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Protokół Nr XXII/17 

          z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Gnojno, odbytej w dniu 22 maja 2017 roku 
w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Gnojnie. 
Obrady trwały od godz. 9.15 do godz. 11.25. Wzięło w nich udział 14 radnych 
(nieobecny: radny Krzysztof Samburski) oraz: 
- Pan Zbigniew Janik - wójt gminy, 
- Pan Piotr Bębas  - sekretarz gminy, 
- Pani Maria Małasińska - skarbnik gminy. 
          Otwarcia nadzwyczajnej sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy Stanisław 
Wcisło. Poinformował, że sesja została zwołana na wniosek wójta w celu omówienia 
określonych spraw. Następnie powitał uczestników obrad oraz stwierdził kworum 
wystarczające do podejmowania prawomocnych uchwał. 
          Wójt w uzupełnieniu dodał: - szczegółowych informacji na temat zmian z 
budżecie udzieli pani skarbnik, która włożyła dużo pracy w przygotowanie projektów 
uchwał na dzisiejszą sesję. Temat dotyczący Programu „Senior+” i realizacji 
pozostałych inwestycji był niejednokrotnie omawiany. Miało to miejsce na etapie 
opracowywania projektów i przygotowania wniosków. Mówiłem też o dramatycznej 
sytuacji finansowej gminy oraz o tym, jak trudno jest związać koniec z końcem. 
Niezależnie od tego, postanowiliśmy skorzystać z przyznanej nam dotacji i   
przystąpić do kompleksowego remontu budynku po byłej szkole w Janowicach 
Poduszowskich, oraz realizacji pozostałych projektów objętych dofinansowaniem. 
Każdy z was wie, że budynek po byłej szkole jest kompletnie zrujnowany. Niewiele 
brakowało, żeby budynek został przejęty przez prywatnego właściciela. Na szczęście 
ta pani nie zdążyła tego zrobić. Niemniej jednak wystąpiła do gminy o zwrot kosztów 
poniesionych na remont budynku, opiewających na kwotę 100.000 złotych. Koszty 
ogromne a efektów nie widać. 
Za pieniądze otrzymane z Ministerstwa budynek zostanie wyremontowany i będzie 
stanowił wizytówkę miejscowości. Natomiast docelowo będzie miejscem spotkań dla 
osób powyżej 60 roku życia. Okres trwałości projektu wynosi 3 lata. Nawet jeśli po 
tym okresie osoba rządząca gminą zdecyduje obiekt sprzedać, to jego wartość, i terenu 
wokół, będzie o wiele wyższa. Dlatego realizacja tej inwestycji jest uzasadniona i ze 
wszech miar korzystna dla naszej gminy. 
Budynek strażnicy OSP w Gorzakwi jest w dużo lepszym stanie, ale też już wymaga 
remontu. Lepiej to zrobić teraz, gdy koszty tego remontu nie są jeszcze duże, niż za 
dwa lub trzy lata, kiedy drastycznie wzrosną. Poza tym po dociepleniu ścian i 
wymianie dachu, koszty utrzymania budynku będą o wiele niższe. 
Ponieważ są to sprawy ważne, których nie da się odłożyć na później, wystąpiłem z 
wnioskiem o zwołanie nadzwyczajnej sesji. 
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Kolejnym powodem dla którego zwołano dzisiejszą sesję jest nabór wniosków do 
programu grantowego dla stowarzyszeń. Warunkiem aplikowania o dotacje, na 
doposażenie świetlic i inne zadania, jest zabezpieczenie w budżecie gminy wkładu 
własnego na  projekty realizowane przez poszczególne stowarzyszenia. 
         W następnej kolejności głos zabrał radny Marian Okraj. Stwierdził m.in., że 
utworzenie Domu Seniora w Janowicach Poduszowskich jest potrzebne mieszkańcom 
gminy i dlatego w pełni popiera ten pomysł. Dodał, że mieszkańcy wsi Pożogi 
dokonali zmian we wniosku dotyczącym funduszu sołeckiego, przeznaczając na ten 
cel kwotę 2.000 zł. Podkreślił, że dobrze by było, aby sołtysi z innych wsi postąpili tak 
samo. 
         Przewodniczący obrad – bazując na otrzymanych materiałach – stwierdził, że 
porządek dzisiejszej sesji przedstawia się następująco: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum. 
2. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej Gminy Gnojno na lata 2017-2035. 
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Gnojno na 2017 rok. 
4. Zakończenie sesji. 

„Za” proponowanym porządkiem obrad głosowało 14 radnych. 
          W dalszej części obrad radna Maria Woźniak zaproponowała uporządkowanie 
pewnych spraw. Stwierdziła, że o ile dokonanie zmian w budżecie i przeznaczenie 
środków na adaptację budynku i ogłoszenie przetargu jest dla wszystkich oczywiste, o 
tyle brakuje szczegółowych informacji na temat Programu Senior Plus. W związku z 
tym zwróciła się z prośbą o przybliżenie następujących danych: kiedy rozpocznie się 
realizacja Programu Senior Plus, jakie będą źródła finansowania, jakie będą koszty 
działalności placówki oraz jej struktura organizacyjna. 
Prosiła także o udzielenie informacji na temat nowych inwestycji drogowych. 
W dyskusji w wyżej wymienionym temacie zabrali: 
- radna Jadwiga Gubała – na samym początku chciałam podziękować radnemu z 
Pożóg, który pełni jednocześnie funkcję sołtysa, za finansowe wsparcie naszego 
projektu. Pragnę również podkreślić, że dom seniora będzie służył osobom 
potrzebującym pomocy z terenu całej gminy a nie tylko z  mojej miejscowości. 
Wspominałam o tym programie na posiedzeniach Komisji Budżetowej i 
informowałam, że w budynku byłej szkoły będzie docelowo dom dziennego pobytu. 
Sposób finansowania programu przedstawia się następująco: - gmina zapewnia 20% 
wkładu własnego, natomiast pozostałe 80% stanowią  środki pochodzące z dotacji 
rządowej. Wartość dotacji przeznaczonej na remont budynku wynosi do 250.000 zł i 
do 80.000 zł na jego wyposażenie. Przy czym łączna suma dotacji nie może 
przekraczać kwoty 300.000 zł. Naszej gminie przyznano dotację na ten cel w 
wysokości 274.800 zł. Po podpisaniu umowy wymienione środki wpłyną na konto 
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gminy. Po dodaniu wkładu własnego wysokość środków na prace budowlane wynosi 
309.000 zł oraz 56.920 zł – na wyposażenie budynku. Biorąc pod uwagę zakres robót - 
to wcale nie jest wysoka kwota. 
Z rachunków przedstawionych przez poprzednią lokatorkę wynika, że wydała na 
remont budynku 110.000 zł. Za tę kwotę wymieniła tylko kilka kaloryferów i zmieniła 
usytuowanie łazienek. Zniszczyła natomiast i sprzedała całą infrastrukturę wodno-
kanalizacyjną i centralnego ogrzewania oraz wyburzyła niektóre ściany nośne 
budynku. Za ten niby remont przedłożyła nie do końca wiarygodne rachunki.  
Natomiast za kwotę nieco ponad 50.000 złotych  sale zostaną wyposażone w sprzęt do 
fizjoterapii oraz sprzęt i materiały do prowadzenia terapii zajęciowej. Zaś za kwotę 
300.000 zł zostanie wyremontowany parter budynku oraz zamontowane okna na 
piętrze. Budynek zostanie wyposażony w instalację wodno – kanalizacyjną. 
Zamontowana zostanie również oczyszczalnia przydomowa. Uważam, że te pieniądze 
zostaną dobrze wykorzystane. Prace remontowe muszą być wykonane do końca tego 
roku, bo od 1 stycznia 2018 roku dom seniora rozpocznie swoją działalność. W domu 
seniora będzie mogło przebywać 15 osób. Dlatego też zalecane jest, aby zatrudnić 2 
pracowników na cały etat (animatora i terapeutę) i ewentualnie na umowy zlecenie – 
pielęgniarkę i fizjoterapeutę.  
- Wójt gminy – do obsady stanowisk będzie można przekierować pracowników GOPS 
oraz wykorzystać potencjał pracowników zatrudnionych w bibliotece i jej filiach. 
Dzięki temu nie trzeba będzie przeznaczać na ten cel dodatkowych pieniędzy. Poza 
tym będzie można wykorzystać stażystów i praktykantów, których zatrudniamy w 
Urzędzie Gminy. Z pielęgniarkami też nie powinno być problemu. Wystarczy tę 
kwestię uzgodnić z dyrektorem SP ZOZ. 
Wierzę w to, że wszystko uda się zorganizować tanio i dobrze. 
- Radna Maria Woźniak – a co z zatrudnieniem sprzątaczki i palacza? 
- Radna Jadwiga Gubała – my możemy zatrudnić nawet 10 osób. Natomiast zgodnie z 
wymogami projektu musimy zatrudnić 2 osoby. Jedna osoba będzie prowadzić zajęcia 
a druga osoba będzie koordynować działalność placówki. Pielęgniarka i fizjoterapeuta 
będą zatrudnieni na część etatu - na umowy zlecenie. Projekt zakłada zatrudnienie 
stażysty, jeżeli w placówce będzie przebywać więcej niż 15 osób. Jeżeli będzie ponad 
30 osób – trzeba będzie zatrudnić 2 terapeutów. 
W trakcie szkolenia poinformowano nas, że średni miesięczny koszt utrzymania 1 
osoby w domu seniora wynosi około 600 zł w Starachowicach i około 780 zł w 
Ostrowcu Świętokrzyskim. Wszystko zależy od ilości posiłków. W wymienionych 
placówkach seniorzy współfinansują koszty pobytu, ponieważ firmy cateringowe 
dostarczają im obiady. Koszt takiego obiadu wynosi około 20 zł. Można także 
zapewnić finansowanie już istniejącego Dziennego Domu „Senior plus” poprzez 
złożenie wniosku o dofinansowanie w Module II, wynoszące 40%. Pozostałe 60% 
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kosztów ponosi gmina i uczestnicy projektu. Sądzę, że w naszym przypadku będzie to 
kwota dużo niższa niż 600 zł, bo posiłki będą dowożone z kuchni działającej przy 
Szkole Podstawowej w Raczycach. Tym bardziej, że projekt nie obliguje do 
zapewnienia dwudaniowego obiadu, tylko ciepłego posiłku. 
- Radna Maria Woźniak – mnie interesują konkrety. Czy ktoś policzył całościowy 
miesięczny koszt utrzymania domu, łącznie z wynagrodzeniem pracowników? Myślę, 
że wynagrodzenie dla dwóch etatowych pracowników wyniesie co najmniej 5 tys. zł 
miesięcznie. 
- Radna Jadwiga Gubała – z informacji uzyskanej od pana wójta wynika, że koszty 
zostaną zminimalizowane, bo koordynatorem działalności placówki będzie pracownik 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. 
- Skarbnik gminy – koszty nie będą aż tak wysokie, bo fizjoterapeuta będzie 
zatrudniony w wymiarze kilku godzin tygodniowo. 
- Radna Maria Woźniak – zakładam, że pensja jednego pracownika etatowego 
wyniesie 2,5 tys. zł miesięcznie. Dodając do tego wynagrodzenie osób zatrudnionych 
na cząstkowe etaty otrzymamy kwotę około 3,5 tys. zł. 
- Skarbnik gminy – jak już wspominała radna Jadwiga Gubała, w celu obniżenia 
kosztów własnych będzie można złożyć wniosek o dofinansowanie.  
- Radna Jadwiga Gubała – zrobiłam wyliczenia i po minimalizacji kosztów wyszło mi 
500 zł miesięcznie. 
- Radna Maria Woźniak – proszę mnie poprawić, jeżeli się mylę. Pensja animatora 
(wymóg projektu) – koszt 2,5 tys. zł, pielęgniarki i fizjoterapeuta – minimum 1 tys. zł 
miesięcznie. Czyli razem mamy 3,5 tys. zł miesięcznie. Do tego trzeba dodać 500 zł na 
wydatki rzeczowe. Nawet przy 40% refundacji kosztów po złożeniu wniosku, i tak 
koszt miesięczny kształtuje się na poziomie 2,5 tys. zł. Nie wspominam już o kosztach 
opału i energii elektrycznej. 
- Radny Stanisław Wesołowski – rocznie trzeba dołożyć 100 tys. złotych. 
- Radna Jadwiga Gubała – z moich obliczeń wychodzi, że koszt utrzymania domu 
seniora wyniesie około 60 tys. zł rocznie. 
To wcale nie jest dużo, jeżeli porównamy tę kwotę do 200.000 zł, którą wydajemy na 
opłaty za pobyt naszych mieszkańców w Domach Opieki Społecznej. Zauważmy 
jedno: społeczeństwo naszej gminy się starzeje i osób potrzebujących będzie coraz 
więcej. Jeżeli nawet wydamy 100 tys. zł rocznie na dom seniora, w którym będzie 
przebywać 15 i więcej osób, to nie będzie to kwota aż tak wygórowana. Dobrze pani 
wie, że koszt pobytu pensjonariusza w DPS wynosi mniej więcej 3,5 tys. zł. 
- Radny Gustaw Treliński – czy zrobiono rozeznanie wśród osób starszych na terenie 
naszej gminy i policzono ile jest chętnych do skorzystania z oferty placówki od 1 
stycznia 2018 roku? Bo jeżeli okaże się, że nie będzie aż tylu chętnych, to koszty o 
których mówimy za kilka lat diametralnie się zmienią. 
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- Radna Maria Woźniak - czy seniorzy będą płacić za pobyt w placówce? 
- Radna Jadwiga Gubała – nie; będą tylko pokrywać koszty posiłku. 
- Radna Maria Woźniak – kto będzie pokrywał koszty dowozu? 
- Radny Artur Patrzałek – wiadomo, że jest taka potrzeba i dlatego w pełni popieram 
inicjatywę utworzenia domu seniora na terenie naszej gminy. Trzeba docenić starania 
wójta, dzięki którym gmina uzyskała tak wysokie dofinansowanie na realizację 
projektu. Nie wiem tylko dlaczego jest takie pesymistyczne nastawienie, bo koncepcja 
jest jak najbardziej słuszna. 
Wiem, że mamy napięty budżet. Mimo tego trzeba się postarać i wykorzystać 
otrzymaną dotację, aby w konsekwencji osiągnąć zamierzony cel.  
- Radna Maria Woźniak – pytam o podstawowe rzeczy. 
- Wójt gminy – z taką dokładnością o wszystko pani dopytuje, że przyszła mi nawet do 
głowy taka myśl, iż jest to złośliwość z pani strony. Przecież gmina istnieje od wielu 
lat a podstawą gospodarki finansowej gminy jest budżet. Szkoda, że pani i radny z 
Raczyc nie byliście tak dociekliwi w kwestii wydatków w poprzedniej kadencji, kiedy 
były realizowane wielomilionowe inwestycje. Nie pytaliście wtedy, na co wydaje się 
pieniądze i co z tego będzie. Czytając protokoły nie znalazłem ani jednego takiego 
pytania. Wiadomo, że czasu nie cofniemy. Niemniej jednak musimy się nadal z 
niektórymi, Waszymi, rzeczami borykać. 
Gdyby pani spojrzała na nasze wydatki obiektywnie, to by pani wiedziała, ile 
wydajemy z budżetu gminy płacąc za pobyt naszych mieszkańców w Domach Opieki 
Społecznej. Czy pani się orientuje w tym temacie? 
- Radna Maria Woźniak – bardzo dobrze orientuję się w tym temacie. 
- Wójt gminy – jaką kwotę wydajemy co miesiąc? 
- Radna Maria Woźniak – około 3 tys. złotych. Nie jestem złośliwa. Pytam, bo po 
prostu niektórych rzeczy nie wiem. 
- Wójt gminy – czyli rocznie wydajemy na jedną osobę około 36 tys. zł. Osoby w 
podeszłym wieku mają różne potrzeby. Niektórzy wymagają całodobowej opieki a 
inni tylko przez osiem godzin dziennie, kiedy ich bliscy przebywają w pracy. Wierzę 
w to mocno, ze znajdą się osoby chętne do skorzystania z usług oferowanych przez 
dom seniora. Na realizacji projektu zaoszczędzą rodziny naszych seniorów i gmina. 
Liczby nie kłamią. Umieszczenie trzech osób w Domu Pomocy Społecznej generuje 
koszt rzędu 100 tys. zł rocznie. Mówi pani, że na posiedzeniach Komisji Budżetowej 
wszystko dokładnie czytacie. Ale widocznie nie wyciągacie z tego czytania żadnych 
wniosków. 
- Radna Maria Woźniak – panie wójcie – ja przecież nie mówię, że taka placówka jest 
niepotrzebna. Proszę tylko o przekazanie podstawowych informacji na ten temat, które 
dotyczą m.in. kwestii odpłatności za pobyt, opłaty za posiłek i dowóz. Nie pytam o nic 
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nadzwyczajnego. A odpowiedzi, które usłyszałam, nie satysfakcjonują mnie w pełni. 
Na razie wszystko jest na etapie nie do końca sprecyzowanych planów. 
- Wójt gminy – słuchając pani pytań i wypowiedzi dochodzę do wniosku, że 
najważniejsze dla pani są pieniądze. 
- Radna Maria Woźniak – bo nie da się nic zrobić bez pieniędzy. 
- Wójt gminy – dla mnie też są ważne pieniądze. Ale na tą samą kwestię mamy różne 
spojrzenia. Pani ma spojrzenie krótkowzroczne. 
 Chcę panią zapewnić, że zadbamy o opalanie budynku na podobnych zasadach, jak to 
robimy w przypadku Ośrodka Zdrowia, szkoły i strażnicy w Balicach. Koszty nie są 
znaczne. Bo gdyby tak było, już niejedno pytanie padłoby na tej sali o przyczyny 
takiego stanu rzeczy. Jeżeli się naprawdę chce, to można coś zrobić dobrze i za 
rozsądną cenę. 
Budynek jest w bardzo złym stanie i zamierzamy wydać na jego remont 270 tys. zł. 
Wy natomiast wydaliście w poprzedniej kadencji na remont budynku, który był w 
dobrym stanie, ponad 550 tys. złotych. Nikogo wtedy nie interesowało, dlaczego się 
wydaje ponad pół miliona złotych na budynek będący w dobrym stanie i płaci się 
dodatkowo 30 tys. zł za skucie płytek. Według mnie to szczyt idiotyzmu. Tego akurat 
pani nie widziała? 
- Radna Maria Woźniak – ta kwota była dużo niższa, bo gmina skorzystała z unijnego 
dofinansowania. 
- Wójt gminy – ja mówię o ogólnych kosztach. Przecież kwota 270 tys. zł też nie 
pochodzi z budżetu gminy, tylko z dotacji rządowej. 
- Radna Maria Woźniak – ja nie jestem przeciwna projektowi, tylko chodzi mi o 
pewne informacje. Proszę mnie o nic nie podejrzewać, bo moje pytania nie są 
tendencyjne. 
- Wójt gminy – dlaczego wcześniej nie było z pani strony takiego zainteresowania? 
- Radna Maria Woźniak – w poprzedniej kadencji również zadawałam wiele pytań. 
- Radny Stanisław Wesołowski – po to m.in. zebraliśmy się na dzisiejszej sesji, aby 
pewne sprawy wyjaśnić. Pani radna nie mówi tego złośliwie. Chcemy się po prostu jak 
najwięcej dowiedzieć na temat realizacji projektu. Przecież te informacje nie są tajne. 
Chcemy wiedzieć, jaki będą w przybliżeniu roczne koszty utrzymania placówki i ile 
trzeba będzie dołożyć z budżetu gminy. Pani radna  w imieniu nas wszystkich zadaje 
pytania.  
- Wójt gminy – pani radna zadawała pytania, ale nie dała mi szansy abym na nie 
odpowiedział. Jakie to były pytania – każdy słyszał. 
Dowóz osób starszych do placówki może się odbywać na dwa sposoby. Mogą to robić 
członkowie rodziny lub może o to zadbać gmina. W tym celu możemy złożyć wniosek 
o dotację na zakup samochodu dostawczego. Czy takie dofinansowanie dostaniemy, to 
już inna kwestia. Bo najpierw się składa wniosek a później czeka na jego rozpatrzenie. 
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Następna sprawa. Ponieważ jest coraz mniej czytelników – zaangażujemy 
pracowników biblioteki do pomocy w prowadzenie placówki. Będzie to z pożytkiem  i 
dla nas, i dla nich.  
Ogrzewanie budynku, o czym już mówiłem, będzie się odbywać w ten sam sposób w 
jaki ogrzewane są budynki: Szkoły Podstawowej, Ośrodka Zdrowia i strażnicy OSP w 
Balicach. 
Oszczędności na pewno będą, bo gmina mniej wyda na oświatę, opiekę społeczną i 
biblioteki. Jeżeli ktoś nie potrafi spojrzeć obiektywnie na wydatki budżetowe, to tego 
nie dostrzeże i ciągle coś będzie wytykał. Jeżeli natomiast dokona wnikliwej analizy, 
to dojdzie do wniosku, że będą duże oszczędności. Bo na działach, które wymieniłem, 
zaoszczędzi się dużo więcej niż się wyda na działalność nowo powstałej placówki.  
- Radny Marian Okraj – skoro dzięki staraniom wójta gmina otrzymała kwotę 280 tys. 
zł, to trzeba się skupić na jej wykorzystaniu. Nie rozdzierajmy szat o drobne 
szczegóły, bo to jest zbędne i nikomu z nas niepotrzebne. O szczegółach będziemy 
rozmawiać w trakcie realizacji projektu. W obecnej chwili naszym zadaniem jest 
remont budynku i doprowadzenie go do stanu używalności. I do tego celu trzeba 
wykorzystać dotację rządową oraz nasze środki. 
- Radny Stanisław Wesołowski – nikt tego nie neguje. 
- Radna Maria Woźniak – to jest oczywista oczywistość. 
- Radna Jadwiga Gubała – dla mnie te pytania też były złośliwe. Tym bardziej, że 
niejednokrotnie rozmawialiśmy o tym na Komisji Budżetowej. Sama pani 
przyznawała, że  dom dziennego pobytu jest na terenie gminy potrzebny. Informacje o 
Programie „Senior+” można znaleźć na stronach internetowych oraz w różnych 
poradnikach.  
Nie tylko pan wójt, ale ja również odniosłam takie wrażenie, że pani neguje ten 
program. Przecież ja nie robię tego ani dla siebie, ani dla swojej miejscowości, tylko 
dla całej gminy. Uważam, że taki dom jest potrzebny, bo już teraz ludzie są z tego 
faktu bardzo zadowoleni. 
- Radny Wincenty Krawczyk – nie udawajmy takich wielkich urzędników. To wójt 
jest urzędnikiem. Jeżeli pojechał i załatwił tyle pieniędzy dla gminy, to trzeba ten 
budynek wyremontować, żeby nikt obcy go nie zawłaszczył. A nie mówić, że to nie 
ma sensu. 
Na początku kadencji podobna sytuacja była z remontem sali gimnastycznej w 
Raczycach. Wielokrotnie była mowa o tym, że nie ma pieniędzy i nie da się sali 
wyremontować. A tu proszę. Sala została wyremontowana i wszyscy za to wójta 
chwalą. W tej chwili też słyszy się różne opinie na temat remontu budynku po byłej 
szkole w Janowicach Poduszowskich. Według mnie nie ma się nad czym zastanawiać, 
tylko zaczynać remont.  O resztę będziemy się martwić w późniejszym czasie. 



8 

 

- Radny Artur Patrzałek – jeżeli w budżecie państwa znalazły się środki na ten cel, to 
oznacza że były prowadzone badania i diagnoza potrzeb w tym zakresie. 
- Radny Jerzy Kwiecień – należy jeszcze wziąć pod uwagę jeden bardzo ważny aspekt. 
Mam tutaj na myśli komfort psychiczny starszych osób, które będą miały zapewniony 
transport w obydwie strony i będą w domu seniora przebywać przez 8 godzin dziennie 
a nie przez całą dobę.  
- Przewodniczący obrad – omawianiu spraw mających związek z budżetem zawsze 
towarzyszą emocje. Jedno nie ulega wątpliwości. Wójt stara się odpowiedzieć na 
wszystkie pytania. Czyli są informacje i nikt niczego nie robi w tajemnicy. 
Radna miała rację mówiąc o tym, że w poprzedniej kadencji czuła się mało 
komfortowo. Ja też tego doświadczyłem, kiedy przy omawianiu pewnych zagadnień 
nie udzielano żadnych wyjaśnień. Prosiłem niejednokrotnie o przedstawienie analizy 
na temat reformy oświaty. Niestety, moje prośby pozostawały bez echa. Nikt mnie 
wtedy nie poparł. Tłumaczono natomiast, że będzie lepiej niż w roku 2011 a na efekty 
trzeba poczekać do 2013 roku. 
Jak była robiona termomodernizacja dwóch świetlic, przedstawiłem kalkulację 
kosztów z której wynikało, że przy zmniejszeniu zakresu robót i nakładów, będzie 
można wykonać dodatkowo termomodernizację trzech ośrodków zdrowia. Nawet nikt 
nie chciał tego słuchać. Teraz mielibyśmy problem z głowy. Pięć budynków zamiast 
dwóch za te same pieniądze. Angażując środki własne w kwocie 700 tys. zł 
zrobilibyśmy za 2.100 tys. zł wszystkie budynki a nie za 1.200 tys. zł – dwie świetlice. 
Czyli teraz mamy o wiele większy dostęp do informacji niż przedtem.  
Wracając do meritum. Każdy z was wie, w jakim stanie jest budynek byłej szkoły w 
Janowicach Poduszowskich, która została zlikwidowana w 2001 roku. Przez 16 lat 
budynek niszczał, bo nie był remontowany. Nie będziemy wnikać w to, co zrobiła 
poprzednia lokatorka za kwotę 100 tys. zł i jakie przedstawiła rachunki. 
W obecnej chwili trzeba dołożyć wszelkich starań i dzięki środkom pozyskanym z 
zewnątrz wyremontować budynek, dla dobra gminy i osób starszych. Zdaję sobie 
doskonale sprawę z tego, że nie jest łatwo, ale trzeba podejść ze zrozumieniem do 
pewnych rzeczy. Trzeba sobie powiedzieć jasno: biorąc pod uwagę nasz budżet, 
własnymi siłami nie zrobimy nic. Dlatego trzeba wykorzystać możliwość pozyskania 
dotacji w kwocie 300 tys. zł i przeprowadzić remont. Później natomiast, mając do 
dyspozycji bazę, możemy się skupić na działalności placówki poprzez dokładanie 
środków własnych, przy jednoczesnym wykorzystaniu potencjału zatrudnionych 
pracowników. Takie rozwiązanie to niewątpliwie duży plus. 
- Radny Artur Patrzałek – przy budowie szkoły wielkim zaangażowaniem wykazali się 
mieszkańcy trzech miejscowości, którzy wykonali wiele prac w czynie społecznym. 
- Radna Jadwiga – tych pieniędzy nie dostaliśmy ot tak, bo we wniosku o 
dofinansowanie zawarliśmy wiele różnych informacji, poprzedzonych dogłębną 
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analizą.  I co ciekawe, na 102 gminy w województwie świętokrzyskim nasza gmina 
znalazła się w gronie czterech samorządów, które otrzymały resortowe środki. 
Zapewniam państwa, że pozyskanie tych pieniędzy nie było ani proste, ani łatwe. 
- Wójt gminy – dobrze, że do naszego pomysłu udało się przekonać panią wojewodę 
Agatę Wojtyszek. Dzięki jej osobistemu zaangażowaniu oraz wsparciu naszego 
projektu znaleźliśmy się wśród niewielu gmin, z których pozytywnie zweryfikowano 
przesłane wnioski. 
- Radna Jadwiga Gubała – do 2020 roku każda gmina na terenie kraju ma obowiązek 
utworzenia Domu Dziennego Pobytu. Wymóg ten ma charakter obligatoryjny. Może 
się zdarzyć tak, iż ten obowiązek zostanie gminom narzucony odgórnie. Ciekawostką 
jest bowiem, że Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przeznaczyło w 
roku 2016 na realizację projektu 80 mln zł, natomiast w roku bieżącym tylko 30 mln 
zł. 
- Radny Stanisław Wesołowski – nikt nie jest przeciwny temu projektowi. Nam 
chodziło wyłącznie o informacje, których udzielił wójt. 
- Wójt gminy – na samym początku dało się odczuć, że nie chodziło tylko o same 
pytania. 
- Radna Maria Woźniak – panie wójcie - proszę mnie o nic nie podejrzewać. 
- Wójt gminy – powtórzę to, co mówiłem kilka sesji wstecz. Od waszej komisji można 
się nauczyć jednego: co innego mówicie, co innego myślicie a jeszcze inaczej 
głosujecie. 
- Radny Gustaw Treliński – nie ukrywam, że na samym początku miałem wątpliwości. 
Natomiast teraz, po szczegółowych wyjaśnieniach, z czystym sumieniem mogę 
zagłosować za utworzeniem Domu Seniora. Uważam, że nie ma już nad czym 
dyskutować, dlatego proponuję przejść do głosowania i kontynuować dalej porządek 
obrad. 
- Radna Maria Woźniak – zanim przejdziemy do głosowania proszę o informacje na 
temat dróg powodziowych, o których mowa w załączniku nr 4. 
- Wójt gminy –  do załącznika nr 4 wprowadzono nowe zadania inwestycyjne, na 
realizację których złożono wnioski o dofinansowanie pomimo, że może zabraknąć 
zabezpieczenia finansowego w postaci wkładu własnego. Liczymy na to, że 
otrzymamy dotację na przebudowę dróg powodziowych z Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych i Administracji. Nie mamy jednak stuprocentowej pewności, że drogi 
w Raczycach, Jarząbkach i Glince zostaną wybudowane w tym roku. W Raczycach 
planujemy wykonać odcinek drogi biegnący w kierunku północnym, za wsią. Na tę 
drogę wywozimy co roku kilka samochodów kamienia, który nie dość że sporo 
kosztuje, to nie ma po nim śladu, bo zostaje wymulony przez wodę spływającą z góry i 
z okolicznych pól.  W Glince zamierzamy przebudować odcinek drogi przez wieś, 
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który jest w fatalnym stanie. Droga w Jarząbkach, która biegnie przez Starą Wieś, też 
wymaga pilnego remontu. 
Jeżeli uda się pozyskać pieniądze, wymienione odcinki dróg zostaną wyremontowane 
w tym roku, jeżeli nie – to zrobimy jedną drogę albo żadnej. Niemniej jednak te drogi 
zostały uwzględnione w zadaniach inwestycyjnych na bieżący rok i zgłoszone do 
dofinansowania m.in. po to, aby w roku 2018 zostały potraktowane priorytetowo. 
- Radna Maria Woźniak – szczerze mówiąc myślałam, że gmina już otrzymała 
promesę od wojewody. Ale według mnie takie rozwiązanie jest równie dobre. 
- Wójt gminy – zmieniają się osoby decyzyjne w ministerstwach i w związku z tym 
zmieniają się wymogi, i obowiązujące dotychczas przepisy. Dlatego lepiej dmuchać na 
zimne i się zabezpieczyć.  
- Radna Maria Woźniak – w którym miejscu znajduje się droga dojazdowa do pól 
Glinka – Gnojno – Gorzakiew? 
- Wójt gminy – ta droga biegnie wąwozem przez miejscowości: Gnojno, Glinka, w 
kierunku Gorzakwi. Osoby, które w obrębie drogi założyły sady, zabiegają o remont 
drogi dojazdowej do gruntów rolnych. I trudno im się dziwić, bo jej stan pozostawia 
wiele do życzenia.  
Grzechem by było nie skorzystać z okazji i nie złożyć wniosku o dofinansowanie. 
- Przewodniczący obrad – cieszy fakt, że niektóre drogi już zostały wybudowane, jak 
chociażby droga przez Gorzakiew czy odcinek Glinka – Wola Bokrzycka, a inne 
zostaną wykonane w najbliższym czasie, mimo ograniczonych środków budżetowych. 
Nie ma nic gorszego jak bezsilność, kiedy z jednej strony mamy realną szansę 
pozyskania dofinansowania a z drugiej – brak środków własnych na realizację danej 
inwestycji. Mimo tego, trzeba dołożyć starań i robić swoje. Mając taką sytuację 
finansową, moglibyśmy w tej kadencji realizować budżet i niewiele robić. Wiem, że 
brak środków może budzić uzasadnione niezadowolenie czy wręcz frustrację. 
Niemniej jednak kiedy wykorzysta się nadarzającą okazję, to człowiek jest 
zadowolony. Tym bardziej, że nie robimy rzeczy na wyrost. Robimy tylko rzeczy 
niezbędne, na realizację których ludzie oczekują od lat. Taka jest prawda. Robimy 
rzeczy podstawowe, które są bardzo potrzebne. I tak trzeba na to patrzeć. 
Mimo, że doszło między nami do różnicy zdań na temat utworzenia Dziennego Domu 
„Senior+” a na sali padały argumenty i kontrargumenty, trzeba realizować założony 
plan, bo w ogólnym rozrachunku postawiony cel jest ważny i zasadny. Wszelkie 
sprawy dotyczące działalności placówki będziemy regulować na bieżąco. 
- Radny Wincenty Krawczyk – chciałem tylko podkreślić, że minął dopiero półmetek 
kadencji a nam udało się zrobić wiele kilometrów dróg. 
- Radna Maria Woźniak – nasze drogi, w porównaniu z innymi gminami, są w o wiele 
lepszym stanie. Dlatego uważam, że ta kwestia zasługuje na szczególne uznanie i 
pochwałę wszystkich, którzy się do tego przyczyniają.  
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Teraz mam pytanie do pani skarbnik. Proszę o wyjaśnienie dlaczego w załączniku nr 4 
nie została uwzględniona przebudowa drogi gminnej w msc. Janowice Poduszowskie. 
- Skarbnik gminy – ponieważ przedmiotowa droga nie spełniała wymagań dla zadań 
inwestycyjnych, została przeniesiona do zdań bieżących. 
- Wójt gminy – wrócę do tego, o czym już mówiłem; częste zmiany personalne w 
ministerstwie i urzędzie wojewódzkim mogą czasem wpłynąć na interpretację 
przepisów. Dla jednej z tych osób jest to remont, natomiast dla drugiej – przebudowa 
drogi. Nam nie pozostaje nic innego, jak tylko się dostosować do tych wymagań. 
- Przewodniczący obrad – wójt na początku sesji wspomniał o konkursie grantowym 
ogłoszonym przez Urząd Marszałkowski w Kielcach. Konkurs jest skierowany do 
stowarzyszeń, które do dnia 26 maja br. mogą składać wnioski, za pośrednictwem 
gminy. Po złożeniu wniosku można otrzymać dofinansowanie w kwocie 10 tys. zł 
m.in. na budowę lub doposażenie już istniejących placówek. Warunkiem otrzymania 
wsparcia jest zabezpieczenie takiej samej kwoty, która będzie podlegać zwrotowi, w 
budżecie gminy. Mamy wiele potrzeb społecznych do zaspokojenia. Jaką mamy 
sytuację finansową – każdy wie. Dlatego można przeznaczyć – tymczasowo – środki z 
funduszu sołeckiego na ten cel. Wydaje się, że kwota 10 tys. zł jest niewielka. Gdyby 
jednak wnioski złożyły cztery miejscowości, uzbierałaby się całkiem pokaźna suma. 
- Radny Artur Patrzałek – czy gmina może złożyć wniosek? 
- Przewodniczący obrad, wójt gminy – nie; wnioski mogą składać tylko 
stowarzyszenia czyli rada sołecka, OSP itp. 
- Radny Marian Okraj -  ile pieniędzy otrzymała gmina jako zwrot części wydatków z 
funduszu sołeckiego? 
- Skarbnik gminy – 30 % wydatków, co daje kwotę około 60 tys. złotych. 
- Przewodniczący obrad – nie wszystkie rady gmin w kraju podejmują decyzje o 
wyodrębnieniu z budżetu gminy funduszu sołeckiego. Bo to oznacza, że na realizację 
zadań trzeba dołożyć 2/3 środków z budżetu. Niemniej jednak dysponowanie 
pieniędzmi z funduszu sołeckiego przez lokalne środowisko sprawia, że ma ono 
poczucie współrządzenia i współdecydowania o tym, co dzieje się w najbliższym 
otoczeniu. 
- Wójt gminy – wracając do wcześniej omawianego tematu chciałem  poinformować, 
że drogi zniszczone przez ulewne deszcze zostały zgłoszone w ubiegłym roku. Dlatego 
teraz, po uzyskaniu pozytywnej opinii, znalazły się w wykazie zadań rocznych. 
- Radna Maria Woźniak – proszę o wyjaśnienie, dlaczego zadanie – Instalacja 
systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej i domach 
prywatnych na terenie Gminy Gnojno – znalazło się w zadaniach inwestycyjnych 
rocznych (poz.18)? 
- Wójt gminy – 180 mieszkańców zgłosiło chęć zamontowania u siebie instalacji 
solarnej. 
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- Skarbnik gminy – zaplanowana w budżecie kwota 54.000 zł ma być przeznaczona na 
sporządzenie dokumentacji i wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie. 
- Wójt gminy – projekt jest na etapie wstępnego planowania. Czas pokaże, czy plany 
uda się zrealizować. 
Na poprzedniej sesji mówiłem o tym, że pula pieniędzy dla całego województwa jest o 
wiele za mała w stosunku do potrzeb. Ale jeżeli nie będziemy mieć dokumentacji 
aplikacyjnej i wniosku, to o dofinansowaniu nie ma co marzyć. Gdy będziemy mieć 
opracowaną dokumentację, postaramy się pomóc wnioskodawcom w montażu 
solarów, w każdy możliwy sposób. 
- Radny Marian Okraj – czy wpływają wnioski od zainteresowanych mieszkańców? 
- Wójt gminy – tak; na chwilę obecną wpłynęło około 180 wniosków. Natomiast 
wniosek o dofinansowanie zostanie złożony po ogłoszeniu naboru. 
- Radna Maria Woźniak – czy teraz jest więcej wniosków niż poprzednio? 
- Skarbnik gminy – przedtem złożono 187 wniosków. 
- Wójt gminy – w czasie, kiedy podpisywano porozumienie było 500 chętnych. Po tym 
jak poszła fama, że montaż solarów będzie kosztowny lub dlatego żeby mnie 
umniejszyć splendoru, wiele osób wycofało się z projektu. Jeżeli weźmiemy pod 
uwagę trzy etapy realizacji projektu, czyli I etap, II etap i plany, o których dzisiaj 
rozmawiamy, to znów mamy 500 chętnych. Gdyby ktoś nie namieszał w terenie, 
rozsiewając nieprawdziwe informacje, dzisiaj wszyscy zainteresowani mieliby 
zamontowane solary na swoich domach. Dlatego najlepiej jest zasięgać wiarygodnych 
informacji na dany temat w Urzędzie Gminy lub bezpośrednio u mnie. Nie trzeba 
natomiast słuchać rozsiewanych tu i ówdzie plotek. 
- Przewodniczący obrad – w każdym środowisku jest grupa ludzi, którzy bardzo 
ostrożnie podchodzą do nowoczesnych rozwiązań. Tacy ludzie rzadko ryzykują. 
Przekonać ich może tylko dobry przykład. 
Obecnie daje się zaobserwować, że wśród mieszkańców rośnie zainteresowanie 
fotowoltaiką. Składa się na to kilka czynników. Najważniejszym z nich jest ekonomia. 
Bo nie dość, że mieszkańcy mieliby ciepłą wodę, to jeszcze prąd za darmo, który jest 
niemałym obciążeniem dla domowych budżetów. 
- Radny Gustaw Treliński – myślę, że na to jest jeszcze za wcześnie.  Poza tym montaż 
paneli fotowoltaicznych jest bardzo kosztowny. 
-  Przewodniczący obrad – zaręczam, że znam osoby, które chętnie skorzystałyby z 
takiej okazji, gdyby oczywiście była możliwość pozyskania dofinansowania. 
 
Do punktu 2-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 kwestii wraz z objaśnieniami odczytała 
pani Maria Małasińska – skarbnik gminy. 
W związku z brakiem pytań i uwag przewodniczący obrad poddał ww. projekt 
uchwały pod głosowanie. 
Wynik głosowania jawnego jest następujący: „za” – 14, „przeciw” – 0, 
„wstrzymujących się” – 0. 
Uchwała Nr XXII/160/17 – w załączeniu. 
 
Do punktu 3-go. 
 
            Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Gnojno na 2017 rok. 
             W związku z tym, że sprawy zawarte w uchwale zostały szczegółowo 
omówione – przewodniczący przeszedł od razu do  głosowania nad wymienionym 
projektem. 
Wynik głosowania jawnego przedstawia się w następujący sposób: „za” – 14, 
„przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 0. 
Uchwała Nr XXII/161/17 wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik do protokołu. 
Po głosowaniu przewodniczący ogłosił 10-minutową przerwę w obradach. 

Po przerwie przewodniczący rady zaproponował wprowadzenie do porządku obrad 
dwóch projektów uchwał. W punkcie 4 projektu uchwały „w sprawie udzielenia 
pomocy rzeczowej dla Województwa Świętokrzyskiego”, natomiast w punkcie 5 – 
„w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Chmielnik na realizację 
przedsięwzięcia związanego z budową fragmentu sieci wodociągowej”. 
„Za” wprowadzeniem do porządku obrad wymienionych wyżej uchwał głosowało 14 
radnych, nikt nie był przeciw, nikt się nie wstrzymał. 
 
Do punktu 4-go. 
 
            Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa 
Świętokrzyskiego. 
            Wprowadzenia do tematu dokonał wójt gminy. Stwierdził m.in., że sprawa 
dotyczy budowy brakującego odcinka chodnika w miejscowości Glinka. Realizacja 
tego zadania jest bardzo ważna dla lokalnej społeczności i wpłynie na poprawę 
bezpieczeństwa użytkowników drogi. Rozmowy z właścicielem drogi na temat 
wspólnego wykonania chodnika trwały dość długo. Wykonanie projektu leży po 
stronie gminy, natomiast koszty inwestycji zostaną podzielone w proporcji 50x50%. 
W celu uzyskania dofinansowania konieczne jest podjęcie przedmiotowej uchwały. 
Zasady te obowiązują na terenie całego województwa. Wójt kontynuując dodał, że 
realizacja zadania ze względów proceduralnych rozpocznie się prawdopodobnie w 
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przyszłym roku. Decyzję w tej sprawie podejmie Świętokrzyski Zarząd Dróg 
Wojewódzkich. 
              Następnie radna Maria Woźniak zapytała, kto będzie wykonawcą chodnika. 
Sekretarz gminy w odpowiedzi stwierdził, że Świętokrzyski Zarząd Dróg 
Wojewódzkich w Kielcach. 
W związku z brakiem dalszych pytań przewodniczący obrad poddał projekt uchwały 
pod głosowanie. 
Wynik głosowania jawnego jest następujący: „za” – 14, „przeciw” – 0, „wstrzymało 
się” – 0. 
Uchwała Nr XXII/162/17 wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik do protokołu. 
 
Do punktu 5-go. 
 
             Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy 
Chmielnik na realizację przedsięwzięcia związanego z budową fragmentu sieci 
wodociągowej. 
             Analogicznie do poprzedniego punktu – ww. zagadnienie objaśnił wójt gminy 
Zbigniew Janik. Oświadczył, że w miejscowości Kostera, na terenie sąsiadującym 
bezpośrednio z gminą Chmielnik, pewna rodzina rozpoczęła budowę domu a druga 
stara się o pozwolenie. Z uwagi na znaczną odległość od wodociągu stanowiącego 
własność Gminy Gnojno, bardziej się opłaca podłączyć wodę z sieci wodociągowej 
należącej do Gminy Chmielnik.  Wójt dodał, że w trakcie rozmowy przeprowadzonej  
z Burmistrzem ustalili, iż wykonawcą fragmentu sieci będzie Gmina Chmielnik, 
natomiast Gmina Gnojno poniesie część kosztów budowy. W przypadku samodzielnej 
realizacji inwestycji, jej koszt wyniósłby około 200 tys. zł. 
             Radna Maria Woźniak zapytała, gdzie mieszkańcy naszej gminy będą wnosić 
opłatę za przyłącze. 
            Wójt odpowiedział, że wodociąg stanowi własność Gminy Chmielnik. 
Nie było uwag ani pytań, wobec czego przewodniczący obrad przystąpił do 
głosowania. 
Wynik głosowania jawnego przedstawia się w następujący sposób: „za” – 14, 
„przeciw” – 0, „wstrzymało się” – 0. 
Uchwała Nr XXII/163/17 wraz z uzasadnieniem – w załączeniu. 
Po głosowaniu pani skarbnik zwróciła się z pytaniem do radnych, czy może nanieść 
poprawki do uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy, wynikające z wyżej 
podjętych uchwał. 
Radni wyrazili aprobatę na dokonanie proponowanych zmian.   
            W następnej kolejności głos zabrał radny Gustaw Treliński i prosił o 
zabezpieczenie dziury w jezdni za świetlicą w Raczycach. Dodał, że jazda tym 
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odcinkiem drogi jest niebezpieczna, bo prawdopodobnie młodzi ludzi usunęli 
pachołek, który stał obok dziury. Poza tym przy krawężniku wybija woda i zalewa pas 
jezdni. 
           Wójt odnosząc się do ww. zagadnienia stwierdził, że dziura w jezdni została 
zabezpieczona w sposób widoczny dla użytkowników ruchu. Są jednak osoby, które 
zawsze znajdą pretekst, żeby innym zrobić na złość. 
Dziura w drodze nie została ostatecznie naprawiona, bo w międzyczasie doszło do 
awarii gminnego wodociągu. Podkreślił, że problem dotyczący tego odcinka drogi 
istnieje od wielu lat i nie jest to nic nowego. Niemniej jednak pracownicy 
zabezpieczyli i oznakowali dziurę na tyle, żeby żaden kierowca w nią nie wjechał.  
Mimo naszych starań nie mamy wpływu na zachowanie innych osób i nie możemy  
wszystkich ustrzec przed konsekwencjami ich nieodpowiedzialnych zachowań. 
Wójt obiecał, że wkrótce to miejsce zostanie zabezpieczone. 
              Potem zapoznał radnych z treścią pisma, które wpłynęło od Dyrektora 
Powiatowego Zarządu Dróg w Busku-Zdroju. Pismo zawiera prośbę o złożenie do 
dnia 12.06.2017 r. deklaracji dotyczącej zabezpieczenia  kosztów realizacji inwestycji 
na terenie danej gminy w granicach 25% jej wartości. Na terenie Gminy Gnojno 
planuje się realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0023T 
Chmielnik – Zrecze Małe – Maciejowice – Ruda od km 4+950 do km 6+270 o 
długości 1320 m, której wartość szacunkowa robót wynosi 660.000,00 zł brutto.  
W końcowej części pisma napisano, że w/w wartości mogą ulec zmianie po 
sporządzeniu dokumentacji technicznej i kosztorysów inwestorskich (kserokopia 
pisma – w załączeniu). 
Wójt po odczytaniu pisma stwierdził, że poddaje radnym pod rozwagę zawarte w  nim 
kwestie. Nadmienił przy tym, że gmina Gnojno dokładając do budowy drogi 
powiatowej do Gorzakwi kwotę 200 tys. zł otrzymała jednocześnie zapewnienie, iż nie 
będzie w roku 2018 partycypować w kosztach realizacji innych inwestycji drogowych. 
              Na ten sam temat wypowiedziała się radna Maria Woźniak. Skonstatowała, że 
rzeczony dokument zawiera dwie kwestie. Pierwsza dotyczy wysokości kosztów 
realizacji inwestycji, która wyniesie około 175 tys. zł i jest dużym obciążeniem dla  
budżetu gminy Gnojno. Drugą sprawę dotyczącą przebudowy drogi powiatowej 
Gnojno – Gorzakiew - Skadla poruszył pan wójt. Radna podkreśliła, że nie ukrywa, iż 
jest rozczarowana niedotrzymaniem obietnicy przez osobę, którą szanuje. 
Argumentowała, że pan wicestarosta zapewniał na jednej z sesji, iż  gmina Gnojno nie 
będzie przez kolejne dwa lata partycypować w kosztach realizacji dróg powiatowych. 
              Przewodniczący obrad zaapelował, żeby nie ulegać niepotrzebnym emocjom i 
traktować przesłane pismo jako ofertę. Zaproponował, aby w odpowiedzi nadmienić, 
że wyrażamy pozytywną opinię na temat budowy drogi, ale w tej chwili nie stać nas na 
udzielenie pomocy finansowej. 
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              W dalszej kolejności wójt gminy zapoznał uczestników sesji z pismem 
Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Busku – Zdroju z którego wynika, iż 
zwiększeniu uległa wartość projektu na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi 
powiatowej Nr 0027T Gnojno – Gorzakiew – Skadla od km 0+007 do km 3+200 
dł. 3193 m”. 
Koszt wykonania inwestycji wynosi obecnie 1 119 233,57 zł, co zwiększa wartość 
zadania o 59 424,67 zł. 
W związku z koniecznością zachowania udziału procentowego partnera 
przedstawionego we wniosku o dofinansowanie (Gminy Gnojno) na realizację w/w 
inwestycji, prosimy o podjęcie uchwały w celu uzupełnienia brakujących środków 
finansowych w kwocie 29 712,34 zł (kserokopia pisma – w  załączeniu). 
Następnie wójt poinformował, iż w przedmiotowym temacie odbył rozmowę z 
wicestarostą w trakcie której przekonywał, że sytuacja finansowa gminy jest bardzo 
trudna. Ostatecznie, po wielu perturbacjach, ustalono iż gmina Gnojno nie będzie 
dokładać brakujących środków na realizację inwestycji. 
               Przewodniczący obrad - biorąc pod uwagę wszystkie argumenty – sugerował, 
aby udzielając odpowiedzi na pismo postąpić dyplomatycznie. Napisać mianowicie, że 
pomimo iż gmina aktualnie znajduje się w trudnej sytuacji finansowej, kwestie 
podniesione w piśmie będą przedmiotem dalszego rozważenia. 
 
. Do punktu 6-go. 
 
            W związku z wyczerpaniem wszystkich punktów porządku obrad 
Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Wcisło dokonał zamknięcia nadzwyczajnej 
sesji. 
 
Na tym protokół zakończono i podpisano.- 
 
           Protokolant:                                                             Przewodniczący obrad: 
     Barbara Czarnecka                                                             Stanisław Wcisło 
 


