dzieci do szkół. Na tę chwilę nikt tego nie wie. My nawet nie wiemy w 100% co 
będzie się działo w dniu 1 września tego roku i czy sporządzone arkusze organizacyjne 
szkół będą współgrać ze sposobem nauczania. Ten proces cały czas trwa i nic nie jest 
do końca dookreślone. 
Rozmawialiśmy na posiedzeniu Komisji Planowania, Budżetu i Finansów o 
wydatkach na oświatę. Na chwilę obecną ani ja, ani żaden z członków Komisji, ani 
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nikt inny nie stwierdzi na czym można zaoszczędzić lub ile trzeba będzie dołożyć do 
oświaty. Tym bardziej nikt nam nie powie, co będzie się działo za parę lat. 
Wiem, bo praktycznie codziennie z nimi rozmawiam,  że rodzice interesują się 
reformą i chcą podjąć jak najlepsze decyzje. Dziwię się rodzicom, którzy jeżdżą 
codziennie do Chmielnika i chcą przy okazji wozić swoje dziecko do szkoły w 
Gnojnie. Pytam takich rodziców, co będzie za trzy, cztery lata. I co słyszę? Że oni nie 
wiedzą. Mówiłem to już w obecności dyrektorów, kierowników filii i nauczycieli, że 
wszystkie szkoły na terenie gminy będą prowadzone na jednakowym poziomie. Nie 
będzie tak, że szkoła w Gnojnie będzie na wyższym poziomie a szkoła w Jarząbkach  
na niższym poziomie tylko dlatego, że kiedyś była filią albo jest mniej dzieci. Mamy 
cztery szkoły podstawowe, w których nauka będzie się odbywać na takim samym 
poziomie. Dyrektor szkoły, która nie będzie spełniać określonych standardów lub 
będzie odstawać od pozostałych placówek, będzie miał tydzień albo miesiąc na 
wyrównanie poziomu. Mówię to wprost nie owijając w bawełnę. Jeżeli po tym czasie 
szkoła nie osiągnie odpowiedniego poziomu, będziemy musieli się pożegnać z 
dyrektorem. Nie ma przeproś! Owszem zdarza się, że do szkół raz trafiają roczniki 
mniej zdolnych a innym razem bardziej zdolnych dzieci, ukierunkowanych 
matematycznie lub humanistycznie. Wszystko jest do wytłumaczenia, bo ma wpływ na 
niższy lub wyższy poziom nauczania przez jakiś czas. Nie może być jednak tak - o 
czym zresztą mówiłem na ostatniej sesji - że do mnie, sołtysa czy radnego dochodzą 
informacje, iż dany nauczyciel nie wywiązuje się ze swoich obowiązków. Na dodatek 
mówi do rodziców, „że jeżeli nawet ich dziecko czegoś nie umie, to nie jest nic złego, 
bo się tego nauczy kontynuując naukę w innej szkole”. Według mnie takiego 
nauczyciela nie powinno być w tej szkole. Skoro tak mówi. Dlatego nie będziemy 
zatrudniać osób z takim podejściem do pracy. Mówię to oficjalnie w obecności osób 
związanych z edukacją. Tu nikt nikomu łaski nie robi. Szkoły nie są prywatnymi 
firmami, gdzie każdy decyduje o sobie. Nauczyciele i dyrektorzy biorą pensje za 
nauczanie naszych dzieci. Natomiast jest coś bardzo nie tak, jeżeli w rankingach w 
skali powiatu zajmujemy ostatnie miejsce a nauczyciel mówi, że nie jest źle. 
Myślałem, że dyrektorzy i nauczyciele wyciągną z naszego spotkania, które się odbyło 
w ubiegłym roku, właściwe wnioski i wezmą się do roboty. Tak się jednak nie stało, 
jeżeli nauczyciel kilka miesięcy później wypowiada takie kwestie na temat niewiedzy 
ucznia. To nie jest w porządku. Ale na takie zachowania nie będzie naszego 
przyzwolenia. Myślę, że nie jestem odosobniony w mówieniu o jednakowym poziomie 
nauczania we wszystkich placówkach i że każdy radny zgadza się z moim poglądem. 
Jestem przekonany, że rodzice wezmą ten fakt pod uwagę i nauczyciele również. 
Jeżeli tego nie zrobią - mam na myśli oczywiście nauczycieli – wtedy będą mieli 
poważny problem z zatrudnieniem. Bo najważniejsze w tym wszystkim jest to, aby 
każdy wywiązywał się ze swoich obowiązków a rodzice byli zadowoleni z faktu, że 
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ich dzieci chodzą do tej właśnie szkoły. Na chwilę obecną nie wiemy jeszcze do której 
szkoły dzieci będą chodzić. 
Uchwała nad którą procedujemy jest odpowiedzią na potrzeby rodziców. Natomiast 
kwestie organizacyjne, dotyczące m.in. które roczniki i gdzie będą chodzić, zostaną 
dograne w najbliższym czasie. Nie chciałbym niczego robić na siłę. Dlatego mam 
dylemat, czy proponować rodzicom przeniesienie uczniów do innej szkoły. Rzecz 
dotyczy rocznika, który przez ostatnie dwa lata uczęszczał do szkoły w Gnojnie. Bo 
rodzicom dzieci, które obecnie chodzą do czwartej klasy, będę proponował przejście 
do macierzystych szkół. Natomiast kwestia dyskusyjna dotyczy uczniów klas piątych. 
Myślę jednak, że gmina poradzi sobie w przyszłości z dowozem jednego rocznika. 
Gdyby natomiast została obecna czwarta klasa, byłby problem. Obecnie koszty 
biletów miesięcznych dla uczniów są pokrywane z budżetu gminy. Nie wiemy, co 
będzie za trzy lata. Czy rodzice otrzymają pieniądze na wykupienie biletu we własnym 
zakresie, czy też gmina wykupi bilety na przejazdy autobusami PKS lub busami 
Muszkieter. Ale to są tylko moje przypuszczenia, bo nie wiadomo kto i jaką decyzję 
podejmie. 
Dlatego korzystniej by było gdyby dzieci wróciły do swoich szkół, tym bardziej że 
poziom nauczania będzie porównywalny.  
Szef związków zawodowych, obecny zresztą na sali, może chociażby dzisiaj 
zorganizować spotkanie z nauczycielami i im wszystko przekazać. Nauczyciele mają 
uczyć a nie zajmować się sprawami, które nie mają nic wspólnego z nauką. Nie chodzi  
o piętnowanie nauczycieli i wytykanie błędów, ale informacje które do mnie dochodzą 
są nie do przyjęcia. Według mnie takie sytuacje nie powinny mieć miejsca. 
- Pan Marcin Parka – Związek Nauczycielstwa Polskiego wyraził pozytywną opinię o 
projekcie uchwały. Dlatego chcieliśmy podziękować zarówno wójtowi, jak i radnym, 
za wszystkie starania w celu zabezpieczenia miejsc pracy dla nauczycieli i 
zapewnienie dzieciom godnych warunków do nauki. Bardzo łatwo jest coś 
zlikwidować, trudniej jest to potem odbudować. Takim przykładem są budynki po 
zamkniętych szkołach w Woli Bokrzyckiej, Kosterze czy Janowicach Poduszowskich. 
Zgodnie z prognozami związanymi z programem 500 plus liczba urodzeń w Polsce 
powinna znacznie wzrosnąć. Niemniej jednak należy powiedzieć o realiach, o których 
nie mówimy. Obiegowa opinia o pracy nauczyciela wygląda mniej więcej tak: 
nauczyciele to grupa zawodowa, która najmniej pracuje, chciałaby strajkować, żądając 
podwyżki itd. Realia są takie. Mamy wdrożyć reformę oświaty, jest marzec a my do 
końca nie wiemy jaka będzie siatka godzin i jakie będą dotacje z budżetu państwa na 
ten cel. Dlatego szczerze podziwiam wójta za odwagę. Bo wchodzimy w rok 2017 już 
z pewnym bagażem. Po pierwsze trzeba było wypłacić nauczycielom jednostkowy 
dodatek uzupełniający w kwocie 153 tys. zł, zamiast wzrostu dochodów na oświatę 
mamy zmniejszenie subwencji o kwotę 115 tys. zł i dotacji na oddziały przedszkolne o 
kwotę blisko 63 tys. zł. Mało tego. Wysunięto propozycję, aby organy prowadzące 
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szkoły – czytaj gminy – przekazały środki na organizację świetlic szkolnych, w tym 
m.in. na pomoce dydaktyczne i sprzęt. Z zapowiedzi wynika, że nauczyciele dostaną 
po około 60 zł podwyżki. Przy czym zabierze się nauczycielom dodatek wiejski, 
mieszkaniowy, prawo do korzystania z funduszu socjalnego oraz dodatek 
motywacyjny. Dlatego też część nauczycieli strajkuje. ZNP przeprowadził referendum  
w sprawie strajku wśród nauczycieli naszej gminy. Nauczyciele, mając na uwadze fakt 
że wszyscy idą im na rękę, nie podpisali deklaracji o przystąpieniu do strajku. Wobec 
tego strajku u nas nie będzie. Natomiast na terenie województwa świętokrzyskiego 
będzie strajk w 122 placówkach.  
W szkołach na terenie gminy zatrudnionych jest 60 nauczycieli, w tym: - 6 nauczycieli 
z wykształceniem wyższym i 54 z tytułem magistra z przygotowaniem 
pedagogicznym. Biorąc pod uwagę stopnie awansu zawodowego  zatrudnionych jest 4 
nauczycieli kontraktowych, 14 – mianowanych i 39 – dyplomowanych. Ponadto 20 
nauczycieli ukończyło studia podyplomowe na jednym kierunku, 15 – na dwóch 
kierunkach i 8 nauczycieli na 3 i więcej kierunkach. 
Można różnie mówić, ale nie da się ukryć, że aby zostać przyjętym na studia 
podyplomowe trzeba spełnić określone wymogi. Wiem, że wykształcenie ulega 
pauperyzacji. I to nie jest takie samo wykształcenie i ten sam prestiż co wówczas, 
kiedy ja i osoby z mojego pokolenia kończyły studia. Wtedy była to wybrana grupa 20 
osób. I to było naprawdę wykształcenie wyższe. Pozostali mieli wykształcenie średnie 
i zawodowe na bardzo wysokim poziomie. Póki co programy i dążenia są takie a nie 
inne. Obojętnie, czy dziecko jest mniej zdolne czy bardziej zdolne, dąży się do tego, 
żeby skończyło szkołę średnią a nauczyciele mieli pracę. 
W związku z tym uważam, że mając taką a nie inną kadrę, rodzice i władze mają 
prawo wymagać edukacji na wysokim poziomie. Z drugiej jednak strony o oświacie i 
nauczycielach mówimy różnie. Co innego mówimy w domu a co innego publicznie. 
Nie powinno się brać pod uwagę tego, co powiedziała sąsiadka sąsiadce. Należy 
natomiast organizować takie spotkania z nauczycielami, jakie było ostatnio. I 
powiedzieć im wprost o co mamy do nich pretensje. Poza tym dać jasny przekaz, że 
jeżeli któryś z nauczycieli nie dostosuje się do naszych oczekiwań, będziemy 
zmuszeni się z nim pożegnać. W szkołach pracuje wiele osób z naszego terenu, ale 
wiele z nich dojeżdża do pracy spoza gminy, bo wcześniej u nas nie było nauczycieli. 
Jako związkowiec mam gorącą prośbę, aby wszystkie sprawy rozwiązywać na 
zasadzie partnerstwa i wzajemnego zrozumienia. Jeszcze raz dziękuję wójtowi za tak 
odważną decyzję, która była konsultowana m.in. z Kuratorium Oświaty. 
Nie dziwcie się, że nauczyciele zachowują się tak a nie inaczej. Bo żaden z rodziców, 
nie chcąc się narazić, nie sygnalizuje na spotkaniach, że w szkole dzieje się coś nie 
tak. Dopiero w kuluarach trwa ożywiona dyskusja na przeróżne tematy. Dlatego 
należy wypracować partnerskie narzędzie komunikacji z nauczycielem i mówić mu o 
wszystkich deficytach wprost. 



14 

 

- Radny Marian Okraj – z wypowiedzi mojego przedmówcy wynika, że nie będzie u 
nas strajku. I ja się bardzo z tego cieszę. Szkoła jest miejscem, gdzie uczy się dzieci a 
nie uprawia politykę. Nauczyciel natomiast po to kończył studia i zdobywał 
wykształcenie, aby móc jak najlepiej przekazywać swoją wiedzę i wywiązywać się ze 
swoich obowiązków. 
Dlatego w pełni się zgadzam z tym, co powiedział pan Marcin Parka. 
- Pani Maria Jabłońska – pytam w imieniu mieszkańców – ile godzin w tygodniu 
pracują nauczyciele? 
- Pan Marcin Parka – zgodnie z przepisami Karty Nauczyciela czas pracy nauczyciela 
wynosi 40 godzin tygodniowo, w tym 18 godzin dydaktycznych. Audyt wykonywany  
w skali całego kraju potwierdził ten fakt. I są to badania naukowców. Zakres 
obowiązków nauczyciela obejmuje m.in. kontakt z rodzicami, przygotowanie do 
lekcji, sprawdzanie prac klasowych. 
Realia czasami odbiegają od zapisów ustawowych. Kwestia wykorzystania czasu 
pracy nauczyciela zależy w dużej mierze od dyrektora, który decyduje m.in. o 
organizacji zajęć pozalekcyjnych. 
- Wójt gminy – nie chciałbym, aby moja wypowiedź była odebrana w ten sposób, że 
wszyscy nauczyciele, którzy pracują na terenie naszej gminy, nie wywiązują się ze 
swoich obowiązków. Jest grupa nauczycieli, którzy są doceniani i chwaleni przez 
rodziców i dzieci oraz absolwentów naszych szkół. Są też tacy, którzy swoim 
negatywnym zachowaniem  psują opinię nauczycielom. 
Podzielam pomysł spotkania z nauczycielami. Niemniej jednak odbyliśmy takie 
spotkanie w 2015 roku. Powtórzę po raz trzeci to, co już powiedziałem na poprzedniej 
sesji i w dniu dzisiejszym. Jestem zaniepokojony, a właściwie zdziwiony, 
wypowiedzią nauczyciela, który mówi że to nic złego jeżeli dziecko czegoś teraz nie 
umie, bo pójdzie dalej i się nauczy. 
Czy my mamy tłumaczyć nauczycielowi, żeby w ten sposób nie podchodził do swojej 
pracy zawodowej i nie mówił takich rzeczy?   
Wiem też dlaczego rodzice nie spotykają się z nauczycielami i wychowawcami, i nie 
sygnalizują tego, co jest źle. Po prostu boją się konsekwencji czyli zemsty nauczyciela 
na dzieciach. Nie możemy do tego dopuszczać. A taki nauczyciel nie powinien być 
zdziwiony, jeżeli z takiego powodu straci pracę. Bo tutaj nie chodzi o inny ubiór 
nauczyciela czy też uczesanie, tylko o niedociągnięcia w pracy dydaktyczno-
wychowawczej o których mówi rodzic i które znajdują potwierdzenie w 
rzeczywistości. Trudno to zrozumieć, bo każdy z nas chodził do szkoły. 
Wygląda to tak, jakby problemy z nauczaniem mieli wyłącznie nauczyciele na terenie 
gminy Gnojno. Natomiast na terenie innych gmin naszego powiatu nauczyciele nie 
napotykali na żadne przeszkody w osiąganiu wysokich wyników. 
Słuchając rodziców można odnieść wrażenie, że źle uczący nauczyciele nie starają się 
dorównać dobrze uczącym a zdarza się, że jest wręcz odwrotnie. Bo tolerowany jest 
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fakt nie wywiązywania się nauczyciela ze swoich obowiązków, który w dodatku nie 
ponosi za to żadnych konsekwencji. Dlatego zupełnie zasadne jest pytanie pani sołtys 
o czas pracy nauczyciela w kontekście otrzymywanej płacy. Ludzie się tym interesują. 
Gdyby byli zadowoleni z wyników pracy, to nie pytaliby o takie rzeczy.  
Jeżeli natomiast rodzice informują mnie, że na lekcji nauczyciel rozwiązuje z uczniami 
kilka zadań a kilkadziesiąt zadaje do domu, to co to jest? Nauczyciel twierdzi, że to 
jest przyswajanie materiału. Wynika z tego jednoznacznie, że rzeczywiście rodzice 
odrabiają z dziećmi lekcje do późnej nocy. Tak to powinno być? 
Na pewno zorganizujemy spotkanie w najbliższym czasie z nauczycielami. Nie 
będziemy im jednak tłumaczyć, jak mają uczyć, bo taką wiedzę posiadają. Powiemy 
wprost, że za niewywiązywanie się ze swoich obowiązków poniosą poważne 
konsekwencje. 
- Radny Artur Patrzałek – należałoby teraz zrobić sondaż na temat, ile czasu rodzice 
poświęcają swoim dzieciom na odrabianie lekcji. 
- Radna Maria Woźniak – bardzo dobry pomysł, z tym że taka ankieta powinna być 
anonimowa. 
- Radna Jadwiga Gubała – moim zdaniem taka ankieta powinna być jak najbardziej 
jawna. Bo trzeba o tym mówić głośno i dobitnie. Odbiegając od tego mam pytanie do 
pana Marcina Parki, który był przez wiele lat nauczycielem. Na ubiegłej sesji pani 
dyrektor powiedziała, że oferowane przez szkołę formy pomocy są wystarczające. 
Program nauczania obejmuje 36 tygodni w skali roku, w tym 32 tygodnie nauki. Czy 
przez pozostałe 4 tygodnie należy wyłącznie organizować wycieczki i inne atrakcje? 
Czy nie można tego czasu przeznaczyć na powtórkę materiału lub dodatkowe zajęcia z 
uczniami? 
- Pan Marcin Parka – do tej pory jedynym organem uprawnionym do oceny pracy 
nauczyciela był organ prowadzący szkołę. Obowiązkiem organu było m.in. 
powoływanie dyrektora szkoły i zatwierdzanie siatki godzin. 
Od 1 września br. te obowiązki przejmie Kuratorium Oświaty, które będzie 
sprawować nadzór pedagogiczny nad szkołami.  Do obowiązków kuratora będzie 
należeć sprawdzanie planu lekcji i siatki godzin, oraz ocena merytoryczna pracy 
nauczyciela. 
Absolutnie zgadzam się z wypowiedzią pani radnej i uważam, że dodatkowe godziny, 
będące w dyspozycji dyrektora, powinny być wykorzystane na pracę z uczniem. 
Rodzic ma prawo wymagać organizowania zajęć wyrównawczych i korekcyjnych. 
Byłoby bowiem wielkim nieporozumieniem gdybyśmy oceniali szkołę przez pryzmat 
ilości zorganizowanych wycieczek czy zajęć sportowych. Bo patrząc perspektywicznie 
chodzi o coś zupełnie innego. 
- Wójt gminy – biorąc pod uwagę przeprowadzone w ciągu ostatnich dwóch lat 
ewaluacje można powiedzieć, że nadzór kuratorium jako taki był. Szkoły zostały 
ocenione bardzo dobrze, o czym świadczy chociażby sporządzony raport.  
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Rozmawiam z wieloma rodzicami. Pewne jest, że temat dotyczący poziomu nauczania 
wyszedł od rodziców absolwentów szkół. I to oni otwierają oczy pozostałym. Bo 
absolwenci, kontynuując naukę w innych szkołach, zetknęli się z „murem swojej 
niewiedzy”. W szkole podstawowej rodzice słyszeli pochwały, natomiast 
rzeczywistość okazała się brutalna. 
Na spotkaniu w 2015 roku nauczyciele powiedzieli, że z poziomem nauczania nie jest 
źle i co ciekawe, rodzice powiedzieli dokładnie to samo. Dopiero z upływem czasu 
pewne rzeczy lepiej widać. 
Obowiązek zmiany takiego stanu rzeczy spoczywa na nas. Bo rodzice boją się mówić. 
I to jest najgorsze. To tak jakby w szkole obowiązywał pewien układ. 
 
Do punktu 10-go 
 
             Podjęcie uchwały w sprawie sieci oddziałów przedszkolnych i punktów 
przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Gnojno. 
            Treść uchwały w przedmiotowej sprawie, załącznik i uzasadnienie przedłożył 
sekretarz gminy. Nadmienił, że projekt uchwały obejmuje swoim zakresem istniejącą 
sieć oddziałów przedszkolnych i punktów przedszkolnych. 
Z uwagi na brak pytań projekt uchwały został przez przewodniczącego obrad poddany 
pod głosowanie. 
Wynik głosowania jawnego: „za” – 13, „przeciw” – 0, „wstrzymało się” – 0 (radna 

Agata Segda opuściła salę obrad i nie uczestniczyła w tym oraz kolejnych 

głosowaniach). 

Uchwała Nr XXI/152/17 wraz z uzasadnieniem – w załączeniu. 

 

Do punktu 11-go. 
 
             Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Marii 
Konopnickiej w Gnojnie z Punktami Filialnymi w Balicach i Jarząbkach poprzez 
usamodzielnienie Szkoły Filialnej w Balicach. 
             Tytułem wstępu sekretarz gminy poinformował, że do projektu uchwały 
dołączono akt założycielski oraz projekt statutu. 
Następnie zapoznał zebranych z treścią uchwały w przedmiotowej kwestii, przedstawił 
akt założycielski, omówił pokrótce pierwszy (ramowy) statut Szkoły Podstawowej w 
Balicach oraz przedłożył uzasadnienie. 
W związku z brakiem pytań odnośnie ww. projektu uchwały przewodniczący obrad 
przystąpił do głosowania. 
Wynik głosowania jawnego jest następujący:  „za” – 11, „przeciw” – 0, „wstrzymało 

się” – 2. 

Uchwała Nr XXI/153/17 wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik do protokołu. 
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Do punktu 12-go. 
 
            Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Marii 
Konopnickiej w Gnojnie z Punktami Filialnymi w Balicach i Jarząbkach poprzez 
usamodzielnienie Szkoły Filialnej w Jarząbkach.  
           Analogicznie do punktu poprzedniego projekt uchwały omówił sekretarz gminy 
– pan Piotr Bębas. Zaznaczył, że procedowany projekt uchwały różni się niewiele od 
poprzedniego. Zasadnicza różnica polega na tym, że dotyczy likwidacji Punktu 
Filialnego w Jarząbkach i utworzenie w jego miejsce ośmioletniej Szkoły 
Podstawowej w Jarząbkach wraz z oddziałem przedszkolnym. 
Kontynuując przytoczył wyżej wymieniony projekt uchwały, po czym omówił w 
skrócie akt założycielski oraz pierwszy statut szkoły i uzasadnienie, wskazując na 
różnice pomiędzy poprzednio o obecnie omawianymi dokumentami. 
Biorąc pod uwagę brak uwag i pytań przewodniczący obrad poddał rzeczony projekt 
uchwały pod głosowanie.  
Wynik głosowania  jawnego przedstawia się następująco: „za” – 11, „przeciw” – 0, 

„wstrzymało się” – 2. 

Uchwała Nr XXI/154/17 wraz z uzasadnieniem – w załączeniu. 

 

Do punktu 13-go. 
 
             Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas 
pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina 
Gnojno.        

             Sekretarz gminy wyjaśnił, że ww. projekt uchwały ustala kryteria 
obowiązujące w rekrutacji dla kandydatów mieszkających poza obwodem szkoły, 
którzy mogą być przyjęci do klasy pierwszej, jeżeli dana szkoła podstawowa nadal 
dysponuje wolnymi miejscami.   
Następnie  przedłożył projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.  
Ze względu na brak uwag i pytań projekt uchwały został przez przewodniczącego 
obrad poddany pod głosowanie. 
Wynik głosowania jawnego: „za” – 13, „przeciw” – 0, „wstrzymało się” - 0. 

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

 

Do punktu 14-go. 
 
             Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim 
etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych i punktów 
przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Gnojno. 
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             Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem odczytał pan Piotr Bębas – sekretarz 
gminy. 
Ponieważ nie było uwag i pytań – przewodniczący obrad zarządził głosowanie nad 
przyjęciem projektu uchwały. 
Wynik głosowania jawnego przedstawia się w sposób następujący: „za” – 13, 

„przeciw” – 0, „wstrzymało się” – 0. 

Uchwała Nr XXI/156/17 wraz z uzasadnieniem – w załączeniu. 
Po głosowaniu przewodniczący ogłosił 10-minutową przerwę w obradach. 
 
Do punktu 15-go. 
 
             Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności 
za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem 
specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz 
szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat, jak również 
tryb ich pobierania. 
             Z treścią uchwały w przedmiotowej sprawie zapoznała zebranych pani Dorota 
Boroń – kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Następnie przedstawiła 
pisemne uzasadnienie. 
Kontynuując nadmieniła, że koszt 1 godziny usług opiekuńczych wynosił 6,00 zł, 
natomiast obecnie wynosi 13,00 zł. 
W odpowiedzi na pytania radnej Marii Woźniak pani kierownik udzieliła 
następujących wyjaśnień: 
- obecnie gmina organizuje i świadczy usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania 
dwóm osobom w formie pomocy sąsiedzkiej; 
- usługi obejmują swoim zakresem m.in. utrzymanie czystości w mieszkaniu 
podopiecznego, dostarczenie zakupów, dostarczenie opału w miejsce składowania; 
- są to podstawowe czynności do wykonania na rzecz osoby, która ze względu na stan 
zdrowia nie może ich wykonać samodzielnie; 
- przyznanie pomocy w formie usług następuje w drodze decyzji administracyjnej, 
natomiast z osobą świadczącą usługi zawierana jest umowa zlecenia; 
- dwie osoby, będące małżeństwem, które korzystają ze świadczenia usług, dopłacają 
co miesiąc 148,80 zł; żeby zanadto nie obciążać podopiecznych w związku z 
dwukrotnym zwiększeniem stawki godzinowej, procentowy dochód w tabeli 
odpłatności za usługi opiekuńcze został obniżony; 
- świadczenie usług odbywa się przez dwie godziny dziennie, 7 dni w tygodniu; 
- po przyjęciu proponowanej stawki 13,00 zł – osoba samotna będzie uiszczać opłatę 
w wysokości 78,00 zł a osoba w rodzinie – 156,00 zł; 
- kryterium dochodowe dla świadczeń z pomocy społecznej wynosi 514 zł netto dla 
osoby w rodzinie i 634 zł dla osoby samotnej. 
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- Radny Marian Okraj zapytał, jak się ma kryterium dochodowe do minimalnej stawki 
godzinowej wynoszącej obecnie nie mniej niż 13 zł. 
- Pani kierownik w odpowiedzi stwierdziła, że wysokość kryterium dochodowego jest 
waloryzowana przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. 
- Radna Maria Woźniak zapytała z kolei, czy osobie pobierającej specjalny zasiłek 
opiekuńczy w kwocie 520 zł na osobę, która wymaga 24-godzinnej opieki, 
przysługiwałoby również przyznanie usług opiekuńczych. 
- Kierownik GOPS odpowiedziała, że zgodnie z nową ustawą, córce lub synowi, który 
pobiera specjalny zasiłek opiekuńczy (wg starej ustawy zasiłek dla opiekuna) i 
mieszka w tym samym domu lub obok – pomoc w formie usług opiekuńczych nie 
przysługuje.  
Zasiłek, o którym mówimy, przysługuje wyłącznie najbliższej rodzinie, natomiast 
usługi mogą świadczyć osoby niespokrewnione. 
- Kolejne pytania brzmiały następująco: 
- Radna Maria Woźniak – kto finansuje specjalistyczne usługi opiekuńcze? 
- Pani Dorota Boroń – gmina, przy czym odpłatność za usługi jest wnoszona przez 
osoby zobowiązane lub osoby zobowiązane do alimentacji w kasie Ośrodka lub na 
rachunek bankowy.  
Osobom świadczącym takie usługi gmina wypłaca wynagrodzenie, wynoszące około 
300 zł netto miesięcznie, wraz z pochodnymi.  
- Radna Maria Woźniak – czy w związku ze wzrostem stawki godzinowej nie 
zachodzi potrzeba zwiększenia planu na 2017 rok na ten cel? 
- Pani Dorota Boroń – na wydatki z tym związane zaplanowano w budżecie kwotę 
9.500 zł. Po podjęciu uchwały należy zwiększyć plan do kwoty 19.000 zł. 
- Radna Maria Woźniak – to i tak jest niewiele w porównaniu z kosztami utrzymania 
mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej. 
- Pani Dorota Boroń – od 1.03.2017 r. koszt pobytu jednego pensjonariusza w DPS w 
Słupi wynosi 3.780 zł, w Pierzchnicy – 2.900 zł, w Gnojnie – 3.388 zł, w Świniarach – 
2.990 zł. Mówię o tym dlatego, że w tych placówkach przebywają nasi podopieczni. 
- Radna Maria Woźniak – proszę podać, ile obecnie wynosi kryterium dochodowe. 
- Pani Dorota Boroń – kryterium dochodowe uprawniające do otrzymania pomocy 
wynosi 634 zł  dla osoby samotnej i 514 zł dla osoby w rodzinie. 
- Radna Jadwiga Gubała – dlaczego mówimy o kryterium w rodzinie, jeżeli osobom 
tam mieszkającym nie należy się przyznanie usług opiekuńczych? 
- Pani Dorota Boroń – ponieważ świadczymy usługi osobom starszym, będącym w 
związku małżeńskim. Są to osoby schorowane, potrzebujące pomocy z zewnątrz. 
- Radna Maria Woźniak – nasunęła mi się taka konkluzja, że jeżeli weźmiemy pod 
uwagę przeciętny dochód podopiecznego, wynoszący z zasiłkiem pielęgnacyjnym 
około 1.000 zł, oraz kryterium dochodowe, to każda z tych osób będzie dopłacać do 
świadczenia usług. 
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- Pani Dorota Boroń – każda z tych osób dopłacała określone kwoty. 
- Radny Stanisław Wesołowski – czy potrzebne jest zaświadczenie lekarskie? 
- Pani Dorota Boroń – oprócz zaświadczenia lekarskiego, pracownik socjalny 
przeprowadza wywiad zarówno z osobą potrzebującą pomocy, jak i z osobą 
świadczącą usługi. Osobie, której przyznano pomoc wydajemy decyzję 
administracyjną, natomiast z osobą pomagającą zawieramy umowę zlecenia i 
zgłaszamy do ZUS. 
W związku ze zmianą ustawy o KRUS osoby pobierające zasiłek dla opiekuna w 
kwocie 520 zł i specjalny zasiłek celowy od dnia 1.07.2013 r. nie podlegają 
obowiązkowemu  ubezpieczeniu. Jeżeli nie posiadają 25 lat okresów składkowych, 
GOPS opłaca za nich składki emerytalno-rentowe i zdrowotne. Jeżeli natomiast 
spełniają ten wymóg – GOPS płaci tylko składki zdrowotne. 
W związku z brakiem dalszych pytań przewodniczący obrad poddał pod głosowanie 
w/w projekt uchwały. 
Wynik głosowania jawnego: „za” – 12, „przeciw” – 0, „wstrzymało się” – 0 (radny 
Artur Patrzałek był nieobecny na sali obrad podczas głosowania i nie brał w nim 
udziału; nie uczestniczył również w kolejnych głosowaniach). 
Uchwała Nr XXI/157/17 wraz z uzasadnieniem – w załączeniu. 
- Po głosowaniu radny Tomasz Pasternak zapytał, jakie kryterium dochodowe trzeba 
spełniać, aby otrzymać paczkę żywnościową. 
- Pani kierownik w odpowiedzi stwierdziła, że kwoty kryterium dochodowego netto 
wynoszą: 1268 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 1028 zł w przypadku osoby 
w rodzinie. Nieważne natomiast są źródła przychodu. Może to być renta, emerytura, 
dochód z gospodarstwa lub z tytułu pracy. Następnie dodała, że obecnie pomoc 
żywnościową otrzymuje 350 osób oraz że złożone zostało zapotrzebowanie dla 700 
osób. 
- Temat doprecyzował wójt gminy i oświadczył, że jest niemożliwe, aby wszyscy 
mieszkańcy gminy otrzymali paczki z żywnością. Dlatego kierując się dobrze pojętą 
sprawiedliwością społeczną paczki dostają często osoby, które sięgają pułapu 
dochodowego. Nie otrzymują natomiast ci, którzy nie mają takiego dochodu a mimo to 
żyje im się o wiele lepiej od tych pierwszych. 
- Pani sołtys z Wólki Bosowskiej zwróciła się z pytaniem do pana wójta, czy należy 
się pomoc osobie samotnej, która nie ma żadnego dochodu. 
- Wójt w odpowiedzi stwierdził, że jak najbardziej. Bo tak się często układa w życiu, 
że osoby młode, zdrowe fizycznie i psychicznie są niezaradne życiowo. I takim 
osobom trzeba pomóc.  
- Radna Maria Woźniak zapytała, czy GOPS wydaje paczki żywnościowe na 
podstawie decyzji. 
- Pani Dorota Boroń odpowiedziała, że w ramach Programu Operacyjnego Pomoc 
Żywnościowa 2014-2020 organizacja partnerska o zasięgu lokalnym, czyli GOPS, 
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podpisuje umowę z organizacją partnerską o zasięgu regionalnym. Cztery paczki 
żywnościowe w miesiącu lutym, marcu, kwietniu i maju 2017 r. były i będą wydawane 
na podstawie złożonego wniosku. W sumie każda osoba w rodzinie otrzyma w ramach 
pomocy 48 kg żywności. 
- Wójt dodał, że nawet jeżeli jedna osoba w rodzinie otrzyma paczkę – to jest to 
znacząca pomoc. I że lepiej dać temu, kto osiąga wyznaczony pułap niż temu, kto 
kombinuje. 
 
Do punktu 16-go. 
 
             Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gnojno na 
rok 2017”. 
            Na wstępie głos zabrał sekretarz gminy i stwierdził, że tegoroczny Program 
niewiele się różni o ubiegłorocznego i Programów z poprzednich lat. Zmianie ulega 
zapis dotyczący podmiotów świadczących pewne usługi oraz wysokość środków 
finansowych na realizację zadań wynikających z Programu. 
Kontynuując odczytał projekt uchwały oraz przytoczył treść wybranych paragrafów 
zawartych w załączniku  do uchwały. 
           Pani sołtys z Wólki Bosowskiej zapytała, czy gmina pokryje koszty sterylizacji 
bezdomnego psa, którego przygarnęła. 
           Wójt zadeklarował, że gmina sfinansuje koszty zabiegu sterylizacji psa. Pod 
warunkiem oczywiście, że jest to bezdomne zwierzę. 
Z uwagi na brak pytań przewodniczący obrad zarządził głosowanie, w wyniku którego 
„za” przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych, nikt nie był „przeciw” i nikt nie 

„wstrzymał się” od głosu. 

Uchwała Nr XXI/158/17 wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik do protokołu. 

 

Do punktu 17-go. 
 
            Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków 
komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Gnojno, udostępnionych dla 
operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów. 
           Wyżej wymieniony temat zreferował sekretarz gminy. Stwierdził m.in., że 
przedłożony do uchwalenia projekt uchwały ma na celu uporządkowanie nazewnictwa 
przystanków, znajdujących się na terenie gminy. Następnie odczytał treść uchwały i 
zaproponował zmianę w paragrafie 3, który otrzymuje brzmienie: „Uchwała wchodzi 
w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym  
Województwa Świętokrzyskiego”.  
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Wójt gminy wyjaśnił, że liczba przystanków została dostosowana do potrzeb 
przewoźników i obowiązujących w tym zakresie przepisów. Generalnie chodzi o to, 
żeby przewoźnik, z którym gmina podpisała umowę na dowóz dzieci do szkół, uniknął 
ewentualnej kary i zatrzymywał się w miejscach do tego przeznaczonych. Żeby 
niepotrzebnie nie wydłużać czasu oczekiwania na publikację uchwały, zaproponowano 
zmianę o której mówił sekretarz. 
W związku z brakiem uwag i pytań przewodniczący obrad przystąpił do głosowania. 
Wynik głosowania jawnego jest następujący: „za” – 12, „przeciw” – 0, „wstrzymało 

się” – 0. 

Uchwała Nr XXI/159/17 wraz z uzasadnieniem – w załączeniu. 

 

Do punktu 18-go. 
 
             Zapytania i wolne wnioski. 
              Na wstępie pani podinspektor ds. obsługi rady zapoznała zebranych z treścią 
pisma informującego, iż Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach wraz ze 
Stowarzyszeniem Sołtysów Ziemi Kieleckiej organizuje konferencję  pt.: „Krajowy 
Fundusz Szkoleniowy wzmacnia potencjał świętokrzyskiej gospodarki”. Konferencja 
odbędzie się w sobotę, 22 kwietnia br. (szczegóły dotyczące tego wydarzenia – w 
załączeniu). 
             Następnie głos zabrał pan Piotr Bębas - sekretarz gminy – i poinformował, że 
zapytanie ofertowe na dostawę kruszywa wygrała firma Transport Samochodowy 
Pojazdami Ciężarowymi Dariusz Syska z Maleszowej. Potem zwrócił się do państwa 
sołtysów z prośbą o upublicznienie otrzymanej informacji, dotyczącej organizacji 
turnusów rehabilitacyjnych dla dzieci rolników uprawnionych do świadczeń w KRUS 
(kserokopia pisma KRUS – w załączeniu). 
             W następnej kolejności głos zabrał wójt gminy i udzielił następujących 
odpowiedzi na zgłoszone podczas ostatniej sesji wnioski i zapytania: 
- podjęto działania zmierzające do usunięcia przyczyn zagrożenia na przejeździe 
kolejowym w Rzeszutkach (wniosek zgłoszony przez radnego Artura Patrzałka); 
- tabliczki z numerami zostaną niebawem zamontowane (wniosek radnej Bożeny 
Segdy); 
- w wyniku konsultacji z mieszkańcami wsi Pożogi już wiadomo w którym miejscu 
ma być postawiony znak ostrzegający o skrzyżowaniu z drogą z pierwszeństwem 
przejazdu (wniosek zgłoszony przez radnego Mariana Okraja);  
- kamień do poszczególnych miejscowości będzie dowożony samochodami 
należącymi do pana Sławomira Siejki z Gnojna. 
- Kontynuując zwrócił się z prośbą do sołtysów o przeznaczenie części środków z 
funduszu sołeckiego na remont i wyposażenie budynku po byłej Szkole Podstawowej 
w msc. Janowice Poduszowskie, w którym docelowo będzie utworzony Dzienny Dom 
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Senior Plus. Podkreślił przy tym, że w tym miejscu będą przebywać mieszkańcy z 
całej gminy a nie tylko z tej miejscowości. Dlatego pożądane jest wspólne działanie 
zmierzające do osiągnięcia planowanego celu. 
- Poinformował, że został złożony wniosek na dofinansowanie rozbudowy sieci 
kanalizacyjnej w miejscowościach Gnojno i Glinka oraz budowę, przebudowę i 
remont gminnej oczyszczalni ścieków w msc. Gnojno. W całym województwie 
złożono ponad 80 wniosków. Nasza gmina znajduje się na 18 miejscu w rankingu. 
Zgodnie z programem funkcjonalno-użytkowym koszt wykonania wymienionych 
zadań wyniesie 4.100 tys. złotych. 
- W dalszej części obrad radna Jadwiga Gubała zabrała głos w kwestii utworzenia 
Domu Seniora. Stwierdziła, że wkład własny gminy do projektu musi wynieść 60 tys. 
zł, przy dofinansowaniu wynoszącym 300 tys. zł. Przekonywała, że będzie to dom dla 
wszystkich mieszkańców gminy. Remont obiektu należy wykonać w ciągu roku. 
Będzie to miejsce służące integracji osób starszych, które otrzymają ciepły posiłek i 
będą miały zapewnioną opiekę przez 8 godzin dziennie.   
Stąd prośba do sołtysów i radnych, aby wygospodarować w budżecie potrzebną kwotę. 
Co ważne, aby przekazać środki z funduszu sołeckiego nie jest konieczne zwoływanie 
zebrania wiejskiego. Wystarczy przekazać niewykorzystaną kwotę. Bardzo korzystnie 
przedstawia się także wysokość dofinansowania projektu, bo wynosi aż 80%.   
Głos w dyskusji na ww. temat zabrali: 
- Wójt gminy – padła propozycja realizacji projektu, z którego wszyscy będą mieli 
pożytek. Jak już niejednokrotnie wyjaśniałem w trakcie zebrań – środki funduszu 
sołeckiego nie są własnością wsi. Są to środki wyodrębnione z budżetu gminy, 
obliczone według wskazanego w ustawie wzoru. Ich wysokość zależy od liczby 
mieszkańców. Wieś natomiast decyduje o ich przeznaczeniu na konkretne 
przedsięwzięcia. Niewykorzystane środki pozostają w budżecie gminy. 
Trzeba sobie to jasno powiedzieć, że nie ma w budżecie zabezpieczonych środków na 
realizację projektu, o którym mówimy. Podobnie rzecz się ma z remontem budynku 
remizy OSP w Gorzakwi. Wniosek został złożony, ale na razie nie mamy 
zabezpieczonego wkładu własnego. Złożyliśmy wnioski, ponieważ chcieliśmy 
wykorzystać środki unijne. A teraz wspólnie musimy zrobić wszystko, żeby projekty 
zrealizować. 
- Przewodniczący obrad – chciałem zaznaczyć, że wcześniejsza wypowiedź wójta na 
temat firmy zewnętrznej która wygrała zapytanie ofertowe na dowóz kamienia nie 
była bezpodstawna. Powiedział to po to, żeby nie myśleć że pan Siejka przywozi 
zaległą pulę kamienia z ubiegłego roku. 
- Radny Marian Okraj – nawiązując do prośby powiem tak. Jestem życzliwym 
człowiekiem i chętnie bym się podzielił funduszem sołeckim, przeznaczając go na 
szlachetny cel. Tylko jak my, sołtysi, mamy to wytłumaczyć mieszkańcom?  
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- Wójt gminy – przekazanie pieniędzy nie jest przymusem. Proszę mojej prośby i 
prośby pani radnej nie odbierać w ten sposób, że musicie lub powinniście to zrobić. 
Możecie to potraktować jako sugestię. Jak ktoś będzie mógł wygospodarować pewną 
kwotę – to przekaże, jak nie – nic się nie stanie. 
- Radny Marian Okraj – gdyby rzecz działa się w czasie, kiedy podejmowane były 
uchwały zebrania wiejskiego,  łatwiej byłoby przekonać mieszkańców danego 
sołectwa. 
- Wójt gminy – najlepszym przykładem elastycznego wykorzystania pieniędzy z 
funduszu sołeckiego jest sołectwo Januszowice. Ponieważ koszt budowy oświetlenia 
ulicznego przewyższył w tym roku kwotę środków z funduszu sołeckiego, gmina 
dołożyła brakującą kwotę na poczet przyszłorocznego funduszu. Podobnie było w 
miejscowości Zagrody.  
- Przewodniczący obrad – może też być tak że miejscowość, która w tym roku udzieli 
wsparcia finansowego, w przyszłym roku sama takiego wsparcia będzie potrzebować. 
- Radny Stanisław Wesołowski – chciałem tylko powiedzieć, że zgodnie z ustawą z 
dnia 21 lutego 2014 r. każda zmiana o przeznaczeniu funduszu sołeckiego wymaga 
zwołania zebrania wiejskiego i podjęcia nowej uchwały. 
- Radna Maria Woźniak – w tym konkretnym przypadku nie może być dwóch źródeł 
finansowania. Dlatego chodzi o pośrednie a nie bezpośrednie przekazanie środków. 
Mówiąc krótko, chodzi o przekazanie środków, które nie zostały w całości 
wykorzystane.  
- Radny Stanisław Wesołowski – pod warunkiem, że sołectwo do którego będą 
skierowane środki, również przeznaczy fundusze na to zadanie. 
- Wójt gminy – liczy się każda złotówka; jeżeli nawet wieś nie wykorzysta kwoty 500 
czy 1000 zł, będzie to znacząca pomoc dla tego przedsięwzięcia. 
- Radny Stanisław Wesołowski – wtedy można zwołać zebranie wiejskie i 
poinformować o zaistniałym fakcie. 
- Wnioski i zapytania: 
- Pan sołtys z Janowic Raczyckich zapytał wójta, czy dokonano odbioru prac 
budowlanych przy figurce. Dodał, że tak czy inaczej figurka wymaga kolejnego 
remontu. 
- Radna Beata Boś, w imieniu swoim i mieszkańców, podziękowała panu wójtowi za 
działania, dzięki którym wybudowano oświetlenie uliczne we wsi Maciejowice. 
- Radna Maria Woźniak poinformowała, że z 400  wodomierzy zamontowano 238 
sztuk, w tym wodomierzy ¾ cala - 107 sztuk i wodomierzy ½ cala - 131 sztuk. W 
związku z tym wniosła o umieszczenie w porządku obrad kolejnej sesji punktu: 
„Informacja dotycząca rozliczenia zużycia wody za okres od 1.10.2016 r. do 
31.03.2017 r.” oraz  punktu: „Informacja dotycząca założonych wodomierzy od 
zakupu do terminu sesji”. Postulowała również o przeprowadzenie stosowej debaty na 
ten temat i przygotowanie odpowiedzi na pytanie, czy legalność wodomierza liczona 
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jest od daty założenia czy od daty produkcji. Następnie podkreśliła, że montaż 
wodomierzy przebiega opieszale, co może mieć daleko idące konsekwencje, i dla 
porównania podała, iż zaledwie w ciągu kilku tygodni I kwartału 2016 r. 
zamontowano 235 sztuk wodomierzy. 
- Nawiązując do estetyki przestrzeni publicznej w imieniu mieszkańców bloku nr 142 
postulowała o postawienie przy drodze gminnej tabliczki z napisem „Zakaz 
wyrzucania śmieci”. 
- Mając na uwadze estetykę otoczenia skonstatowała, że służby porządkowe gminy nie 
pożegnały zimy i nie powitały wiosny, o czym świadczą chociażby zeschłe liście. Z 
uwagi na to wnioskowała o zobowiązanie pracowników do uporządkowania terenu 
obok budynku bo byłym posterunku policji i wyczyszczenie chodników oraz rowów 
wzdłuż chodników. 
- Wniosła o posprzątanie schodów prowadzących z kościoła do figurki Jana 
Nepomucena i przestrzeni wokół poprzez m.in. usunięcie gałęzi z rowu, znajdującego 
się przy drodze gminnej; ponadto o ustalenie, kto ma sprzątać plac między sklepem 
„Livio” a Domem Pomocy Społecznej. 
W dyskusji na wym. temat głos zabrali: 
- Wójt gminy – jest wiele dróg gminnych i placów do sprzątania. Nie oznacza to 
jednak wcale, że wszystkie te miejsca mają sprzątać pracownicy gminy. Moim 
zdaniem właściciele posesji także powinni zadbać o swoje otoczenie. Nawet jeżeli 
msc. Gnojno jest siedzibą władz i ważnym punktem na mapie, to nie znaczy że o jego 
estetykę mają się troszczyć wyłącznie pracownicy a mieszkańcy mają być z tego 
obowiązku całkowicie zwolnieni. 
- Pani Maria Jabłońska – sołtys wsi Wólka Bosowska – proszę przyjechać do naszej 
wsi i zobaczyć jak wzorcowo mieszkańcy dbają o swoje posesje i teren wokół. Nikt się 
nie ogląda na pracowników z gminy aż przyjadą i im posprzątają. 
- Wójt gminy – obok figurki najwięcej jest puszek po piwie i pustych butelek. Czyli 
kto zaśmieca ten teren? Sami mieszkańcy. Dlatego nie będziemy wszędzie i cały czas 
angażować służb gminnych do usuwania skutków niekulturalnych zachowań (trochę 
odpowiedzialności za siebie). Będziemy natomiast sprzątać miejsca publiczne i teren 
przy drodze wojewódzkiej a nie wszystkie zakątki. 
- Radna Maria Woźniak – wobec tego kto ma sprzątać? Radny? Czy pracownicy są aż 
tak zmęczeni? 
- Wójt gminy – ja też mam do pani pytanie. Dlaczego pracownicy mają sprzątać tylko 
w obrębie Gnojna a nie pojechać i posprzątać teren w dowolnej, innej miejscowości? 
- Radna Maria Woźniak – wniosek z tego, że trzeba zaakceptować śmietnik pośrodku 
wsi, bo wytłumaczenie dla pracowników zawsze jakieś się znajdzie. 
- Radny Gustaw Treliński – a może trzeba ustalić grafik dyżurów, zgodnie z którym 
pracownicy będą sprzątać co tydzień inną wieś. 
- Radna Maria Woźniak – w takim razie niech będzie brudno. 
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- Wójt gminy – w Raczycach też jest szkoła i ośrodek zdrowia. Czyli idąc tokiem 
myślenia pani radnej, pracownicy powinni pojechać do tej miejscowości i posprzątać. 
- Radny Gustaw Treliński – u nas może nie jest idealnie, ale każdy sprzątając własne 
obejście stara się też dbać o otoczenie wokół. 
- Radna Maria Woźniak – czyli w Gnojnie będzie brudno. 
- Wójt gminy – wychodzi na to, że ja nie chcę tam pójść i posprzątać. 
- Radna Maria Woźniak – przecież ja tego nie powiedziałam, ale z pana wypowiedzi 
wynika, że pan sobie ze mnie kpi. 
- Wójt gminy – i z mieszkańców innych miejscowości też. 
- Pan Henryk Kasza – każdy powinien wiedzieć, jakie obowiązki do niego należą. 
- Radna Maria Woźniak – jest to przestrzeń publiczna. 
- Wójt gminy – w każdej miejscowości jest przestrzeń publiczna. 
- Radny Tomasz Pasternak – Gnojno to nie są wszystkie miejscowości. Tutaj powinien 
być porządek chociażby ze względu na to, że radni przyjeżdżają na sesje i widzą jaki 
jest stan faktyczny. 
- Wójt gminy – zgadzam się z tym, że pracownicy mają sprzątać miejsca publiczne i 
teren wzdłuż drogi wojewódzkiej. Ale dlaczego mieliby sprzątać każdy zakątek, w 
tym miejsce koło stawu? 
- Pani Maria Jabłońska – w naszej wsi była remontowana świetlica wiejska. Mój mąż, 
mimo że ma swoje lata, pojechał ciągnikiem i wszystko posprzątał. Proszę przyjechać 
i zobaczyć. Nie ma nawet śladu po pracach remontowych. Czyli jak się dba – tak się 
ma i jak cię widzą – tak cię piszą. 
- Radna Maria Woźniak – jadąc samochodem przez Szydłów lub Chmielnik nie widać 
żadnych śmieci. Czyli co – oni potrafią a w Gnojnie nie? I dlatego w centrum ma być 
tak brudno? 
- Wójt gminy – miejsce o którym pani mówiła nie jest żadnym centrum. Sieje pani 
populizm, żeby pani tylko przyklasnąć, ale mija się pani z prawdą. 
- Radna Maria Woźniak – wystarczyłoby raz posprzątać i po sprawie. Więcej już nie 
będę o tym mówiła. To wszystko idzie na pana konto. 
- Wójt gminy – można do sprzątania zaangażować uczniów gimnazjum lub szkoły 
podstawowej. Wystarczy zgłosić problem dyrektorowi szkoły i wskazać miejsca. A nie 
mówić takie głupoty na sali obrad i wysyłać wszędzie pracowników, żeby za kogoś 
sprzątali. 
- Radna Maria Woźniak – pracownicy są rzeczywiście bardzo przemęczeni. 
- Wójt gminy – pani to widzi inaczej a ja inaczej. 
- Radna Maria Woźniak – u nas obok drogi wojewódzkiej są zeszłoroczne śmieci, 
których nikt nie ma zamiaru tknąć. Dziękuję za wszystko. Do końca kadencji na temat 
brudu już nic nie powiem.  
- Przewodniczący obrad – jadąc drogami gminnymi, powiatowymi czy wojewódzkimi 
nie da się nie zauważyć worków ze śmieciami, które ludzie wyrzucają z pełną 
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premedytacją. To nie jest butelka po napoju, tylko całe worki, które są dosłownie 
wszędzie. W lesie, na łące, w polu. I to jest najgorsze. Bo dobrze wiemy jak trudno 
jest walczyć ze złymi nawykami. Owszem były organizowane akcje sprzątania świata 
przy współpracy szkół z Nadleśnictwem. Niemniej jednak nie unikniemy przykrych 
widoków. Chciałbym spotkać osobiście osobę, która wyrzuca śmieci. Postarałbym się, 
żeby wysprzątała naprawdę duży odcinek drogi. Może dzięki temu taka osoba 
wyzbyłaby się tego uciążliwego - dla innych – nawyku. 
 - Radny Marian Okraj – zgadzam się z moim przedmówcą. Faktycznie pobocza dróg 
gminnych, lasy i inne ustronne miejsca zamieniły się w dzikie wysypiska śmieci. 
Przecież ani wójt, ani radny, ani sołtys nie będzie tych śmieci zbierał. Dopóki 
odpowiednie służby nie zaczną działać i karać, to takich widoków nie unikniemy. 
Dlatego trzeba zacząć od edukacji, albo od nakładania kar. Nic innego nam nie 
pozostaje. 
- Radny Gustaw Treliński – edukację na temat utrzymania czystości trzeba zacząć 
bardzo wcześnie. Natomiast kary nie zmienią starych nawyków.  
- Radny Marian Okraj – ale przynajmniej będzie czyste środowisko, bo ja nie mam 
zamiaru spędzać reszty życia w brudzie.  
- Przewodniczący obrad – być może ukaranie kogoś dla przykładu przyniosłoby 
oczekiwany efekt.  
- Radna Jadwiga Gubała – swego czasu padło pytanie, czy na terenie gminy Gnojno 
wszyscy właściciele domów płacą za wywóz śmieci. Okazało się, że tylko 20 osób 
unika opłat. Dlatego nie sądzę, żeby mieszkańcy naszej gminy wyrzucali worki z 
odpadami. Bo firma odbierająca odpady zabiera spod naszych bram wszystkie worki 
ze śmieciami, niezależnie od ich ilości. Myślę, że śmieci są podrzucane przez 
mieszkańców gmin, gdzie za każdy dodatkowy worek trzeba płacić. 
- Radny Tomasz Pasternak – ale te 20 osób, które nie płaci, też produkuje śmieci.  
- Wójt gminy – wątpię, żeby osoby mieszkające w Płośni czy Gorzakwi wyrzucały 
worki ze śmieciami na pobocza drogi wojewódzkiej. 
 
Do punktu 19-go. 
 
            W związku z wyczerpaniem wszystkich punktów porządku obrad 
Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Wcisło dokonał zamknięcia XXI sesji. 
 
Na tym protokół zakończono i podpisano.- 
 
           Protokolant:                                                             Przewodniczący obrad: 
     Barbara Czarnecka                                                             Stanisław Wcisło 
 


