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Protokół Nr XXIV/17 

        z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Gnojno, odbytej w dniu 24 sierpnia 2017 roku 

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Gnojnie. 

Sesja trwała od godz. 9 do godz. 9.40 i wzięło w niej 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 XXIV sesji, zwołanej na wniosek wójta gminy, dokonał 

Stanisław Wcisło – Przewodniczący Rady Gminy. Następnie powitał wszystkich 

uczestników obrad i zwrócił się do wnioskodawcy z prośbą o zreferowanie sprawy 

zwołania nadzwyczajnej sesji. 

         Na wstępie wójt podziękował wszystkim radnym za przybycie i podkreślił, że 

zwołanie dzisiejszej sesji było konieczne w celu podjęcia stosownych uchwał. 

Kontynuując dodał: - dzięki pozyskaniu środków w ramach projektu pn.: „Szczęśliwe 

dzieci w Gminie Gnojno” zostaną utworzone dwa przedszkola: w Szkole Podstawowej 

w Balicach i w Szkole Podstawowej w Jarząbkach. Korzyść z uruchomienia punktów 

przedszkolnych w stosunku do poniesionych nakładów jest niewspółmierna, ponieważ 

wszystkie najmłodsze dzieci z gminy będą mogły uczęszczać do przedszkoli na 

naszym terenie. Do tej pory bywało z tym różnie. Dzieci były dowożone przez 

rodziców do przedszkoli znajdujących się na terenie gmin: Chmielnik, Szydłów, 

Busko - Zdrój. Natomiast gmina była zobligowana do zwrotu kosztów za pobyt 

naszych dzieci w przedszkolach znajdujących się na terenie obcych gmin. W skali 

roku był to wydatek rzędu kilkudziesięciu tysięcy złotych. Dlatego nawet jeśli w 

przyszłości będą ponoszone koszty na utrzymanie tych placówek, będziemy mieć tę 

satysfakcję, że wydatkujemy środki z budżetu na coś, co znajduje się na naszym 

terenie.  

Mając na uwadze powyższą argumentację - proszę o głosowanie nad tymi uchwałami. 

          Kolejny projekt uchwały nie jest tematycznie związany z przedszkolami, ale 

korzystając z okazji postanowiłem go przedłożyć pod głosowanie. Sprawa dotyczy 

skargi Prokuratora Rejonowego na zapisy uchwały w sprawie przyjęcia „Programu 

opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 

terenie Gminy Gnojno na rok 2017”. 

          Następna sprawa, która została uwzględniona w projekcie uchwały o zmianie w 

budżecie gminy, dotyczy zaleceń Inspektoratu Budowlanego w Busku – Zdroju. Aby 

uniknąć zamknięcia obiektu i zapobiec niewywiązaniu się z ciągłości projektu - 

wymieniony organ nakazał wymianę elementów konstrukcyjnych  dachu na budynku 

świetlicy wiejskiej w Raczycach. Niedostosowanie się do zaleceń byłoby dla nas ze 
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wszech miar niekorzystne, ponieważ gmina prawdopodobnie byłaby zmuszona do 

zwrotu pozyskanych środków na remont świetlicy. 

Zgodnie z decyzją usterki miały być usunięte do końca maja br. Ale ani firma 

wykonująca roboty budowlane, ani inspektor nadzoru, którym był były już pracownik 

urzędu, nie odbiera od nas żadnej korespondencji (rok remontu – 2014, firma 

remontowa HATTBUD, inspektor nadzoru Zbigniew Klepacz). 

W związku z tym wystosowaliśmy pismo o przesunięcie terminu, które uzyskało 

pozytywną aprobatę. 

Wykonanie robót powierzyliśmy firmie, której trzeba zapłacić a kosztami poprawek 

obciążyć tych, którzy „spartolili” robotę. 

W celu poniesienia jak najniższych kosztów – firma wykonała tylko roboty niezbędne 

na kwotę 3.700 złotych. 

Na następnej sesji przedłożę dokumenty na których są pokazane wymienione elementy 

więźby dachowej. Niejeden z was będzie zaskoczony tym, co zobaczy. Biorąc pod 

uwagę poniesione koszty trzy lata temu na remont świetlicy można rzec, że jest to 

najdroższe próchno w Polsce. 

         Radny Marian Okraj w uzupełnieniu dodał, że radni znają ten problem, ponieważ 

Komisja Rewizyjna zajmowała się dogłębnie tą sprawą na jednym z posiedzeń. Dodał 

jeszcze, że prace należy wykonać, gdyż świetlica jest miejscem spotkań wielu 

pokoleń. 

 

Do punktu 2-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. 

          Radna Maria Woźniak zapytała, na jakie zadania można wydatkować otrzymaną 

z budżetu państwa dotację celową o łącznej kwocie 81 390,55 zł (dział 758, rozdział 

75814, § 2030 i 6330). 

           Pani skarbnik w odpowiedzi stwierdziła, że wydatkowanie wymienionej kwoty  

leży w gestii gminy. 

          Następnie pani radna zapytała, czy na terenie gminy funkcjonuje centrum 

integracji społecznej (rozdział 85213). 

          Pani skarbnik odpowiedziała, że tak  brzmi nazwa rozdziału klasyfikacji 

budżetowej. 

Wobec braku dalszych pytań, przewodniczący obrad poddał rzeczony projekt uchwały 

pod głosowanie. 

Wynik głosowania jawnego przedstawia się następująco: „za” – 14, „przeciw” – 0, 

„wstrzymało się” – 0. 
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Uchwała Nr XXIV/176/17 wraz z uzasadnieniem – w załączeniu. 

 

Do punktu 3-go. 

 

            Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej Gminy Gnojno na lata 2017-2035. 

            Analogicznie do punktu poprzedniego projekt uchwały w ww. sprawie 

przedłożyła pani skarbnik. 

W związku z brakiem pytań i uwag projekt uchwały został przez przewodniczącego 

obrad poddany pod głosowanie. 

Wynik głosowania jawnego jest następujący: „za” – 14, „przeciw” – 0, „wstrzymało 

się” – 0. 

Uchwała Nr XXIV/177/17 stanowi załącznik do protokołu. 

 

Do punktu 4-go. 

 

             Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia sieci publicznych przedszkoli i 

oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę 

Gnojno o inne formy wychowania przedszkolnego. 

             Sekretarz gminy tytułem wstępu poinformował, że w sprawie utworzenia 

przedszkoli zostały przygotowane dwa projekty uchwał. Pierwszy, dotyczący 

uzupełnienia sieci przedszkoli prowadzonych przez gminę i drugi w sprawie 

utworzenia dwóch punktów przedszkolnych. 

Kontynuując zapoznał zebranych z pierwszym projektem uchwały wraz z 

uzasadnieniem. 

W dyskusji na powyższy temat głos zabrali:  

- Radny Marian Okraj – dobrze, że w naszej gminie, w dwóch szkołach, powstaną 

nowe punkty przedszkolne. Uważam, że projekt przyczyni się do zwiększenia liczby 

miejsc pracy, natomiast rodzice, zamiast wozić dzieci na teren obcych gmin, będą 

mogli je zaprowadzać do przedszkoli znajdujących się na terenie własnej gminy. 

Niemniej jednak mam pewne wątpliwości dotyczące nazewnictwa. Jesteśmy 

reprezentantami samorządu i do nas powinna należeć decyzja, jaką nazwę będą nosić 

przedszkola. Według mnie najbardziej adekwatna nazwa takiej placówki to 

przedszkole samorządowe a nie punkt przedszkolny.  

Skoro wróciliśmy do 8-letniej szkoły podstawowej, to dlaczego nie możemy wrócić do 

przedszkola samorządowego. Nie możemy, ponieważ nazwa została nam narzucona 

odgórnie. 

- Radna Jadwiga Gubała – nie wiem czy mój przedmówca dobrze zrozumiał o co w 

tym wszystkim chodzi. Według mnie nowo powołane punkty przedszkolne będą 
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działać na zupełnie innych zasadach niż dotychczas istniejące w szkole w Raczycach i 

Gnojnie. Jeśli jest inaczej – to proszę o sprostowanie. 

- Wójt gminy – nazwa punktu przedszkolnego zależy od nazwy projektu. Tak czy 

inaczej, i tak jest to placówka samorządowa prowadzona przez gminę a nie przez inną 

jednostkę. 

- Radna Jadwiga Gubała – mnie chodziło o coś zupełnie innego. Według mnie 

Jarząbki i Balice oraz Gnojno i Raczyce będą działać na zupełnie innych zasadach. I 

trzeba o tym powiedzieć od razu. Pamiętam, że w trakcie realizacji unijnego projektu 

oferta edukacyjna przedszkoli była bardzo bogata. Były m.in. organizowane wycieczki 

i nie tylko. Dlatego trzeba ludziom wyjaśnić, jakie będą  różnice w prowadzeniu 

poszczególnych punktów przedszkolnych, bo na pewno o to zapytają. W przeciwnym 

razie będą mieć do nas pretensje. 

- Wójt gminy – na pewno jakieś elementy będą inne, ale przeważająca część będzie 

taka sama jak wcześniej. Bo zarówno tamte punkty przedszkolne jak i te, zostały 

utworzone w ramach projektów unijnych. Nie wiem czy zwróciliście uwagę w 

przeszłości na to, że instytucje ogłaszające nabory wniosków za każdym razem 

dokonują pewnych zmian. Czyli albo wprowadzają nowe elementy, albo dokonują 

zmian poprzez ujęcie pewnej części. Najlepszym tego przykładem są inwestycje 

wykonywane w ramach tzw. „powodziówek”. Raz jest to remont, innym razem 

przebudowa, natomiast dla nas jest to położenie dywanika asfaltowego na pewnym 

odcinku drogi. 

Jedno jest pewne. Jeżeli ktoś ogłasza program, w którym są zawarte konkretne 

elementy do spełnienia, to my musimy się do niego dostosować. 

Podobnie jak w przypadku dróg gdzie pewne parametry ulegają zmianie, w tym 

szerokość pasa drogowego, tak i tutaj pewne detale ulegają ewaluacji. 

Nie da się ukryć, że najwięcej na temat oferty programowej wiedzą rodzice, którzy 

zapisują dzieci do przedszkoli.  

- Radna Jadwiga Gubała – pan jesteś teoretykiem a ja praktykiem i pamiętam jak kilka 

lat temu funkcjonowało przedszkole unijne w Gnojnie. 

- Wójt gminy – w związku z tym najlepiej się zgłosić do pani dyrektor, która z 

detalami wszystko wyjaśni. Mało tego. Powie nawet jakiego koloru będą krzesła.  

- Radna Jadwiga Gubała – i właśnie o to chodzi. Wiem z doświadczenia, że nawet 

przywołany przez wójta kolor krzeseł będzie inny w nowo utworzonych przedszkolach 

niż w obecnie funkcjonujących przedszkolach w Gnojnie i w Raczycach. Istniejące 

placówki były przez ostatnie trzy lata niczym innym jak tylko przechowalnią dzieci. 

Podczas gdy w trakcie realizacji projektu, czyli przez dwa poprzednie lata, miały o 

wiele więcej do zaoferowania. Jestem prawie pewna, że nowe punkty będą 

prowadzone zupełnie inaczej. W ofercie znajdą się wycieczki dla dzieci i inaczej 

serwowane posiłki. Proszę mnie poprawić, jeśli się mylę. 
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- Wójt gminy – warunkiem uzyskania dotacji dla gminy na realizację projektu przez 

okres jednego roku, jest stuprocentowe wywiązanie się z jego założeń. Podczas 

kontynuacji projektu gmina, dążąc do obniżenia kosztów, może zrezygnować z 

niektórych elementów. Natomiast pozostałe przedsięwzięcia wynikające z treści 

programu, będą realizowane. Na pewno nie zrezygnujemy z atrakcji dla dzieci ani 

innych potrzebnych rzeczy. Mówiąc krótko, zrobimy wszystko, aby i dzieci, i rodzice 

byli zadowoleni. 

Podsumowując, nowo powołane punkty przedszkolne będą działać na takich samych 

zasadach, jak w poprzednich latach. 

- Radna Jadwiga Gubała – ja nie lubię niedomówień, dlatego powiem, że po realizacji 

projektu zrezygnowano z wielu rzeczy. Na przykład kadra pedagogiczna. O ile 

wcześniej były dwie panie przedszkolanki, które uczyły i wychowywały dzieci, o tyle 

później panie zmieniały się co dwie godziny. Przyznacie państwo, że jeżeli w ciągu 

jednego dnia przychodzi na zajęcia z dziećmi 3 i 4-letnimi 4 panie, to jest po prostu 

nie do przyjęcia. Czyli przedszkole stało się przechowalnią a nie miejscem do nauki. 

Reasumując, żeby ludzie nie mieli do nas pretensji, należy podnieść standard naszych 

przedszkoli. 

- Radna Maria Woźniak – dlatego trzeba wprowadzić opłatę za przedszkole. 

- Radna Jadwiga Gubała – nie neguję tego, ale jeżeli jeden z rodziców zapisze swoje 

dziecko do przedszkola w Jarząbkach, drugi natomiast – w Gnojnie i po jakimś czasie 

dojdzie między nimi do spotkania, z pewnością będą mieć rozbieżne zdania na temat 

proponowanej oferty. Mało tego. Na pewno będą na nas psioczyć i pytać, dlaczego tak 

jest. 

- Przewodniczący obrad – można to wytłumaczyć w prosty sposób. Gdyby gmina była 

w innej sytuacji finansowej, wszystkie przedszkola byłyby prowadzone na 

jednakowym poziomie. Ponieważ nie jest to możliwe, wykorzystuje się możliwości 

oferowane przez rynek. W poprzednich latach rynek oferował istnienie punktów na 

takich zasadach, więc  z tej oferty skorzystano. Moja przedmówczyni stwierdziła, że 

rodzice dzieci będą zadawać pytania, skąd te różnice. Przedtem mieszkańcy z 

miejscowości Kostera, Balice, Bugaj, Zawada, Jarząbki też pytali, dlaczego w 

niedalekiej odległości od ich miejsca zamieszkania nie ma punktów przedszkolnych, 

do których mogliby dowieźć lub zaprowadzić swoje dzieci. 

W przeszłości był taki program, teraz mamy do wykorzystania program na innych 

warunkach a jeszcze w przyszłości, za rok lub dwa, będzie inna oferta do 

wykorzystania. Ludzie zawsze będą pytać, dlaczego jest tak a nie inaczej. I to jest 

normalne. 

- Radna Jadwiga Gubała – chciałam dać wszystkim do zrozumienia, że tak to będzie 

wyglądać. Niemniej jednak dobrze się stało, że punktów przedszkolnych będzie 

więcej. 
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- Przewodniczący obrad – jeżeli nas nie stać na prowadzenie ujednoliconych 

przedszkoli, musimy robić to, na co nas stać. 

- Radna Jadwiga Gubała – chciałam zgłębić temat, żeby radni mieli argumenty w razie 

ewentualnych pytań. 

- Radny Marian Okraj – poruszyłem kwestię nazwy, która nie jest aż tak istotna. Myślę 

jednak, że w nowo utworzonych punktach będzie profesjonalna obsługa, należyte 

dbanie o dzieci i patriotyczne wychowanie. Bo nie da się ukryć, że w ostatnim czasie 

od tego odeszliśmy. A moim zdaniem warto byłoby do niego wrócić. 

- Radny Stanisław Wesołowski – ja tylko spuentuję ten temat. Projekt jaki jest – każdy 

widzi. Skoro, jak powiedział pan przewodniczący, nie stać nas na prowadzenie 

jednolitych przedszkoli, to o czym tutaj dyskutować. Albo bierzemy to, co nam 

oferują, albo nie. 

- Sekretarz gminy – organizacja nowo utworzonych punktów i punktów, które obecnie 

funkcjonują, jest identyczna. Kwestia zorganizowania większej liczby wycieczek w 

nowych punktach przedszkolnych będzie wynikać wyłącznie z faktu, że przewidziano 

na ten cel większą pulę pieniędzy.  

Kolejna sprawa dotycząca nazewnictwa. Wprawdzie tego tematu nie zgłębiałem, ale 

przedszkole jako odrębna jednostka organizacyjna nie może funkcjonować przy 

szkole. Przedszkole musi być samodzielną jednostką. 

- Radny Marian Okraj – nadzór prowadzony przez samorząd nad poszczególnymi 

placówkami powinien być jednolity. 

- Wójt gminy – proszę aż tak nie roztrząsać tego tematu. Tak czy inaczej jest to 

placówka prowadzona przez samorząd gminy. Bo nie prowadzi tego ani starostwo, ani 

województwo. Tak samo, jak wszystkie drogi są w nazwie gminne. Nieważne czy jest 

to droga dojazdowa do pól, czy też droga wewnętrzna. 

- Przewodniczący obrad – zgadzam się z tym, co powiedział pan wójt i radny 

Stanisław Wesołowski. Podsumowując dyskusję powiem tak. Nie jest istotna nazwa. 

Bierzemy to, co nam oferują. 

- Radna Jadwiga Gubała – nie ulega najmniejszej wątpliwości, że z programu należy a 

nawet trzeba skorzystać, bo jest przeznaczony dla naszych dzieci. 

Po zapoznaniu z materiałami które otrzymaliśmy na sesję uważam, że cele i zadania 

(rozdział 2 kolejnego projektu uchwały) powinni realizować wszyscy pracownicy 

punktów przedszkolnych. 

W związku z brakiem innych pytań oraz głosów w dyskusji przewodniczący obrad 

poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

Wynik głosowania jawnego: „za” – 14, „przeciw” – 0, „wstrzymało się” – 0. 

Uchwała Nr XXIV/178/17 wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik do protokołu. 
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Do punktu 5-go. 

 

             Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Punktów Przedszkolnych na terenie 

Gminy Gnojno. 

             Z treścią uchwały w przedmiotowej sprawie zapoznał uczestników sesji pan 

Piotr Bębas - sekretarz gminy. 

             Następnie radna Jadwiga Gubała zapytała przez jaki okres czasu będzie 

realizowany program. 

             Pani skarbnik w odpowiedzi stwierdziła, że przez okres 1 roku. Natomiast po 

tym czasie samorząd będzie zobligowany do prowadzenia punktów przedszkolnych 

przez kolejne dwa lata. 

Z uwagi na brak pytań przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem uchwały. 

Wynik głosowania jawnego: „za”- 14, „przeciw” – 0, „wstrzymało się” – 0.  

Uchwała Nr XXIV/179/17 wraz z uzasadnieniem – w załączeniu. 

Po omówieniu wszystkich punktów porządku obrad związanych ze zwołaniem sesji 

nadzwyczajnej – przewodniczący obrad przeprowadził głosowanie nad 

wprowadzeniem nowego punktu w brzmieniu: „Podjęcie uchwały zmieniającej 

uchwałę Nr XXI/158/17 Rady Gminy Gnojno z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie 

przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gnojno na rok 2017”. 

Za wprowadzeniem ww. projektu uchwały do porządku obrad głosowało 14 radnych, 

nikt nie był przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu. 

 

Do punktu 6-go. 

 

             Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXI/158/17 Rady Gminy Gnojno 

z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gnojno na 

rok 2017”. 

             Stosownych wyjaśnień w tym temacie udzielił pan sekretarz. Stwierdził m.in., 

że przygotowanie projektu uchwały ma związek ze skargą Prokuratora Rejonowego, 

który podczas analizy uchwały podjętej w marcu dopatrzył się kilku nieścisłości. 

Następnie przedłożył projekt uchwały w przedmiotowej kwestii wraz z trzecim 

akapitem uzasadnienia. 

Ponieważ radni nie zgłaszali pytań ani uwag, przewodniczący obrad poddał projekt 

uchwały pod głosowanie. 

Wynik głosowania jawnego przedstawia się następująco: „za” – 14, „przeciw” – 0, 

„wstrzymało się” – 0. 

Uchwała Nr XXIV/180/17 wraz z uzasadnieniem – w załączeniu. 
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              Po głosowaniu nad uchwałą radna Maria Woźniak zwróciła się z pytaniem do 

wójta, kiedy gmina rozpocznie realizację projektów z zakresu termomodernizacji i 

kanalizacji. 

              Wójt odpowiedział, że obecnie trwa kompletowanie dokumentacji potrzebnej 

do ogłoszenia przetargów. Przy czym w pierwszej kolejności zostanie ogłoszony 

przetarg na remont oczyszczalni, rozbudowę sieci kanalizacyjnej w miejscowościach 

Gnojno i Glinka, natomiast w drugiej – na termomodernizację budynków użyteczności 

publicznej – Ośrodki Zdrowia w Gnojnie, Raczycach, Balicach. 

 

 . Do punktu 7-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 

 

 

 

     

 

           

 

 


