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Protokół Nr XXIII/17 

               z sesji Rady Gminy Gnojno, odbytej w dniu 27 czerwca 2017 roku w sali 
konferencyjnej Urzędu Gminy w Gnojnie. 
Obrady trwały od godz. 9.05 do godz. 13.40 i wzięło w nich udział 12 radnych 
(nieobecni: radna Agata Segda, radny Krzysztof Samburski, radny Gustaw Treliński) 
oraz: 
- Pan Stanisław Klimczak  - wicestarosta buski (w części obrad), 
- Pan Zbigniew Janik  - wójt gminy, 
- Pan Piotr Bębas   - sekretarz gminy, 
- Pani Maria Małasińska  - skarbnik gminy, 
- Pani Urszula Surma  - psycholog w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w 
Busku – Zdroju (w części obrad). 
               Przewodniczący Rady Gminy Gnojno Stanisław Wcisło otwierając XXIII 
sesję powitał wszystkich uczestników obrad i stwierdził kworum wystarczające do 
podejmowania prawomocnych uchwał. Następnie przedstawił proponowany porządek 
obrad: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum. 
2. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji. 
3. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami. 
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w regulaminie utrzymania czystości i 

porządku na terenie Gminy Gnojno. 
5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy 

rzeczowej dla Województwa Świętokrzyskiego. 
6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia ekwiwalentu dla członków ochotniczych 

straży pożarnych. 
7.  Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 
na 2017 rok. 

8. 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. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie 
Finansowej Gminy Gnojno na lata 2017-2035. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Gnojno na 2017 rok. 
11. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu 

bankowego z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów oraz 
sfinansowanie planowanego deficytu budżetu. 
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12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 
rok Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gnojnie. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego z 
działalności Samorządowej Instytucji Kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej 
– za 2016 rok. 

14. Sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 
2016. 

15. Dyskusja nad sprawozdaniami. 
16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze 

sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 rok. 
17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Gnojno z 

tytułu wykonania budżetu Gminy Gnojno za rok 2016. 
18. Informacja dotycząca zużycia wody i montażu wodomierzy. 
19. Odpowiedzi na interpelacje radnych i wolne wnioski. 
20. Zakończenie sesji. 

Ponieważ nikt nie zgłosił uwag do porządku obrad – przewodniczący zarządził 
głosowanie. 
Za przyjęciem porządku obrad głosowało 12 radnych, nikt nie był przeciw, nikt nie 
wstrzymał się od głosu. 
W następnej kolejności, nawiązując do uroczystego odsłonięcia i poświęcenia 
odtworzonego Krzyża Powstania Styczniowego w Wólce Bosowskiej, na wniosek 
radnego Mariana Okraja, minutą ciszy uczczono pamięć wszystkich tych, którzy 
oddali swoje życie za ojczyznę i tam zostali pochowani. 
 
Do punktu 2-go. 
 
             Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji. 
              W sprawie przyjęcia protokołów z poprzednich sesji przeprowadzono dwa 
głosowania. 
              Za przyjęciem protokołu Nr XXI/17 z sesji Rady Gminy Gnojno, odbytej w 
dniu 28 marca 2017 roku, bez czytania głosowało 12 radnych i tylu samo radnych 
głosowało za przyjęciem protokołu w wersji opublikowanej na stronach 
podmiotowych BIP. 
            Podobnie przebiegło głosowanie nad przyjęciem kolejnego protokołu. I tak za 
przyjęciem protokołu Nr XXII/17 z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Gnojno, odbytej 
w dniu 22 maja 2017 roku, bez czytania głosowało 12 radnych. Za jego przyjęciem 
również głosowało 12 radnych. 
             W dalszej kolejności Pani Urszula Surma przedstawiła zakres świadczonych 
usług przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej, który został utworzony w strukturze 
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Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju, oraz rozdała uczestnikom 
sesji ulotki informacyjne (materiały informacyjne – w załączeniu).  
Utworzenie Ośrodka było możliwe dzięki realizacji projektu pn.: „Nowy Start – Nowe 
Życie”. 
Z przekazanych przez panią psycholog informacji wynika, że placówka oferuje 
bezpłatną pomoc psychologiczną od poniedziałku do piątku oraz bezpłatną pomoc 
prawną dwa razy w tygodniu. Osoby doświadczające przemocy mają możliwość 
udziału w spotkaniach grupy wsparcia. Natomiast osoby będące w kryzysie mogą 
uzyskać pomoc psychologiczną, dzwoniąc pod całodobowy bezpłatny numer telefonu 
zaufania.  
W ramach projektu będą również udzielane korepetycje dzieciom, które mają 
problemy z danym przedmiotem. 
              Nawiązując do ostatniej wypowiedzi - radna Jadwiga Gubała prosiła o 
uszczegółowienie tej kwestii. 
Pani Urszula Surma w odpowiedzi stwierdziła, że w przypadku zgłoszenia większej 
grupy dzieci z danej gminy, korepetycje będą udzielane na miejscu.  
W przypadku mniejszej liczby chętnych, dzieci trzeba będzie dowozić do OTI w 
Busku – Zdroju. Pomoc, o której mowa, będzie udzielana wyłącznie w ramach 
projektu. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, zgłoszeń należy dokonywać 
niezwłocznie. 
 
Do punktu 3-go. 
 
             Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami. 
              Sprawozdanie za okres od 28.03.2017 r. do 27.06.2017 r., stanowiące 
załącznik do protokołu, przedłożył i opatrzył komentarzem wójt gminy Zbigniew 
Janik. 
W międzyczasie odbyła się dyskusja dotycząca wyników tegorocznego egzaminu 
gimnazjalnego (sprawy oświatowe – pkt 1), w której głos zabrali: 
- Wójt gminy – nie wiem jak mam skomentować tę sytuację. Mało tego, że jesteśmy 
na ostatnim, ósmym, miejscu w powiecie buskim, to patrząc na ranking, jesteśmy 
również prawie na ostatnim miejscu w skali województwa. 
- Przewodniczący rady – wynik jest jednoznaczny. Jesteśmy najgorsi w powiecie, 
ponieważ powiat buski zajął ostanie miejsce w województwie świętokrzyskim, to 
przez analogię gmina Gnojno także zajęła miejsce na samym końcu. 
- Radny Tomasz Pasternak – nie owijając w bawełnę. 
- Wójt gminy – nie jest to pierwsza sesja, podczas której poruszamy ten temat. Nie 
dalej jak dwa lata temu odbyliśmy spotkanie z dyrektorami szkół, kierownikami filii i 
z nauczycielami poszczególnych przedmiotów. I trzeba jednoznacznie stwierdzić, że 
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to spotkanie nie przyniosło żadnych efektów. Byłoby bardzo dobrze, gdyby nasze 
gimnazjum awansowało chociaż o dwa lub trzy miejsca w górę. Zdaję sobie sprawę z 
faktu, że nie da się nadrobić materiału i wyrównać poziomu uczniów w ciągu miesiąca 
czy dwóch. Ale dwa lata minęły i nie zmieniło się nic. W 2015 roku nauczyciele 
tłumaczyli taki a nie inny wynik tym, że trafił się słabszy rocznik uczniów.  Idąc tym 
tokiem rozumowania należy domniemywać, że w 2016 roku taki sam rocznik trafił do 
gimnazjum i w 2017 także. O tym, że nauczyciele mają problemy z przekazywaniem 
wiedzy świadczy chociażby fakt, że uczniowie pierwszych klas gimnazjum nie umieją 
tabliczki mnożenia i nie znają zasad potęgowania liczb. 
- Przewodniczący rady – za dwa lata nie będziemy mieć takiego problemu, bo nie 
będzie gimnazjum. 
- Radna Maria Woźniak – dwa lata temu jedna nauczycielka z gimnazjum podzieliła 
się ze mną pewną refleksją. W miesiącu wrześniu, w klasach pierwszych gimnazjum, 
nauczyciele robią testy sprawdzające wiedzę uczniów. W klasie, do której uczęszczało 
25 uczniów, 20 otrzymało ocenę niedostateczną z matematyki. Szczerze mówiąc, ja się 
wcale nie spodziewałam lepszego wyniku. 
- Przewodniczący obrad – zaległości z przedmiotów ścisłych czyli matematyki, 
chemii, fizyki nie da się nadrobić w krótkim czasie, tak jak z historii czy innego 
przedmiotu. Opanowanie materiału z tego zakresu wymaga, zarówno od nauczyciela, 
jak i ucznia, ciągłości i systematyczności. Jeżeli uczeń nie opanuje podstawowej partii 
materiału, to później braki się nawarstwiają. 
- Radna Jadwiga Gubała – w protokole z przedostatniej sesji przeczytałam, że ponad 
połowa naszych nauczycieli posiada stopień nauczyciela dyplomowanego. Jest to 
spora grupa, od której należy wymagać efektywnej pracy. 
Kolejna sprawa, która mi utkwiła, dotyczy 36 tygodniowego czasu pracy, z czego 32 
tygodnie jest przeznaczone na zajęcia dydaktyczne, natomiast 4 tygodnie na zajęcia 
pozalekcyjne. 
Niedawno oglądałam program telewizyjny. Z wypowiedzi pani dyrektor jednej ze 
szkół wynikało, że w placówce którą kieruje ten czas jest poświęcony m.in. na 
organizowanie zajęć dodatkowych. Dlatego proponuję, aby u nas również wprowadzić 
taki system i część czasu przeznaczyć na zajęcia korekcyjne dla uczniów. 
- Wójt gminy – w dalszej części sprawozdania, dotyczącej oświaty, będę czytał m.in. o 
tym, że jedna z uczennic została laureatką konkursu humanistycznego. Jest to 
niewątpliwie pozytywny przykład z życia szkoły. Dobrze, że w szkołach odbywają się 
uroczystości o charakterze kulturalnym i patriotycznym. Nie możemy się tym jednak 
ani chlubić, ani chwalić, bo to jest normalna rzecz w każdej szkole. Nie chcę niczego 
ujmować organizatorom szkolnych uroczystości, ale dla mnie najważniejsza jest 
nauka. 
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Dlatego proponuję, aby wrócić do tego tematu w wolnych wnioskach i wspólnie się 
zastanowić nad podjęciem konkretnych działań. 
Jeżeli dwa lata po spotkaniu z kadrą pedagogiczną nic się dobrego nie zadziało, to 
dalsze decyzje należą do nas. 
Jedna z nauczycielek po ogłoszeniu wyników stwierdziła, że uczniowie i tak odejdą z 
gimnazjum. Taka wypowiedź świadczy jednoznacznie o tym, że nauczyciele nie 
przejmują się poziomem wiedzy uczniów, tylko cieszą się z faktu, że uczniowie sobie 
stąd pójdą. Dla mnie takie myślenie i działanie zmierza w złym kierunku i wygląda na 
mały sabotaż. Jak nauczyciel, biorąc pensje z podatków naszych mieszkańców, może 
coś takiego mówić? Moim zdaniem lepiej by było, żeby ten nauczyciel stąd odszedł. 
Nie chciałbym zwalniać nauczycieli, ale patrząc na to wszystko mogę być do tego 
zmuszony. Bardzo często rozmawiam z absolwentami, uczniami i rodzicami. Rodzice, 
obawiając się o swoje dzieci, ewidentnie boją się mówić wprost o wszelkich 
niedociągnięciach i deficytach. Dlatego też taki nauczyciel czuje się bezkarny w 
swoim działaniu a właściwie w jego braku. Nie bierze odpowiedzialności za swoją 
pracę, bo wie że nie poniesie żadnych konsekwencji. Być może, że będzie problem z 
ich wyegzekwowaniem, ale zapewniam, że takie konsekwencje w końcu poniesie. Nie 
wymieniamy osób z imienia i nazwiska, ale może przyszedł czas żeby to zrobić. Może 
taki nauczyciel powinien sobie poszukać pracy w innym miejscu lub w innej 
dziedzinie. Zawsze powtarzam, że zawód nauczyciela jest zawodem specyficznym. 
- Radny Marian Okraj – trzeba nazwać rzeczy po imieniu. Słabe  wyniki z egzaminu 
gimnazjalnego świadczą o tym, że w szkołach dzieje się źle. I jak każde zjawisko, to 
również ma swoje źródło. Moim zdaniem źródłem tego zła są osoby uczące dzieci. 
Jeżeli brak im umiejętności i kwalifikacji do uczenia dzieci, powinny zmienić zawód. 
Dzisiejsza dyskusja niczego w tym temacie nie zmieni, jeżeli pracownicy nie będą 
należycie wykonywać powierzonych im obowiązków. 
- Wójt gminy – zaproponowałem dyrektorom szkół organizowanie raz w tygodniu 
roboczych odpraw z nauczycielami. W trakcie spotkań mają być wyjaśniane, na 
bieżąco, wszystkie problematyczne sprawy. Nie wiem dlaczego nauczyciele nie chcą 
dostrzec tego, że jest źle i nie chcą podjąć tego tematu. Po prostu tego nie rozumiem. 
- Radna Maria Woźniak – chcę powiedzieć - nawiązując do pewnej kwestii poruszonej 
przez pana wójta - że jeżeli dziecko poskarży się rodzicom na takie lub inne 
zachowanie nauczyciela i rodzic zacznie interweniować w tym temacie u dyrektora, to 
cała sprawa odbija się rykoszetem na dziecku. Może niekoniecznie w postaci niższych 
ocen, ale na pewno w gorszym traktowaniu. 
Według mnie nauczyciel, który w związku z tym upokorzy dziecko przy całej klasie, 
powinien być dyscyplinarnie zwolniony z pracy lub przynajmniej ukarany.  
- Wójt gminy – to prawda co powiedziała moja przedmówczyni. Muszą wszyscy 
przestać się bać i pokazać rodzicom, że reagują odpowiednio do sytuacji.  
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Znany jest przypadek zdolnego ucznia, który biorąc udział w konkursie nie zdobył 
pierwszego miejsca. Na pierwszym miejscy znalazł się natomiast uczeń mniej zdolny, 
który otrzymał wsparcie i pewną pomoc od nauczyciela. Potem dotarła do mnie 
informacja, że ta cała sytuacja była pretekstem do kierowania przez nauczyciela 
uszczypliwych pytań pod adresem uzdolnionego ucznia w stylu -  jesteś takim asem i 
nie wygrałeś? 
Odszedłem od pomysłu zorganizowania spotkania z nauczycielami, bo uznałem, że nie 
będziemy uczyć nauczycieli w jaki sposób mają przekazywać wiedzę uczniom. To oni 
mają wiedzę, jak dotrzeć do dziecka i jak go zainteresować lekcją. My tego nie 
umiemy. Natomiast nauczyciele umieją, ale tego nie robią. Często zaś widzimy, że 
zdobytą wiedzę wykorzystują w celu manipulowania uczniami i rodzicami. Dlatego 
musi dojść do ponownego spotkania.   
To co chciałem teraz powiedzieć, nie nadaje się do protokołu. 
- Radny Wincenty Krawczyk – ostre słowa również powinny się znaleźć w protokole.  
- Przewodniczący obrad – dzisiaj traktujemy temat w sposób sygnalny, natomiast w 
przyszłości należy ustalić konkretny termin spotkania i ten temat omówić w obecności 
nauczycieli. 
- Wójt gminy – chciałem zasygnalizować problem i poddać pod rozwagę. 
- Radna Maria Woźniak – dobrze się stało, że wójt nie przeszedł do porządku 
dziennego nad tak ważkim tematem. 
- Radny Artur Patrzałek – proponowałbym zorganizować spotkanie z rodzicami i 
omówić wszystkie sporne kwestie. 
- Wójt gminy – jest to dobry pomysł, tylko czas nieodpowiedni. Mówiąc krótko – 
rodzice, mając na uwadze dobro swoich dzieci, obawiają się mówić wprost o 
niektórych mankamentach. 
- Radny Artur Patrzałek – wobec tego można to zrobić anonimowo. 
- Wójt gminy – pomimo że w ostatnim czasie obniżył się poziom nauczania, to 
niektórzy rodzice nie zauważają tego problemu. Myślą, że nie jest źle, skoro ich dzieci 
dostają czwórki, piątki i szóstki. Okazuje się jednak, że stan ich wiedzy w szkołach 
średnich na tle uczniów z  innych gmin, pozostawia wiele do życzenia. 
- Radny Stanisław Wesołowski – podsumuję dyskusję i powiem, a wiem to z pewnego 
źródła, jaki był odzew nauczycieli po wyjściu ze spotkania zorganizowanego w 2015 
roku. Stwierdzili ni mniej, ni więcej, że „zebrało się kilku chłopków i próbują nas 
pouczać, jak mamy uczyć dzieci. Najlepiej niech się sami wykształcą”. 
- Wójt gminy – więc wtedy mówili, że nie chcą być pouczani a teraz pokazali ten swój 
poziom. 
- Radny Marian Okraj – według mnie nie ma ludzi niezastąpionych. 
- Przewodniczący obrad – rozumiem, że ktoś musi być w rankingu ostatni, ale 
dlaczego my? 
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- Pan Henryk Kasza – sołtys wsi Kostera – mój syn chodził do Gimnazjum w 
Chmielniku. Po lekcji w-f jedna z nauczycielek powiedziała, że śmierdziele 
przychodzą na lekcje matematyki. Poszedłem z tym do dyrektora, ale mój syn nie miał 
z tego powodu żadnego problemu przez trzy lata nauki. Mało tego. Nauczycielka mnie 
przeprosiła i powiedziała, że jej się tak po prostu wyrwało. 
               Po przedłożeniu całościowego sprawozdania przez wójta – radny Marian 
Okraj podzielił się refleksją na temat odsłonięcia i poświęcenia Krzyża Powstania 
Styczniowego. Stwierdził, że najbardziej utkwił mu w pamięci napis widniejący na 
krzyżu: Bóg – Honor – Ojczyzna. Trzy słowa, które tak wiele znaczą. Radny oznajmił, 
iż po głębszym zastanowieniu doszedł do wniosku, że słowo Bóg oznacza, iż 
powstańcy którzy tam walczyli i ginęli za wolną Polskę – walczyli z Bogiem w sercu. 
Słowo honor oznacza, że byli ludźmi czynu i honoru. Dobrze, że nam jest dane 
uczestniczyć w takich wydarzeniach, upamiętniać historię i tym samym dawać 
przykład młodemu pokoleniu. 
Kończąc podziękował wszystkim tym, którzy się przyczynili do zorganizowania 
uroczystości. 
               Wójt skomentował powyższą wypowiedź – jak się ma  podniosły ton tej 
uroczystości do niedawno odbytej dyskusji na temat oświaty i zachowania niektórych 
nauczycieli. Oczywiście na niekorzyść tych ostatnich. 
              W następnej kolejności głos zabrał wicestarosta buski Stanisław Klimczak i 
poinformował, że: 
- trwa koszenie poboczy przy drogach powiatowych, 
- zakończono remonty cząstkowe na drogach powiatowych, 
- wkrótce na terenie gminy Gnojno będą wykonywane prace polegające na ścince 
poboczy, 
- po otrzymaniu promesy od pani wojewody na usuwanie skutków ulewnych deszczy, 
rozpocznie się remont drogi Bugaj – Kostera, 
- rozpoczęła się przebudowa odcinka drogi powiatowej Gnojno – Gorzakiew. 
Kontynuując stwierdził, że bardzo dobrze zna trudną sytuację finansową gminy, która 
nie wynika ze złego zarządzania, tylko wiąże się z realizacją wielu inwestycji. 
Wpisując się w ten temat, zwrócił się z prośbą o partycypowanie w 2018 roku w 
kosztach budowy, bardzo ważnej dla naszych mieszkańców, drogi powiatowej Nr 
0023T Chmielnik – Zrecze Małe – Maciejowice – Ruda. Na terenie gminy Gnojno 
zostanie wykonany odcinek o długości 1300 mb. Szacunkowa wartość robót - około 
600 tys. zł, a zatem partycypacja wyniesie około 150 tys. zł. 
Deklaracja partycypacji w kosztach przełoży się na wyższą punktację podczas oceny 
wniosku o dofinansowanie. 
Zadeklarował, że zrobi wszystko, aby gmina Gnojno otrzymała od powiatu w 2018 
roku pomoc w takiej samej wysokości, na realizację inwestycji drogowych.              
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Wójt odnosząc się do powyższej prośby oznajmił, że rada nie chciała podejmować 
decyzji na poprzedniej sesji, ponieważ było zbyt wiele niewiadomych. Dodał, że 
dzisiejsza wypowiedź pana wicestarosty, zrozumienie i poparcie działań 
podejmowanych przez gminę, wiele w tym temacie zmienia. Tym bardziej,  że nie ma 
w tej chwili innego dobrego rozwiązania, poza zachowaniem kompromisu w sprawie 
realizacji tej inwestycji.       
            Pan wicestarosta zabierając głos po raz kolejny przytoczył jeszcze inny 
argument. Mimo iż zwiększyła się wartość projektu do zakładanych cen kosztorysów 
inwestorskich na realizację zadania dotyczącego przebudowy drogi powiatowej 
Gnojno – Gorzakiew – Skadla, gmina Gnojno została zwolniona z uzupełnienia 
brakujących środków w kwocie około 29 tys. zł. 
            Wobec powyższego wójt podziękował za dobrą współpracę, uzyskując 
jednocześnie zgodę rady do podjęcia dalszych działań w tym zakresie. 
            Kontynuując temat inwestycji radny Jerzy Kwiecień zapytał, w imieniu 
mieszkańców Woli Bokrzyckiej, kiedy ruszy przebudowa drogi Wola Bokrzycka -  
Skadla. 
            Pan Stanisław Klimczak w odpowiedzi stwierdził, że ze względu na 
ograniczone środki finansowe, wymieniony odcinek drogi będzie na pewno 
realizowany w 2018 roku.   
           Radny Kazimierz Ziółkowski wnioskował o usunięcie zakrzaczenia przy drodze 
powiatowej.  
            Wniosek spotkał się z pozytywnym odzewem ze strony pana wicestarosty, 
który na zakończenie powiedział m.in.: „Są dwie najważniejsze sesje w ciągu roku 
budżetowego. Pierwsza pełna planów i marzeń, podczas której uchwalany jest budżet, 
i druga sesja absolutoryjna, będąca podsumowanie tego, co udało się zrobić. Biorąc 
pod uwagę rok 2016, zarówno wójt, jak i radni mogą mieć satysfakcję z dobrej 
współpracy, dzięki której udało się zrealizować wiele ważnych inwestycji, mimo 
skromnego budżetu. Moje wielkie gratulacje i ogromne słowa uznania. Proszę o tym 
pamiętać podczas głosowania nad udzieleniem absolutorium.” 
Potem przewodniczący ogłosił 10-minutową przerwę w obradach. 

 
Do punktu 4-go. 
 
              Podjęcie uchwały w sprawie zmian w regulaminie utrzymania czystości i 
porządku na terenie Gminy Gnojno. 
             Na wstępie sekretarz gminy wyjaśnił zebranym, że w maju br. wpłynęła 
skarga Prokuratora Rejonowego dotycząca zapisów uchwały nr XV/102/16 Rady 
Gminy Gnojno z dnia 16 czerwca 2016 r. w ww. sprawie, związanych z deratyzacją.  
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W skardze Prokurator zarzuca radzie gminy przekroczenie kompetencji w zakresie § 
32 ust. 1 regulaminu, w którym to zobowiązała właścicieli wielolokalowych 
nieruchomości do przeprowadzenia deratyzacji raz w roku.  
Mając do wyboru dwie drogi, przyjęto argumentację przedstawioną w skardze i 
przygotowano zmianę zapisów rozdziału 12 zaskarżonego regulaminu tak, aby nie 
kolidowały z obowiązującym stanem prawnym (kserokopie: pisma przewodniego i 
skargi – w załączeniu). 
Proponowane zmiany zostały przesłane do Państwowego Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego w Busku-Zdroju i pozytywnie zaopiniowane. 
            Następnie sekretarz odczytał projekt uchwały w przedmiotowej sprawie oraz  
porównał treść zmienionych  paragrafów z zapisami uprzednio podjętej uchwały.  
            Radny Tomasz Pasternak wniósł o zmianę brzmienia paragrafu 33: 
„Deratyzację na obszarach wymienionych w § 32 należy przeprowadzić co najmniej 
raz w roku, w okresie od 15 września do 30 listopada” a nie jak było napisane w 
projekcie uchwały - od 15 października. 
Za proponowaną zmianą głosowało 12 radnych. 
Z uwagi na brak dalszych pytań i uwag, przewodniczący poddał projekt uchwały pod 
głosowanie z uwzględnieniem przegłosowanej zmiany. 
Wynik głosowania jawnego jest następujący: „za” – 12, „przeciw” – 0, „wstrzymało 

się” – 0. 

Uchwała Nr XXIII/164/17 wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik do protokołu. 
 
Do punktu 5-go. 
 
             Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy 
rzeczowej dla Województwa Świętokrzyskiego. 
             Analogicznie do punktu poprzedniego ww. zagadnienie objaśnił sekretarz 
gminy. Stwierdził m.in., że podjęta przez radę gminy na nadzwyczajnej sesji uchwała  
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Świętokrzyskiego nie 
określała wysokości udzielonej pomocy. W ocenie RIO uchwała w przedmiotowej 
sprawie powinna jednoznacznie określać zarówno pomoc, jak i jej wysokość. Dlatego 
też został przygotowany projekt uchwały uwzględniający sugestie organu nadzoru.  
Kontynuując przedłożył treść projektu uchwały w ww. sprawie. 
Ponieważ nie było pytań ani uwag, przewodniczący obrad zarządził głosowanie nad 
przyjęciem projektu uchwały. 
Wynik głosowania jawnego przedstawia się w sposób następujący: „za” – 12, 

„przeciw” – 0, „wstrzymało się” – 0. 

Uchwała Nr XXIII/165/17 wraz z uzasadnieniem – w załączeniu. 
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Do punktu 6-go. 
 
             Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia ekwiwalentu dla członków 
ochotniczych straży pożarnych. 
            Sekretarz udzielając wyjaśnień odnośnie ww. kwestii stwierdził m.in., że 
zmiana dotychczasowej uchwały w tej sprawie spowodowana jest wytykiem 
wojewody świętokrzyskiego, który wnosi o publikację przedmiotowej uchwały jako 
aktu prawa miejscowego. Ponadto uchwała reguluje kwestię obliczania czasu trwania 
działań ratowniczych, zawodów, ćwiczeń oraz szkoleń. 
             W następnej kolejności zapoznał zebranych z treścią uchwały w 
przedmiotowej sprawie. 
             Radny Stanisław Wesołowski odnosząc się do przedłożonego projektu 
uchwały stwierdził, że dobrze się stało, iż § 2 dokładnie precyzuje czas udziału w 
działaniach ratowniczych. 
Z uwagi na brak dalszych pytań i sugestii, przewodniczący zarządził głosowanie nad 
uchwałą. 
Wynik głosowania jawnego jest następujący: „za” – 12, „przeciw” – 0, „wstrzymało 

się” – 0. 

Uchwała Nr XXIII/166/17 wraz z uzasadnieniem – w załączeniu. 

 

Do punktu 7-go. 
 
             Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 
2017 rok. 
           Projekt uchwały w ww. sprawie wraz z uzasadnieniem przedstawiła pani 
pełnomocnik wójta ds. rozwiązywania problemów alkoholowych. 
W związku z brakiem pytań i uwag, rzeczony projekt uchwały został przez 
przewodniczącego obrad poddany pod głosowanie. 
Wynik głosowania jawnego jest następujący: „za” – 12, „przeciw” – 0, „wstrzymało 

się” – 0. 

Uchwała Nr XXIII/167/17 wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik do protokołu. 

 

Do punktu 8-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. 
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             Przedmiotowe zagadnienie szczegółowo omówił sekretarz gminy - Piotr 
Bębas. W trakcie prezentacji oznajmił m.in., że zmiany w wykazie, stanowiącym 
załącznik do uchwały, wynikają z potrzeby uporządkowania i ujednolicenia nazw i 
numeracji przystanków oraz poprawnego określenia ich położenia. Kontynuując 
zwrócił się z prośbą do radnych o naniesienie poprawki, polegającej na dopisaniu w 
msc. Kostera dwóch dodatkowych przystanków (było 3 przystanki a po naniesieniu 
poprawki będzie 5 przystanków). Po dokonaniu zmiany łączna liczba przystanków na 
terenie gminy wynosi 130. 
Ponieważ nie było pytań i uwag, przewodniczący przeszedł do głosowania nad 
projektem uchwały. 
Wynik głosowania jawnego jest następujący: „za” – 12, „przeciw” – 0, „wstrzymało 

się” – 0. 

Uchwała Nr XXIII/168/17 wraz z uzasadnieniem – w załączeniu. 

 

Do punktu 9-go. 
 
             Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie 
Finansowej Gminy Gnojno na lata 2017-2035. 
             Z treścią protokołu z posiedzenia Komisji Planowania, Budżetu i Finansów, 
odbytego w dniu 22 czerwca 2017 r., podczas którego dokonano analizy 
procedowanych uchwał, zapoznała zebranych radna Maria Woźniak – przewodnicząca 
komisji (kserokopia protokołu Nr 33/17 – w załączeniu). 
             Kontynuując ten punkt porządku obrad pani skarbnik odczytała projekt 
uchwały w wyżej wymienionej sprawie. 
Do przedstawionego projektu uchwały nikt nie zadawał pytań ani nie zgłaszał uwag, w 
związku z czym przewodniczący obrad zarządził głosowanie. 
Wynik głosowania jawnego: „za” – 10, „przeciw” – 0, „wstrzymało się” – 0 (radni: 
Artur Patrzałek i Bożena Segda byli nieobecni na sali obrad i nie brali udziału w 
głosowaniu). 
Uchwała Nr XXIII/169/17 - w załączeniu. 

 

Do punktu 10-go. 
 
             Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Gnojno na 2017 rok. 
              Z projektem uchwały w przedmiotowej sprawie zapoznała uczestników sesji 
pani Maria Małasińska – skarbnik gminy. 
Wobec braku uwag i pytań przewodniczący przeszedł do głosowania. 
Wynik głosowania jawnego: „za” – 10, „przeciw” – 0, „wstrzymało się” – 0 (radni: 
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Artur Patrzałek i Bożena Segda byli nieobecni na sali obrad podczas głosowania i nie 
brali w nim udziału). 
Uchwała Nr XXIII/170/17 wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik do protokołu. 

 

Do punktu 11-go. 
 
             Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu 
bankowego z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów oraz 
sfinansowanie planowanego deficytu budżetu. 
             Realizując kolejny punkt porządku obrad skarbnik gminy przedłożyła projekt 
uchwały w przedmiotowej kwestii wraz z uzasadnieniem.  
             Wójt w uzupełnieniu dodał, że zaciągnięcie kredytu jest konieczne, ponieważ 
koszt realizowanych inwestycji drogowych i budowy kanalizacji wynosi około 7 
milionów zł. Poza tym z kwoty 1.750.000 zł – 450.000 zł zostanie przeznaczone na 
spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. Oprócz tego trzeba jeszcze zapłacić odsetki 
od kredytu, których suma wynosi aż 350.000 zł. 
Kontynuując argumentował, że zadłużenie w stosunku do zamierzonych celów, wcale 
nie jest wysokie. 
Ponieważ nie zgłoszono więcej uwag  ani nie zadawano pytań – projekt uchwały 
został przez przewodniczącego obrad poddany pod głosowanie. 
Wynik głosowania jawnego: „za” – 11, „przeciw” – 0, „wstrzymało się” – 0. 

Radna Bożena Segda nie brała udziału w tym i w kolejnych głosowaniach, ponieważ 

opuściła wcześniej salę obrad. 
Uchwała Nr XXIII/171/17 wraz z uzasadnieniem – w załączeniu. 

 

Do punktu 12-go. 
 
             Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 
2016 rok Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gnojnie. 
             Analogicznie do poprzednich punktów projekt uchwały w ww. sprawie oraz 
uzasadnienie odczytała pani Maria Małasińska, skarbnik gminy. 
             W następnej kolejności przewodnicząca Komisji Planowania, Budżetu i 
Finansów odczytała akapit z protokołu nr 32/17, dotyczący procedowanej kwestii.   
Z przytoczonego fragmentu protokołu wynika, że podczas posiedzenia komisja 
dokonała analizy sprawozdania finansowego SP ZOZ w Gnojnie i stwierdziła, że 
działalność tej placówki prowadzona jest prawidłowo. Ponadto zakład wypracował za 
rok 2016 zysk w kwocie 40.554 zł. 
W dyskusji na ww. temat głos zabrali: 
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- Wójt gminy – jak pani skarbnik przeczytała w uzasadnieniu do uchwały, nadzór nad 
podmiotem leczniczym sprawuje podmiot tworzący, czyli gmina. Mówiąc wprost 
jesteśmy odpowiedzialni za działalność SP ZOZ w takim samym stopniu, jak za 
oświatę. I z tego będziemy przez naszych wyborców rozliczani. W związku z tym 
chciałem poinformować, że od mieszkańców miejscowości położonych na południu 
gminy wpłynęło pismo, na którym widnieje blisko 1 000 podpisów. Pismo podpisali 
potencjalni pacjenci Ośrodka Zdrowia w Balicach, niezadowoleni z dostępności i 
jakości udzielanych tam świadczeń zdrowotnych. Ten temat był wielokrotnie przeze 
mnie podnoszony na posiedzeniach Rady Społecznej SP ZOZ w 2015 roku. Podobnie 
jak to ma miejsce w przypadku oświaty, tutaj również nie widzę żadnej zmiany na 
lepsze. Dlatego mieszkańcy kilku miejscowości, nie tylko położonych na terenie 
naszej gminy, którzy są niezadowoleni z istniejącego stanu rzeczy i zdeterminowani, 
postanowili wystąpić do mnie z pismem. Trzeba tych mieszkańców zrozumieć. Bo o 
ile Ośrodek Zdrowia w Balicach jest oddalony od ich miejsca zamieszkania kilometr 
lub dwa kilometry, o tyle do Ośrodka Zdrowia w Gnojnie muszą jechać około 6 
kilometrów. A na dodatek niektórzy pacjenci na wizytę muszą czekać ponad tydzień. 
Analogicznie do sytuacji w oświacie, gdzie niezadowoleni z poziomu nauczania 
rodzice, bojąc się odwetu na dziecku, zgłaszają problem do mnie a nie do dyrektora 
szkoły bądź wychowawcy, tak samo niezadowoleni pacjenci służby zdrowia nie idą do 
dyrektora placówki, tylko przychodzą ze swoimi bolączkami do mnie. Po prostu boją 
się mówić wprost o swoim niezadowoleniu, aby później nie być niemile zaskoczonym. 
Bo idąc do lekarza kolejny raz mają obawę, że nie uzyskają takiej pomocy czy porady, 
niekoniecznie związanej ze zdrowiem, jakiej oczekują. Myślałem, że po spotkaniu 
pani doktor podejmie odpowiednie kroki i zatrudni lekarza w Ośrodku Zdrowia w 
Balicach. Tymczasem co się dowiaduję. Owszem została zatrudniona, ale pielęgniarka 
położna a przecież nie ma u nas porodówki. Nie wiem, skąd się wzięła taka potrzeba. 
Nie miałem zamiaru dzisiaj przedstawiać tego tematu, ale zainspirował mnie fragment 
uzasadnienia do uchwały, dotyczący naszej odpowiedzialności za opiekę zdrowotną. 
Według mnie to wystarczający powód do podjęcia stosownych działań. Wiem, że 
pojawi się niezadowolenie, będą żale, ale zarówno ja, jak i nauczyciele czy lekarze 
otrzymują pensje z pieniędzy podatników czyli naszych mieszkańców. Dlatego 
powinni podejmować decyzje zgodne z ich oczekiwaniami. 
Nie wiem, co będzie się działo w najbliższym czasie. Wiem jedno. Zmiany mają iść w 
dobrym kierunku., nawet jeśli nie będzie to komuś odpowiadać. Takie są oczekiwania 
mieszkańców i trzeba się do nich dostosować. 
- Przewodniczący obrad – w związku z pismem, przeprowadziłem wspólnie z panem 
Władysławem Strózikiem rozmowę z panią doktor Marią Gadawską. Żeby wyjść 
naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców zaproponowaliśmy, aby jeden dzień w 
tygodniu, lub przynajmniej przez pół dnia, przyjmowała pacjentów w Ośrodku 
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Zdrowia w Balicach. W trakcie rozmowy odniosłem wrażenie, że jest to możliwe. 
Niestety do chwili obecnej brak jest realizacji tej deklaracji. 
Do ośrodka w Balicach, od chwili jego założenia, przypisanych było wiele osób m.in. 
z Bosowic, Służowa, Palonek, Suskrajowic, czyli miejscowości położonych na terenie 
innych gmin. Zadecydowało o tym m.in. położenie miejscowości, przynależność do 
parafii oraz fakt, że w tym ośrodku przyjmował lekarz Ryszard Wegner. W 
dzisiejszych czasach najważniejszy jest rachunek ekonomiczny. Czyli im więcej 
pacjentów, tym większą pulą pieniędzy dysponuje lekarz. Idąc tym tokiem myślenia 
należałoby zadbać o jak największą liczbę pacjentów spoza gminy, bo za pacjentem 
idą pieniądze. 
Nie ukrywam, że takie rozmowy nie należą do łatwych. Podczas ostatniej rozmowy, 
pani doktor zadała nam pytanie, dlaczego aż tak bardzo troszczymy się o mieszkańców 
Borzykowej, Kotlic, Suskrajowic. Moja odpowiedź była wówczas bardzo prosta. Tak 
samo troszczymy się o tamtych mieszkańców, jak pani doktor o mieszkańców 
Chmielnika. Rozumiem pacjentów, którzy oczekują od lekarza trafnej diagnozy, 
skutecznego leczenia, i jak najlepszej, specjalistycznej opieki. 
Jeżeli więc jest ośrodek zdrowia, to niech przynajmniej funkcjonuje na minimalnie 
korzystnych warunkach. Zarówno ja, jak i pan wójt, rozmawiamy z mieszkańcami 
tamtych miejscowości. Mówią, że chętnie by przyjeżdżali do Ośrodka Zdrowia w 
Balicach, gdyby była zapewniona obsada lekarska. Nie chodzi o to, żeby ośrodek był 
czynny przez 12 godzin lub całą dobę. Wystarczyłoby, żeby lekarz przyjmował przez 
3 lub 4 godziny dziennie. 
Nie chciałbym oceniać lekarzy. Niemniej jednak opinie o niektórych z nich, nie są 
pochlebne. Dlatego powinniśmy zadbać o takie rozwiązania, które służą rozwojowi 
placówki. Nie należy natomiast wykonywać pozorowanych ruchów, które sprzyjają 
odchodzeniu pacjentów do Chmielnika, Buska, Stopnicy. 
Uważam, że tę sprawę trzeba niebawem wyjaśnić na posiedzeniu Rady Społecznej SP 
ZOZ, a jednocześnie nadać jej zdroworozsądkowy kierunek działania. 
- Wójt gminy – wyrażając swoje poparcie dla mojego przedmówcy opowiem o 
pewnym spotkaniu, podczas którego poczułem się mało komfortowo. Osoba w 
podeszłym wieku, wykształcona, inteligentna, po skorzystaniu z usługi ośrodka 
zdrowia, przyszła do urzędu gminy i zapytała mnie wprost: po co zatrudniliście 
położną na pełny etat, skoro można było na pół etatu zatrudnić lekarza? To było proste 
pytanie, podczas gdy na sali obrad lub w innym gronie muszę ostro polemizować z 
niektórymi osobami, bo mają inny punkt widzenia na ten sam temat lub zwyczajnie 
zafałszowują rzeczywistość. Zapytała - jak można było zrobić taką głupotę. Myślę, że 
każdego z was by zamurowało. Jesteś wójtem i zatrudniasz kogoś, kogo nie trzeba. 
Nie ja to zrobiłem, ale ta osoba jest świadoma faktu, że mamy na to wpływ. Jeżeli 
mówi to osoba doświadczona życiowo, to tym bardziej ścina z nóg.  
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- Przewodniczący obrad – pani przewodnicząca komisji przytoczyła dane z protokołu, 
z których wynika, że został wypracowany zysk w kwocie 40 tys. zł. 
- Wójt gminy – wolałbym, żeby wynik był ujemny i trzeba było 45 tys. zł dołożyć do 
działalności placówki, ale żeby mieszkańcy byli zadowoleni. 
- Przewodniczący obrad – wniosek nasuwa się sam; za te pieniądze można zatrudnić 
lekarza na część etatu. Byłoby to na pewno ułatwienie życia dla starszych i 
schorowanych ludzi.  
- Radna Maria Woźniak – idąc tym tokiem rozumowania, nasunęła mi się pewna myśl. 
W zupełnie innej sytuacji są mieszkańcy Chmielnika a w zupełnie innej mieszkańcy 
miejscowości, które są znacznie oddalone od miasta. I tym mieszkańcom trzeba 
umożliwić łatwiejszy dostęp do lekarzy. 
- Wójt gminy – ze względu na długie kolejki do lekarzy, mieszkańcy naszej gminy 
korzystają z porad specjalistów, jeżdżąc do Buska lub Chmielnika. 
- Pan Henryk Kasza – co mam powiedzieć mieszkańcom Borzykowej, Suskrajowic, 
Kotlic? 
- Wójt gminy – w najbliższym czasie wszystko zostanie wyjaśnione. 
Wobec braku dalszych pytań i uwag, przystąpiono do głosowania. 
Wynik głosowania jawnego: „za” – 10, „przeciw” – 0, „wstrzymało się” – 0 (w 
momencie głosowania na sali obrad byli nieobecni: radna Bożena Segda i radny Artur 
Patrzałek, w związku z czym nie brali w nim udziału). 
Uchwała Nr XXIII/172/17 wraz z uzasadnieniem – w załączeniu. 

 

Do punktu 13-go. 
 
             Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego z 
działalności Samorządowej Instytucji Kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w 
Gnojnie – za 2016 rok. 
             Projekt uchwały w przedmiotowej kwestii wraz z uzasadnieniem przytoczyła 
pani Maria Małasińska – skarbnik gminy. 
W wyżej wymienionej sprawie głos zabrali: 
- Radny Marian Okraj – w sesji powinna uczestniczyć dyrektor Gminnej Biblioteki i 
udzielić nam wszelkich informacji. Radni chcieliby wiedzieć więcej na temat 
funkcjonowania placówki. Interesuje nas, ilu czytelników korzysta z usług biblioteki i 
czy taka placówka ma rację bytu na terenie naszej gminy. 
- Radna Jadwiga Gubała – może rozwinę temat podniesiony przez mojego 
przedmówcę. Na terenie gminy powinna działać jedna biblioteka, bo nie możemy 
ludzi pozbawiać dostępu do książek. Ale są jeszcze dwie filie. Z otrzymanej dotacji w 
kwocie ponad 140 tysięcy złotych, od 8 – 10 tysięcy złotych jest przeznaczane na 



16 

 

zakup nowości wydawniczych, natomiast około 120 tysięcy złotych idzie na pensje dla 
bibliotekarzy. 
Ja również mam dylemat i uważam, że koszty utrzymania dwóch filii bibliotecznych 
są bardzo wysokie i niewspółmierne do ich działalności. Śmiem wątpić, czy się w nich 
cokolwiek dzieje. 
Ogólnie to ani w Gminnej Bibliotece Publicznej, ani też w jej dwóch filiach nie ma 
żadnych imprez. W ciągu ostatnich 3 lat było zaledwie jedno spotkanie z pisarką. W 
przeciwieństwie do innych gmin i miejscowości, gdzie w sferze kultury 
organizowanych jest wiele przeróżnych, ciekawych przedsięwzięć. Po prostu tam te 
placówki tętnią życiem. U nas można jedynie iść i wypożyczyć książkę. 
- Wójt gminy – to jest fakt. Żeby to zmienić, w najbliższym czasie poproszę panie z 
bibliotek o opracowanie, w porozumieniu z dyrektorami szkół i opiekunami świetlic, 
harmonogramu działań kulturalnych.  
- Radna Jadwiga Gubała – na terenie gminy i miasta Chmielnik działa prężnie 
Chmielnickie Centrum Kultury i w każdej wsi – świetlica. Faktem jest, że działalność 
świetlic jest prowadzona dzięki dotacjom otrzymywanym przez fundację, ale tam coś 
się dzieje. U nas mamy do czynienia tylko z zatrudnianiem pracowników. 
- Radny Marian Okraj – proszę mnie źle nie zrozumieć. Nie mam nic przeciwko 
kulturze w naszej gminie. Chodzi mi tylko o to, żeby kultura się rozwijała, a publiczne 
pieniądze były wydawane z pożytkiem dla wszystkich.  
W związku z brakiem dalszych uwag i pytań przewodniczący rady zarządził 
głosowanie. 
Wynik głosowania jawnego: „za” – 11, „przeciw” – 0, „wstrzymało się” - 0 (radna 
Segda Bożena była nieobecna na sali obrad podczas głosowania i nie brała w nim 
udziału). 
Uchwała Nr XXIII/173/17 wraz z uzasadnieniem – w załączeniu. 

 

Do punktu 14-go. 
 
             Sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 
2016. 
            Z treścią protokołu z posiedzenia Komisji Planowania, Budżetu i Finansów, 
podczas którego dokonano analizy sprawozdania z wykonania budżetu gminy Gnojno 
za rok 2016 pod względem merytorycznym, zapoznała zebranych na sali obrad 
przewodnicząca tejże komisji – radna Maria Woźniak (kserokopia protokołu Nr 32/17 
z dnia 12.06.2017 r. – w załączeniu). 
 

Do punktu 15-go. 
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             Dyskusja nad sprawozdaniami. 
              Radny Stanisław Wesołowski w odniesieniu do powyższego punktu 
stwierdził, że wszystko zostało dokładnie opisane w przedłożonych materiałach i 
odczytane, wobec czego nie ma o czym dyskutować. 
             Przewodniczący rady zabierając głos na temat realizacji budżetu za 2016 rok 
stwierdził, że zrobiono bardzo dużo, biorąc oczywiście pod uwagę obecną kondycję 
finansową gminy. Kontynuując dodał, że każda możliwość pozyskania 
dofinansowania jest w pełni wykorzystana. Bo bez tych pieniędzy gmina nie byłaby w 
stanie zrealizować żadnej dużej inwestycji. 
 
Do punktu 16-go. 
 
             Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz 
ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 rok. 
            Projekt uchwały w sprawie, o której mowa wyżej, wraz z uzasadnieniem 
odczytała pani skarbnik. W następnej kolejności przedłożyła Uchwałę Nr 39/2017 VII 
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 4 maja 
2017 roku w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy Gnojno za 
2016 rok wraz z informacją o stanie mienia jednostek samorządu terytorialnego i 
objaśnieniami (kserokopia wymienionej uchwały – w załączeniu). 
Z treści przytoczonej uchwały wynika, że sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 
rok zostały zaopiniowane pozytywnie. 
Ze względu na brak pytań przewodniczący rady przystąpił do głosowania projektu 
uchwały. 
Wynik głosowania jawnego: „za” – 11, „przeciw” – 0, „wstrzymało się” – 0 (radna 
Bożena Segda była nieobecna na sali obrad w czasie głosowania i nie brała w nim 
udziału). 
Uchwała Nr XXIII/174/17 wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik do protokołu. 
Po głosowaniu przewodniczący ogłosił 20-minutową przerwę w obradach. 
 

Do punktu 17-go. 
 
             Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Gnojno 
z tytułu wykonania budżetu Gminy Gnojno za rok 2016. 
            W nawiązaniu do powyższego tematu przewodniczący Komisji Rewizyjnej – 
radny Marian Okraj – przedstawił protokół z posiedzenia odbytego w dniu 24 maja 
2017 r. oraz uchwałę w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy 
Gnojno za 2016 rok (kserokopie: protokołu Nr 23/17 wraz z załącznikami i  Uchwały 
Nr 56/2017 VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z 
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dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie opinii o wniosku komisji rewizyjnej w sprawie 
absolutorium – w załączeniu).  
             Projekt uchwały w przedmiotowej sprawie wraz z uzasadnieniem przedłożył 
sekretarz gminy – pan Piotr Bębas. 
Wobec braku pytań i uwag do przedłożonego projektu uchwały – przewodniczący 
obrad zarządził głosowanie. 
Wynik glosowania jawnego: „za” – 11, „przeciw” – 0, „wstrzymało się” – 0 (radna 
Bożena Segda była nieobecna na sali obrad podczas głosowania i nie brała w nim 
udziału). 
Uchwała Nr XXIII/175/17 wraz z uzasadnieniem – w załączeniu. 
Z okazji udzielenia absolutorium wójt gminy otrzymał bukiet kwiatów oraz gratulacje 
od radnych i sołtysów. 
W tym punkcie porządku obrad głos zabrali: 
- Wójt gminy – bardzo dziękuję za kwiaty, gratulacje i życzenia. Otrzymanie 
absolutorium można nazwać sukcesem, gdyż jest to swego rodzaju nagroda za to, co 
się robi w danym okresie. Chociaż patrząc w szerszym kontekście jest to 
podziękowanie i nagroda dla wszystkich. Bo potrzeby mieszkańców, przekazywane za  
pośrednictwem radnych i sołtysów, przybierają formę uchwał, które są akceptowane 
przez radę gminy. Ja z kolei wykonuję swoje zadania przy pomocy urzędu gminy. 
Skarbnika, sekretarza, pozostałych urzędników, stażystów i praktykantów.  
Jeżeli nasze wspólne działania przynoszą pozytywne efekty to znak, że wszyscy 
powinni się czuć usatysfakcjonowani. Uważam, że jest to nasz wspólny sukces. Tym 
większy, jeżeli weźmiemy pod uwagę sytuację finansową gminy. Łatwo jest 
podejmować decyzje, jeśli się dysponuje dużą kwotą pieniędzy. O wiele trudniej jest 
coś zrobić, gdy potrzeby są duże a pieniędzy brakuje. 
Jeszcze raz gratuluję wszystkim tu obecnym i dziękuję za pracę na rzecz naszych 
mieszkańców.  
- Radny Marian Okraj – wszystko to, co powiedział pan wójt, nie  jest wzięte z 
księżyca. Każdy widzi, co robi wójt, co robią radni, pomimo skromnych środków. 
Wiadomo, że potrzeb jest o wiele więcej. Świat wokół nas rozwija się bardzo szybko a 
wraz z jego rozwojem rosną oczekiwania mieszkańców. Niezależnie od tego pan stara 
się rozwiązywać problemy i w miarę możliwości zaspokajać wszystkie potrzeby. 
Jeszcze raz panu gratuluję i bardzo dziękuję za to, czego pan dokonał w ciągu 
ostatnich 3 lat. 
- Radny Wincenty Krawczyk – podziękowania należą się zarówno panu wójtowi, jak i 
pani skarbnik. Zaangażowanie pani skarbnik i pomoc na etapie realizacji budżetu jest 
wręcz nieoceniona. Niektórzy pewnie myśleli, że mając takie zadłużenie, nic nie 
będziemy robić. Tymczasem zrobione jest bardzo dużo. Dlatego bardzo dziękuję za 
wszystkie starania i podjęte działania na przestrzeni ostatnich trzech lat. Szczególne 
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słowa uznania należą się wójtowi za wszystkie pozyskane środki: na remont sali 
gimnastycznej w Raczycach, na remont budynku po byłej Szkole Podstawowej w 
Janowicach Poduszowskich i na mniejsze lub większe inwestycje drogowe. 
Życzę panu i pani skarbnik dużo zdrowia, dalszych sukcesów i podejmowania równie 
trafnych decyzji. 
Proszę również pamiętać panie wójcie o remoncie drogi na Skadli. 
- Radna Jadwiga Gubała – podzielam zdanie mojego argumentatora. W momencie, 
gdy uzyskałam mandat radnego, wszyscy wokół mówili z powątpiewaniem, że z 
powodu tak dużego zadłużenia nic nie zrobimy. A jednak w ubiegłym roku udało się 
przebudować i wyremontować wiele kilometrów dróg i zrealizować inne zadania. 
Zrobilibyśmy znacznie więcej, gdyby nie opóźnienia w procesie naboru wniosków. 
Jestem przekonana, że realizacja zadań, które przeszły pozytywnie weryfikację, będzie 
powodem do jeszcze większego zadowolenia w roku przyszłym. 
- Radny Artur Patrzałek –  przyłączam się do moich przedmówców i dziękuję panu 
wójtowi za troskę o mieszkańców gminy i wspaniale wykonane zadania. Wszyscy 
wiemy, jaka jest sytuacja finansowa gminy. Dlatego tym bardziej dziękuję za 
podejmowanie skutecznych działań zmierzających do pozyskiwania środków 
zewnętrznych. Prężne działania wójta w tej sferze doceniają również wszyscy 
mieszkańcy gminy. 
Życzę panu wójtowi, aby nasza współpraca w roku przyszłym, i latach następnych, 
owocowała jak najlepszymi wynikami. 
- Radny Kazimierz Ziółkowski – panie wójcie – najwyższy czas na realizację zadań w 
pana rodzinnej wsi. 
- Wójt gminy – nie będzie chyba przesadą, jeśli powiem jeszcze raz, że to jest nasze 
wspólne działanie. Najlepszym tego przykładem jest miejscowość Falki. My szukamy 
pieniędzy na wsparcie waszych działań a realizacja leży po waszej stronie. Myślę, że  
efekt końcowy zadowoli wszystkich. 
Dziękuję Wam za zrozumienie różnych problematycznych sytuacji. 
- Radny Jerzy Kwiecień – gratuluję wyniku i dziękuję za wszystko, co wójt robi dla 
naszej gminy. Szczególne podziękowania za to, co już zostało zrobione, i co będzie, w 
moim okręgu wyborczym. Mieszkańcy mojej miejscowości są bardzo zadowoleni z 
faktu, że zostanie wybudowana nowa droga przez wieś. 
Dziękujemy za już i prosimy o jeszcze. 
- Pani Zofia Panak – sołtys wsi Poręba – dziękuję za wysłuchanie mojej prośby i 
wyremontowanie odcinka drogi w naszej miejscowości. Proszę tylko o zlikwidowanie 
uskoku na drodze i wykonanie łagodnego zjazdu na przyległą posesję. 
- Wójt gminy – taką usterkę można zgłosić przy odbiorze drogi. 
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- Pani Maria Jabłońska – sołtys wsi Wólka Bosowska – panie wójcie – liczę na 
zrozumienie sytuacji mieszkańców mojej miejscowości i realizację wniosków w 
sprawie budowy dróg. 
- Wójt gminy - wnioskowane odcinki dróg zostaną zrealizowane najpewniej w roku 
przyszłym, za oszczędności poprzetargowe.  
Na te drogi nie uzyskamy dofinansowania, w związku z czym zostaną wykonane przy 
okazji realizacji innych inwestycji drogowych.  
- Pani Maria Jabłońska – droga Wólka Bosowska – Brzozówka była wyremontowana 
w ubiegłej kadencji. Brak należytego nadzoru ze strony zarządcy i nadmierny ruch 
samochodów o dużym tonażu spowodowały zniszczenie nawierzchni. Dlatego ta droga 
znowu wymaga remontu. 
- Wójt gminy – potrzebę realizacji tej a nie innej inwestycji można zawsze racjonalnie 
wytłumaczyć. W tej chwili robione są dwie drogi we wsi Ruda. Wiadomo, że nie da 
się zrobić wszystkiego na raz. Tak więc tę drogę i pozostałe odcinki postaramy się 
wyremontować w przyszłym roku. 
- Pani sołtys – mimo wszystko jest to dla nas i tak dobra wiadomość. 
- Wójt gminy – żeby rozwiać wszelkie wątpliwości – podam przykład. W tym czasie, 
kiedy była budowana droga Kostera – Borzykowa, w innych miejscowościach takie 
drogi nie były robione. Taka jest kolej rzeczy. 
Na przerwie rozmawialiśmy z sołtysem z Kostery m.in. o tym, co mówią mieszkańcy 
na temat realizowanych inwestycji drogowych. Panu Terleckiemu nie podoba się, że 
są  budowane drogi dojazdowe „do pól i w las”. Czasami jest tak, że trzeba zrobić 
odcinek drogi w pole, bo tam jest bardzo potrzebny. Nie każdy może mieć nową drogę 
obok swojego domu, jak on zadbał o swoją w poprzedniej kadencji. Obecnie trwa 
remont drogi gminnej w Janowicach Poduszowskich, bo jest bardzo potrzebny 
mieszkańcom. Wkrótce będzie przebudowywany kolejny odcinek drogi Wola 
Bokrzycka – Zielonka. Ktoś złośliwy i sceptyczny mógłby powiedzieć, że po co komu 
droga do lasu. Ale tam mieszkają ludzie i kolejna rodzina zamierza w tamtym miejscu 
budować dom. I dla tych osób ta droga jest bardzo ważna. 
- Radny Jerzy Kwiecień – tym bardziej, że jest to teren rozwojowy. 
- Wójt gminy – rzeczywiście, wiele osób jest zainteresowanych zakupem działek 
budowlanych na tamtym terenie. 
W Jarząbkach też powstał nowy odcinek drogi, który prowadzi do jednego domu. Ale 
jest to droga, którą w przyszłości będzie można połączyć z inną drogą, co zapewni 
bezpieczne poruszanie się w jej obrębie. 
Z mojego dotychczasowego wywodu wynika, że każda droga jest potrzebna. Tylko 
trzeba umieć to dostrzec, nawet czasem na przyszłość.  
Mówię to m.in. po to, żeby każdy z was miał argumenty, których użyje w trakcie 
rozmów z niezadowolonymi, bądź wątpiącymi, mieszkańcami. Jak pan Terlecki. 
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W poprzedniej kadencji, kiedy był przewodniczącym rady, zrobiono boisko za 
niebagatelną kwotę wynoszącą prawie półtora miliona złotych, które jest wyłączone z 
użytkowania. Wszyscy powinniśmy się czuć z tego powodu oszukani, gdyż z kieszeni 
każdego mieszkańca gminy poszło na ten cel około 300 zł. 
W związku z tym wydaje mi się, że taka osoba już nic więcej nie powinna mówić. 
- Pan Krzysztof Żydek – sołtys wsi Janowice Poduszowskie – pan Terlecki jeździ tą 
drogą, bo ma tam pole. Uważam więc, że jest to czysta złośliwość z jego strony. 
- Wójt gminy – dlatego jeżeli ktoś mówi takie głupoty, to trzeba natychmiast użyć 
ciętej, adekwatnej do wypowiedzi, riposty. 
- Radny Jerzy Kwiecień – proszę o postawienie tablic z nazwami miejscowości: Wola 
Bokrzycka i Zielonka (kolonia). 
- Pan Henryk Kasza – sołtys wsi Kostera – panie wójcie – co się stanie z budynkiem  
szkoły podstawowej. Krążą plotki, że zlokalizowano wyciek z instalacji centralnego 
ogrzewania. 
- Wójt gminy – w najbliższym czasie ma dojść do spotkania osób decyzyjnych, 
podczas którego zastanowimy się co zrobić z budynkiem. Na pewne rzeczy nie mamy 
niestety wpływu. Jest wiele osób, znanych w środowisku, które rozsiewają 
nieprawdziwe informacje. Na pewno nie zamierzamy sprzedawać budynku! Budynek 
szkoły, podobnie jak budynek po byłej szkole w Janowicach Poduszowskich, również 
zostanie wykorzystany na potrzeby środowiska. Jest to tylko kwestią czasu. Jedynym 
mankamentem może być drewniana konstrukcja budynku, którego nie będzie można 
wyremontować w taki sam sposób, jak budynek murowany. 
Wracając do wycieku. Owszem pękł jeden kaloryfer, ale obyło się bez spuszczania 
wody z instalacji. Nic też nie zostało zalane. 
- Pan Henryk Kasza – dziwię się mocno osobom, które przekazują takie informacje po 
okolicy a później nie przychodzą na sesje. 
- Wójt gminy – może się obawia przekazać takiej informacji na sesji, bo wie że 
ośmieszy sam siebie. Natomiast szuka poklasku w swoim środowisku. Jeżeli tak jest, 
to tym bardziej możemy się czuć ludźmi rozsądnymi.  
- Pani Helena Frankiewicz – sołtys wsi Raczyce – gratulacje za wszystko co pan 
zrobił. Niskie ukłony w stronę pani skarbnik, bez której opracowanie wielu ważnych 
dokumentów byłoby wręcz niemożliwe. 
- Wójt gminy – mówiłem na sesji nadzwyczajnej o zasługach pani skarbnik, dzięki 
której udaje się dopinać tak trudny budżet i realizować inwestycje. Podobne opinie 
wyrażają sołtysi. Tak na sesji, jak i w tak zwanym międzyczasie. 
- Pani sołtys z Raczyc – kiedy rozpocznie się remont Ośrodka Zdrowia w Raczycach? 
- Wójt gminy – wniosek o dofinansowanie termomodernizacji budynków ośrodków 
zdrowia na terenie gminy jest na etapie rozpatrywania. W ubiegłym tygodniu wniosek 
zwrócono, w celu poprawienia pewnych drobnych elementów. Nie jest to nic nowego, 
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bo tak się dzieje w przypadku prawie każdego złożonego wniosku. Liczę na 
pozytywny finał, bo wniosek nie został odrzucony ani negatywnie zweryfikowany.  
Natomiast faktem jest, że jest mniej pieniędzy do podziału dla całego województwa 
świętokrzyskiego, w stosunku do rzeczywistych potrzeb. Niemniej jednak od pani 
dyrektor departamentu otrzymałem informację z której wynikało, że władze 
województwa przeznaczą na ten cel większą pulę pieniędzy.  
- Pan Krzysztof Parada – sołtys wsi Zawada – podziękowania płynęły ze wschodu i z 
północy, to teraz czas na południe. Wszystkiego dobrego i niech się darzy! 
- Przewodniczący obrad – słuchając waszych wypowiedzi, w pewnym momencie 
odniosłem takie wrażenie, jakby to był czas wigilijny. 
Według mnie, z czym chyba się każdy z was zgodzi, najważniejsze jest to, że w tak 
trudnej sytuacji finansowej wszystkie działania w gminie idą w dobrym kierunku. 
Niezwykle istotne jest również to, że chyba żaden radny ani sołtys nie czuje się 
niepotrzebny, niechciany, zbędny, poniżany Najważniejsze jest dobre samopoczucie. 
Bo w zgodnym kolektywie, nawet  w trudnej sytuacji, można tak pokierować 
sprawami, że w maksymalny sposób zostaną wykorzystane wszystkie możliwości.  
Ja bardzo cieszę się z tego, że pod względem realizowanych inwestycji z pewnością 
nie jest ważne skąd kto jest i kogo reprezentuje. Ważne, że każdy czuje się doceniony i 
potrzebny. Oby tak było dalej. Bo jesteśmy dla gminy i reprezentujemy wszystkich jej 
mieszkańców. Dlatego trzeba wszystko robić ze spokojem i zrozumieniem.  
- Radny Jerzy Kwiecień – żeby utrzymać taką fajną atmosferę, potrzebny jest taki 
przewodniczący. 
 
Do punktu 18-go. 
 
             Informacja dotycząca zużycia wody i montażu wodomierzy. 
              Na wstępie głos zabrał wójt gminy. Stwierdził m.in., że większe zużycie 
wody wg wodomierza głównego w maju br. powstało w związku z wystąpieniem  
awarii sieci wodociągowej. Żeby mieć odpowiednio dużo czasu na powiadomienie 
mieszkańców gminy o zaistniałym fakcie, zanim usunięto usterkę, woda lała się ponad 
dobę. Dodał, że zrobiono to na jego wyraźne polecenie. 
              Następnie głos zabrał sekretarz gminy Piotr Bębas i poinformował, że zużycie 
wody wg wskazań wodomierza głównego przedstawia się następująco: 
- styczeń 2017 r. - 14.450 m3, 
- luty 2017 r.  - 13.280 m3, 
- marzec 2017 r. - 13.730 m3, 
- kwiecień 2017 r. - 14.850 m3, 
- maj 2017 r.  - 17.560 m3. 
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Z powyższego zestawienia wynika, że zużycie wody w wymienionym okresie 
wyniosło 73.870 m3, natomiast zużycie wody według faktur wyniosło 41.483 m3. 
Różnica pomiędzy  wskazaniami wodomierza głównego a wystawionymi fakturami 
wynosi zatem 43,84%. 
W okresie od 1 kwietnia do 23 czerwca 2017 r. zamontowano 16 wodomierzy 
(informacja dot. zużycia wody i montażu wodomierzy – w załączeniu). 
Na ww. temat głos zabrali: 
- Wójt gminy – mała liczba zamontowanych wodomierzy domowych wynika z faktu, 
że pracownicy wykonują inne prace w terenie. Są one związane m.in. z budową dróg, 
placów zabaw, koszeniem poboczy czy z przygotowaniem uroczystości odtworzenia 
krzyża. Z urządzeniem miejsca na postawienie krzyża w lesie, mieli naprawdę dużo 
pracy.  
Wiem, że montaż wodomierzy jest rzeczą ważną, ale czasami są pilniejsze potrzeby. I 
trzeba to zrozumieć. 
- Radna Maria Woźniak – czy okres ważności wodomierza liczy się od dnia 
zamontowania, czy od daty produkcji? 
- Sekretarz gminy – termin ważności wodomierza jest liczony od dnia legalizacji. 
Nawet stary wodomierz może być zalegalizowany w 2017 roku i okres jego ważności 
wynosi 5 lat. Legalizacji wodomierzy dokonują specjalistyczne firmy. Ostatnio przez 
nas zakupione wodomierze mają cechę legalizacyjną datowaną na 2016 rok. 
Wodomierze starego typu, które zostały wcześniej zamontowane u odbiorców wody, 
nie nadają się do legalizacji, ponieważ nie spełniają standardów jakościowych. 
Rozmawiając ostatnio z panią, która oferowała nam m.in. wodomierze z odczytem 
elektronicznym, dowiedziałem się wielu ciekawych rzeczy. Między innymi tego, że 
nie jesteśmy w stanie wyłapać wszystkich strat, jeżeli przez wodomierz przepływa 
bardzo mała ilość wody. Bo wtedy wodomierz nawet się nie ruszy. Czyli straty 
wynoszące 15% są nieuniknione i jakby naturalne. 
- Radna Maria Woźniak – mieszkam w bloku należącym do Spółdzielni 
Mieszkaniowej w Chmielniku. Odbiorcy wody na terenie miasta mają zamontowane 
wodomierze radiowe, natomiast na terenie gmin jest wodomierz główny i wodomierze 
indywidualne. Spółdzielnia rozlicza się na podstawie wskazań wodomierza głównego 
a mieszkańcy pokrywają straty, wynoszące od kilku do kilkunastu procent. Dlatego 
obowiązują dwie ceny wody: urzędowa, którą płaci Spółdzielnia dostawcy, i cena 
wewnętrzna.  
W związku z tym uważam, że straty wynoszące do 19 % są niejako normą, natomiast 
powyżej 19% - to już jest marnotrawstwo. 
- Radny Wincenty Krawczyk – mieszkańcy Zofiówki nie mają wody. 
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- Sekretarz gminy – woda jest, tylko nie ma odpowiedniego ciśnienia do jej poboru. 
Poza tym gminny wodociąg jest tak zbudowany, że praktycznie niemożliwe jest 
zbadanie, gdzie ucieka woda. 
- Wójt gminy – projekt na przebudowę wodociągu gminnego, jeśli chodzi o Zofiówkę, 
został opracowany i czeka na realizację. Pieniądze na inwestycję zostały 
zabezpieczone, tylko jest jeden problem. Mianowicie należy uregulować roszczenie o 
naprawienie szkody, która powstała w wyniku działań poprzedniego kierownictwa, na 
korzyść Pana Bogdana Stachurskiego. Właściciel nieruchomości zażądał wypłaty 40 
tys. zł, ponieważ moja poprzedniczka w ubiegłej kadencji weszła na jego działkę, bez 
pozwolenia. Zgodnie ze zleconym przeze mnie kosztorysem wysokość odszkodowania 
wynosi 10 tys. złotych. Nie wiem jak zareaguje wnioskodawca na tę wiadomość i czy 
się zgodzi na proponowaną kwotę, czy też nie. Krótko mówiąc, musimy się z nim 
dogadać. 
Po uzgodnieniu wszystkich kwestii, najdalej w ciągu miesiąca wejdziemy na teren 
budowy i rozpoczniemy realizację projektu. 
 
Do punktu 19-go. 
 
              Odpowiedzi na interpelacje radnych i wolne wnioski. 
               Wójt wracając do problemowych sytuacji poinformował zebranych, że został 
złożony wniosek do Sądu wzywający wykonawcę do usunięcia usterek na boisku 
sportowym w Gnojnie. Kontynuując dodał, że zrobi wszystko, żeby ta sprawa 
rozstrzygnęła się jak najszybciej, na korzyść gminy. Bo jaki jest stan boiska – każdy 
widzi (wygląda tylko ładnie z daleka). 
Inspektor Nadzoru Budowlanego wydał decyzję, zgodnie z którą należało naprawić 
więźbę dachową na budynku Świetlicy wiejskiej w Raczycach, by nie stanowiła 
zagrożenia dla jego użytkowników. Termin wykonania prac – do końca maja br. 
Niestety nie doszło do spotkania zainteresowanych osób, ponieważ ani ówczesny 
inspektor nadzoru, ani wykonawca robót nie odebrali naszych zawiadomień wysłanych 
pocztą. 
W związku z powyższym wystąpiliśmy do Inspektora z prośbą o przedłużenie terminu 
usunięcia wady – do końca sierpnia 2017 roku. 
Żeby organ nadzoru nie zamknął świetlicy i biblioteki, na tę chwilę, na prowizoryczne 
zabezpieczenie dachu, musimy wydać około 4.100 zł. A jak doskonale wiecie, remont 
budynku kosztował 300.000 złotych - stwierdził wójt na zakończenie. 
              W następnej kolejności radna Maria Woźniak zgłosiła następujące wnioski: 
- w celu poprawy bezpieczeństwa przyciąć gałęzie krzewów i drzew rosnących wzdłuż 
drogi gminnej Gnojno - Piaski, 
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- wykosić trawę na działce gminnej położonej pomiędzy posesją pana Krzysztofa 
Koźbiała a drogą gminną w sąsiedztwie terenu Spółdzielni Mieszkaniowej. 
- Radny Marian Okraj wnioskował o postawienie, obok zbiorników wodnych 
należących do gminy, tablic z napisem: „Zakaz kąpieli”. 

- Radny Artur Patrzałek zasygnalizował, że w jego miejscowości obok drogi rośnie, 
bardzo niebezpieczny dla ludzi, barszcz Sosnowskiego. W związku z tym prosił o jego 
usunięcie, najlepiej z użyciem środków chemicznych. 
 
Do punktu 20-go. 

 
            W związku z wyczerpaniem wszystkich punktów porządku obrad XXIII sesji 
Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Wcisło dokonał jej zamknięcia. 
 
Na tym protokół zakończono i podpisano.- 
 
           Protokolant:                                                             Przewodniczący obrad: 
     Barbara Czarnecka                                                             Stanisław Wcisło 
 
 
 
 
 
 


