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Protokół Nr XXV/17 

           z sesji Rady Gminy Gnojno, odbytej w dniu 10 października 2017 roku w sali 
konferencyjnej Urzędu Gminy w Gnojnie. 
Sesja trwała od godz. 9.05 do godz. 12.40 i wzięło w nich udział 13 radnych (radna 
Beata Boś od godz. 9.10; nieobecni: radny Krzysztof Samburski, radny Gustaw 
Treliński). 
Ponadto w sesji uczestniczyli: 
- Pan Stanisław Klimczak - wicestarosta buski (w części obrad), 
- Pan Zbigniew Janik - wójt gminy, 
- Pan Piotr Bębas  - sekretarz gminy, 
- Pani Maria Małasińska - skarbnik gminy, 
- Pan Jerzy Orkisz  - delegat ŚIR (w części obrad). 
        Otwarcia XXV sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Wcisło. Na 
wstępie serdecznie powitał wszystkich uczestników sesji, stwierdził kworum 
wystarczające do podejmowania prawomocnych uchwał, po czym odczytał niżej 
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 budżecie Gminy Gnojno na 2017 rok. 
5. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej Gminy Gnojno na lata 2017-2035. 
6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 

Buskiemu na realizację w 2018 roku projektu pn.: „Przebudowa drogi 
powiatowej nr 0023T Chmielnik-Zrecze Małe-Maciejowice-Ruda od km 5+010 
do km 5+990 dł. 980 m”. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze 
bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości gruntowej 
stanowiącej własność Gminy Gnojno. 

8. Podjęcie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na zamianę gruntów położonych 
w miejscowości Skadla. 

9. Podjęcie uchwał w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze 
bezprzetargowej nieruchomości stanowiących własność Gminy Gnojno. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie na rzecz 
Gminy Gnojno nieruchomości gruntowej. 

11. 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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12. Odpowiedzi na interpelacje radnych i wolne wnioski. 
13. 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. 
 
Do punktu 2-go. 
 
            Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji. 
             W sprawie przyjęcia protokołów z poprzednich sesji odbyły się dwa 
głosowania. 
             Za przyjęciem protokołów nr XXIII i XXIV bez czytania głosowało 12 
radnych. 
             Podobnie przebiegło głosowanie nad przyjęciem ww. protokołów w wersji 
opublikowanej na stronach podmiotowych Biuletynu Informacji Publicznej. Za 
głosowało 12 radnych. 
 
Do punktu 3-go. 
 
           Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami. 
           Sprawozdanie za okres od 27.06.2017 r. do 10.10.2017 r., stanowiące załącznik 
do protokołu, przedłożył i opatrzył komentarzem wójt gminy Zbigniew Janik. 
W dyskusji nad punktem 9 sprawozdania (inwestycje i przetargi), dotyczącym 
rewitalizacji obszarów wiejskich i miejskich głos zabrali: 
- Wójt gminy – w dniu dzisiejszym planowałem przedłożyć do akceptacji uchwałę w 
tej sprawie. Na tę chwilę zastanawiam się nad tym , bo jest parę niewiadomych. 
Chciałem aby każdy z radnych, podejmując taką uchwałę, był świadomy tego faktu. 
Rewitalizacja jest procesem długofalowym, dzięki któremu dana miejscowość zmieni 
się zarówno w sferze wizualnej, jak i praktycznej, która będzie do wykorzystania w 
przyszłości. 
Półtora roku temu przedstawiałem na jednej z sesji projekt zagospodarowania terenu 
wokół kościoła w Gnojnie. Niestety, nie było możliwości aplikacji o takie środki, 
które w pełni zabezpieczyłyby nasze potrzeby.     
Program zakłada, że rewitalizacja może być przeprowadzona w miejscowości, w 
której jest siedziba gminy. Aby realizacja programu była w ogóle możliwa, musi 
obejmować  jak najszerszy zakres zadań. 
W ostatnim czasie odbyło się szereg spotkań w tej sprawie, na które poprosiłem m.in. 
wicestarostę oraz prezesa firmy „Rafit”. Spotkania w takim gronie nie są 



3 

 

przypadkowe. Bo tylko pozyskanie jak największej liczby partnerów daje szansę na 
realizację projektu. Dofinansowanie jest naprawdę korzystne i wynosi 80% kosztów, 
podczas gdy zadania realizowane w ramach innych programów są dofinansowane w 
50%. 
Zgodnie z kryteriami projektu rewitalizacja obejmie tylko jedną i to tylko strategiczną 
miejscowość gminy. Dlatego też postaram się pokrótce przedstawić najważniejsze 
założenia projektu. 
Jednym z najważniejszych miejsc, które swoim zasięgiem obejmie rewitalizacja, jest 
teren wokół kościoła. Drugim ważnym punktem, jest remont budynku po byłym 
Posterunku Policji. Jest to miejsce obskurne, w dodatku położone w centralnej części 
wsi. Jak sami dobrze wiecie, remont budynku z naszych pieniędzy byłby niemożliwy. 
Włączenie tego zadania do projektu zwiększa nasze szanse na pozytywną weryfikację 
wniosku. W projekcie uwzględnimy również rewitalizację okolic Szkoły Podstawowej 
w Gnojnie. Remont obiektu, na który udało się pozyskać kwotę w wysokości 250 tys. 
zł z Ministerstwa Edukacji Narodowej i 80 tys. zł z Urzędu Marszałkowskiego, 
przeprowadzono w 2003 i w 2004 roku. Dzięki tym środkom zrobiono to, co było 
możliwe a budynek zyskał nowy, estetyczny wygląd. Natomiast teren wokół szkoły 
nie wygląda najlepiej. Na wiosnę przyszłego roku będzie tam wybudowana muszla 
koncertowa. Koncepcja zakłada również wyremontowane istniejącego parkingu przed 
budynkiem szkoły. W niewykorzystanym miejscu między szkołą a parkingiem ma 
powstać ścieżka historyczna, obrazująca najważniejsze wydarzenia z dziejów naszego 
kraju. 
Realizacja zadań, które wymieniłem, wpisuje się doskonale w zakładany projekt. W 
wyremontowanym budynku po byłym posterunku mogłaby się mieścić świetlica 
wiejska. 
Kolejnym miejscem do zagospodarowania są dwie działki położone w okolicy firmy 
„Rafit”. Docelowo powstałby tam skatepark, czyli miejsce rekreacyjne dla młodzieży. 
W celu wspólnej realizacji projektu zamieściliśmy na stronie internetowej ogłoszenie o 
otwartym naborze partnera – przedsiębiorcy z sektora małych i średnich 
przedsiębiorstw. Fakt ten zwiększa nasze szanse na wyższą punktację złożonego 
wniosku. Natomiast szef firmy „Rafit” uzyskałby dofinansowanie w wysokości 75%. 
Kolejne punkty uzyskalibyśmy dzięki podjęciu współpracy z powiatem buskim, w 
gestii którego leży zarządzanie DPS w Gnojnie. Miejsce to stanowi integralną część 
naszej rewitalizacji. 
Podczas poniedziałkowego spotkania ustalono, że w ramach projektu zostanie 
zagospodarowany park wokół pałacu, w którym mieścił się DPS. Byłaby to niezła 
atrakcja dla tych, którzy chcieliby zwiedzić ten teren.  
Pan wicestarosta zadeklarował udział finansowy powiatu w tym przedsięwzięciu, za 
co mu jestem bardzo wdzięczny. Bo dzięki temu gmina zyska 6 dodatkowych 
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punktów. Za współpracę z powiatem i zagospodarowanie zabytkowego terenu. Mówię 
o tym dlatego, by uniknąć ewentualnych zarzutów i żeby każdy wiedział z czym 
przyjdzie nam się zmierzyć. Według mnie podjęcie współpracy ma same plusy, 
zarówno dla nas, dla starostwa, jak i dla mieszkańców. Może się również okazać, że 
budynek byłego DPS zostanie przekazany gminie. 
Planowany całkowity koszt realizacji projektu wyniesie około 2 milionów złotych. 
- Wicestarosta buski – w pierwszej kolejności odniosę się do tematu, który tak 
obszernie przedstawił pan wójt. Otóż w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Świętokrzyskiego pojawiło się nowe działanie pod nazwą: 
„Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich”. Realizacja projektu rozpocznie się w 
2018 roku i może potrwać do 2020 roku. Skądinąd wiem, że wiele gmin z terenu 
województwa, i powiatu buskiego również, chce z niego skorzystać. Z naszego 
powiatu o środki zamierzają aplikować następujące gminy: Wiślica, Nowy Korczyn, 
Solec - Zdrój i Gnojno. Zamysłem rewitalizacji jest podkreślenie walorów gminy i 
poprawienie estetyki, co w konsekwencji ma zachęcić potencjalnych inwestorów. 
Powodem dla którego gminy tak chętnie sięgają po te środki, jest bardzo wysokie 
dofinansowanie, które wynosi aż 80%. Wspólne złożenie wniosku z powiatem daje 
większą możliwość uzyskania dofinansowania. Jednym z warunków, które trzeba 
spełnić, jest podjęcie współpracy z dwoma jednostkami – z samorządem i prywatnym 
inwestorem. Partnerem, który wstępnie wyraził zgodę na podjęcie współpracy jest 
prezes firmy „Rafit”, natomiast partnerem samorządowym  - powiat buski.  Dobrze się 
składa, że powiat jest właścicielem działek, na których znajduje się zabytkowy park, 
ponieważ jest to jeden z wymogów tego projektu. Faktem jest, że nie inwestujemy w 
budynek pałacu, ponieważ postępowanie spadkowe jest w toku. Niemniej jednak po 
jego zakończeniu pałac będzie własnością powiatu. Ponieważ został wybudowany 
nowy budynek DPS, są dwie koncepcje na jego docelowe zagospodarowanie. Pierwsza 
koncepcja zakłada sprzedaż budynku, natomiast druga - nieodpłatne przekazanie na 
rzecz gminy Gnojno. 
Do pomysłu włączenia parku w zakres rewitalizacji udało mi się przekonać starostę, 
zarząd powiatu oraz komisje. Ponieważ do dnia 26 października br. trzeba złożyć 
wniosek o dofinansowanie, ze względów czasowych i proceduralnych dobrze by było, 
aby rada podjęła przedmiotową uchwałę nawet na tej sesji. 
- Wójt gminy – temat uważam za otwarty, bo projekt uchwały w tej sprawie jest już 
przygotowany. 
- Wicestarosta – w związku z tym bardzo proszę o jej podjęcie, ponieważ ta uchwała i 
uchwała rady powiatu będzie stanowić integralną część wniosku. 
- Wójt gminy – biorąc pod uwagę powyższe argumenty i akceptację radnych, zgłoszę 
dzisiaj wniosek o wprowadzenie projektu uchwały do porządku obrad. Tym bardziej, 
że jak widać, jesteśmy wszyscy zgodni co do tego, aby podjąć taką współpracę. Wybór 
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też nie należy do trudnych. Bo tak czy inaczej projekt dotyczy przebudowy przestrzeni 
publicznej w Gnojnie i nie może być realizowany w żadnej innej miejscowości na 
terenie gminy. 
- Radna Maria Woźniak – z wypowiedzi pana wicestarosty wynika, że teren obok 
posesji państwa Stępniów nie będzie objęty rewitalizacją, chociaż jest to jeden z 
najbardziej niebezpiecznych odcinków drogi. Ponieważ nie ma w tym miejscu 
chodnika,  na poboczu parkują samochody. Gdy spadnie śnieg i deszcz, robi się błoto a 
ludzie wychodzący z kościoła wchodzą  na jezdnię, wprost pod nadjeżdżające pojazdy. 
Dlatego uważam, że należałoby ten odcinek drogi zabezpieczyć i uniemożliwić 
parkowanie. 
- Wicestarosta – ten odcinek zostanie zabezpieczony w ramach bieżącego utrzymania 
dróg powiatowych. 
- Wójt gminy – jeden parking będzie usytuowany naprzeciwko drogi wojewódzkiej, 
natomiast drugi – obok  figury św. Jana Nepomucena. Po ich wybudowaniu problem 
zgłoszony przez panią radną rozwiąże się sam. 
- Radna Maria Woźniak – panie wójcie – natura ludzka jest przewrotna. Jeżeli w tym 
miejscu nie będzie wysokiego chodnika, to i tak tam będą parkować. 
          Wicestarosta kontynuując swoją wypowiedź poinformował, że: 
-  dobiega końca budowa drogi powiatowej Gnojno – Gorzakiew, 
-  rozpoczęto prace związane z budową drogi Bugaj – Kostera, 
- dzięki zaangażowaniu pani radnej, sołtysa i mieszkańców Janowic Poduszowskich 
wykonano w tej miejscowości rów biegnący wzdłuż drogi.  
           Podziękowania za wykonaną inwestycję złożył panu wicestaroście, w imieniu 
mieszkańców, sołtys wsi Krzysztof Żydek oraz radna Jadwiga Gubała. 
Pani radna zapytała, kiedy zostaną usunięte krzaki rosnące wzdłuż drogi Bugaj – 
Zawada. Pan wicestarosta w odpowiedzi stwierdził, że wniosek w tej sprawie został 
zgłoszony.     
W dalszej części obrad głos zabrali: 
- Pan Jerzy Orkisz –  ponieważ lekarze weterynarii z sąsiednich gmin są w wieku 
przedemerytalnym, za niedługi czas rolnicy z naszego terenu mogą mieć utrudniony 
dostęp do świadczonych przez nich usług. Dlatego uważam, że należy się nad tą 
kwestią poważnie zastanowić. Druga ważna sprawa. Tylko do końca tego roku rolnicy 
mogą przechodzić na wcześniejsze emerytury. Problem polega na tym, że Starostwo 
Powiatowe w Busku – Zdroju nie chce rejestrować umów dzierżawy gruntu rolnego, 
mimo że inne powiaty to robią.  
- Wicestarosta buski – proszę się wyrażać precyzyjnie i nie używać jednoznacznych 
stwierdzeń. Nieprawdą jest, że starostwo nie chce pomagać rolnikom. Ustawa 
jednoznacznie precyzuje, kto może być stroną umowy dzierżawy. Na pewno stroną nie 
mogą być dzieci ani ich małżonkowie, ponieważ z rejestracją umowy dzierżawy wiążą 
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się środki finansowe. I takie stanowisko w tej kwestii zajmuje starostwo. Jeżeli 
natomiast KRUS uznaje, że taka umowa jest ważna, nic nie stoi na przeszkodzie, aby 
taką umowę respektować. 
Najbardziej logicznym wyjściem z tej sytuacji byłoby zgłoszenie interpelacji w 
polskim parlamencie w sprawie zmiany ustawy w trybie natychmiastowym. Wówczas 
powiaty mogłyby, bez żadnych obaw o skutki prawne, rejestrować takie umowy. 
Pani kierownik placówki terenowej KRUS w Busku – Zdroju zobowiązała się do 
złożenia wniosku o zmianę przedmiotowej ustawy. 
- Pan Jerzy Orkisz – zakopywanie padłych świń oraz pozostałych zwierząt 
gospodarskich jest nielegalne i grozi za to bardzo wysoka kara, która może wynieść 
nawet kilka tysięcy złotych. Przepisy jasno stanowią, że zwłoki zwierząt 
gospodarskich powinny trafić do zakładów utylizacyjnych. 
Od nowego roku wszystkie wnioski o dopłaty bezpośrednie mają być składane w 
formie elektronicznej. 
- Wicestarosta – ponieważ nie mogę uczestniczyć w dalszej części obrad, bardzo 
proszę o podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej na realizację w 
2018 r. powiatowej inwestycji drogowej. 
Ze swej strony deklaruję, że zrobię wszystko aby w latach następnych gmina  
otrzymała pomoc na realizację własnych zadań. 
- Pan Henryk Kasza – na załatwienie sprawy w KRUS trzeba czekać czasami pięć 
godzin. Do kogo należy się zwrócić, aby taki stan rzeczy uległ zmianie? 
- Wicestarosta – starostwo nie ma na to wpływu, bo KRUS jest jednostką rządową. 
Dlatego należy się zwrócić  z tym problemem do pani kierownik. 
- Radny Wincenty Krawczyk – kiedy będzie remontowany odcinek drogi Zofiówka - 
Wiktorów? 
- Wicestarosta – droga jest wytyczona; jak będziemy dysponować odpowiednimi 
środkami finansowymi – rozpoczniemy realizację tego zadania. 
Przewodniczący ogłosił 10-minutową przerwę w obradach. 
 
Do punktu 4-go. 
 
             Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Gnojno na 2017 rok. 
              Z treścią protokołu Nr 35/17 z posiedzenia Komisji Planowania, Budżetu i 
Finansów, odbytego w dniu 6 października 2017 r., zapoznała zebranych radna Maria 
Woźniak (kserokopia protokołu – w załączeniu). 
              Następnie pani skarbnik przedłożyła projekt uchwały w wyżej wymienionej 
kwestii. 
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             Radny Marian Okraj zwrócił się z pytaniem do pani skarbnik, czy 
przedstawiona uchwała ma związek z uchwałą umieszczoną w punkcie 6 porządku 
obrad. 
             Pani skarbnik udzielając odpowiedzi na zadane pytanie stwierdziła, że limit 
wydatków na przedsięwzięcie zawarte w projekcie uchwały w punkcie 6 został 
uwzględniony w załączniku nr 3.  
             Wójt gminy poinformował, że w przedłożonym projekcie uchwały dokonano  
zmiany poprzez przeniesienie kwoty 6.900 zł z zadania – remont strażnicy - na zadanie 
- zakup kruszywa i remont pobocza na zakręcie w msc. Gorzakiew. Są to środki 
pochodzące z funduszu sołeckiego sołectwa.  
Ponieważ remont strażnicy rozpocznie się w roku 2018, wójt prosił radnych o 
przegłosowanie uchwały z uwzględnieniem zaproponowanej zmiany. 
W związku z brakiem dalszych pytań i uwag do powyższego projektu uchwały, 
przewodniczący przystąpił do głosowania. 
Wynik głosowania jawnego: „za” – 11, „przeciw” – 0, „wstrzymało się” – 1 (radny 
Artur Patrzałek był nieobecny na sali obrad w trakcie głosowania i nie brał w nim 
udziału). 
Uchwała Nr XXV/181/17 wraz z uzasadnieniem – w załączeniu. 
 
Do punktu 5-go. 
 
            Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie 
Finansowej Gminy Gnojno na lata 2017-2035. 
           Z projektem uchwały w przedmiotowej sprawie zapoznała zebranych skarbnik 
gminy Maria Małasińska. 
Ponieważ nie było pytań ani uwag, przewodniczący obrad poddał rzeczony projekt 
uchwały pod głosowanie. 
Wynik głosowania jawnego jest następujący: „za” – 12, „przeciw” – 0, „wstrzymało 
się” – 0 (radny Artur Patrzałek nie uczestniczył w głosowaniu, ponieważ nie było go 
nas sali obrad). 
Uchwała Nr XXV/182/17 stanowi załącznik do protokołu. 
 
Do punktu 6-go. 
 
            Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 
Buskiemu na realizację w 2018 roku projektu pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 
0023 T Chmielnik – Zrecze Małe – Maciejowice – Ruda od km. 5+010 do km 5+990 
dł. 980 m.” 
           Projekt uchwały w ww. sprawie odczytała pani skarbnik. 



8 

 

W dyskusji na wyżej wymieniony temat głos zabrali: 
- Radny Marian Okraj – po wysłuchaniu uchwały odnoszę wrażenie, że nasza gmina 
przekształca się w instytucję charytatywną. Od 3 lat udzielamy pomocy finansowej 
Powiatowi Buskiemu na realizację różnych projektów i są to przeważnie drogi 
powiatowe. Natomiast my, mimo starań wójta, ciągle jesteśmy na szarym końcu, jeśli 
chodzi o budowę dróg gminnych. Nie można zaprzeczyć, że w tej kadencji zbudowano 
wiele kilometrów dróg. Ale oczekiwania społeczne i potrzeby w tym zakresie są o 
wiele większe. Dlaczego tak jest. Ponieważ po drogach, o których mówię, jeździły 
kiedyś zaprzęgi konne. Skok cywilizacyjny i rozwój motoryzacji przyczynił się do 
zmian funkcjonowania transportu drogowego. I teraz nie da się tamtędy jeździć 
pojazdami mechanicznymi. Wielu sołtysów przyzna mi rację. Często dojazd do drogi 
gminnej lub powiatowej wymaga nie lada umiejętności od kierowcy pojazdu. 
Uporządkujmy wobec tego najpierw drogi gminne, ku zadowoleniu naszych 
mieszkańców, dopiero potem dzielmy się z innymi. Nie jestem przeciwnikiem tego, 
aby się dzielić. Dzielmy się, ale dopiero po uporządkowaniu spraw na naszym 
podwórku. Dlatego byłbym wstrzemięźliwy przy podejmowaniu tej uchwały. Nie będę 
nikogo namawiał do takiego czy innego głosowania. Ja w każdym razie postanowiłem 
wstrzymać się od głosu. 
- Radny Artur Patrzałek – droga będzie uczęszczana przez mieszkańców wielu 
miejscowości. Będzie to inwestycja wspólna, ponieważ droga jest położona na granicy 
powiatów. Byłoby bez sensu zostawić niewyremontowany odcinek drogi, który w 
dodatku jest tak bardzo zdewastowany. 
Biorąc pod uwagę powyższe argumenty, bardzo proszę o przegłosowanie uchwały. 
- Radna Jadwiga Gubała – ja też mam mieszane uczucia, jeśli chodzi o dokładanie 
pieniędzy do drogi powiatowej. Niemniej jednak droga jest bardzo potrzebna nie tylko  
mieszkańcom miejscowości przez którą przebiega, ale również mieszkańcom 
Maciejowic, którzy o wiele szybciej dojadą do Chmielnika. Zważywszy jednak na  
krótki odcinek drogi i gotową podbudowę wydaje mi się, że kwota dotacji w 
wysokości 115 078 zł stanowi pokaźną sumę.  
- Radny Wincenty Krawczyk - radny Marian Okraj ma prawo do własnego zdania. Ale 
trzeba powiedzieć jedno. Jest to najgorsza droga na terenie gminy, wymagająca 
pilnego remontu. Jestem za tym, żeby dołożyć się do drogi i przegłosować uchwałę. 
- Wójt gminy – chciałbym przedstawić argumenty, dlaczego zaproponowałem 
dofinansowanie projektu powiatowego. Nawiązując do wypowiedzi mojego 
przedmówcy trzeba jednoznacznie stwierdzić, że jest to najgorsza droga na terenie 
naszej gminy. Wprawdzie nie ma dołów w nawierzchni drogi, ale po płytach, które 
tam są, jeździ się o wiele gorzej niż po dołach. 
Każda inwestycja i każdy remont, który jest robiony na terenie naszej gminy, wiąże się 
z wydatkami i z akceptacją wszystkich radnych. Chociaż każdy ma prawo do 
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własnego zdania. Jedna inwestycja jest realizowana na północy, druga na południu a 
jeszcze inna na wschodzie albo na zachodzie. Znamienne jest, że każdy popiera te 
zadania, które są realizowane w jego miejscowości lub w pobliżu. Natomiast 
inwestycje realizowane w oddaleniu wydają się niektórym mniej potrzebne albo wręcz 
zbędne. 
Jedno trzeba sobie powiedzieć jasno. Jeśli jest możliwość remontu, a nasz wkład 
finansowy ma być argumentem dla pana wicestarosty w trakcie podejmowania 
uchwały na sesji Rady Powiatu, to trzeba taką szansę wykorzystać. W przeciwnym 
razie realizacja inwestycji może być odsunięta w czasie. Najlepszym przykładem 
takiego działania jest budowa 30-metrowego odcinka chodnika w Glince. Mimo że 
przez wieś przebiega droga wojewódzka, chodnik zostanie wybudowany dopiero 
wówczas, kiedy gmina pokryje koszty projektu i 50% kosztów budowy. Można by 
było na to spojrzeć z innej strony i powiedzieć, że jeżeli jest to droga wojewódzka, my 
nie będziemy dokładać do chodnika  z własnego budżetu. Ale przecież Glinka jest 
jedną z miejscowości położonych na terenie naszej gminy. Nam nie pozostaje nic 
innego, jak tylko się dostosować do zasad ustalonych przez właścicieli różnych 
kategorii dróg. 
Rozumiem, że drogi gminne wymagają remontu. Robimy to na miarę własnych 
możliwości. Wprawdzie nie jesteśmy zarządcą ani drogi wojewódzkiej, ani 
powiatowej, ale obydwie przebiegają przez teren gminy Gnojno. 
Ta sprawa ma jeszcze inny aspekt. W radzie powiatu zasiadają radni, którzy lobbują 
na rzecz własnych miejscowości i okręgów wyborczych, które reprezentują. Pan 
wicestarosta, który jest z naszego terenu, też musi mieć mocne argumenty, by zabiegać 
o dofinansowanie naszych inwestycji drogowych. Niestety, nie zawsze udaje się 
przekonać do swoich pomysłów pozostałych radnych i spełnić wszystkie obietnice. 
Wiadomo już, że nie będzie dotacji z powiatu na nasze drogi gminne, ale mamy 
zapewnienie iż powiat będzie partycypował w kosztach zagospodarowania działki 
obok pałacu, w którym mieścił się DPS. Byłaby to swego rodzaju rekompensata za 
niespełnioną obietnicę. 
Wiem, że gdybyśmy nie dołożyli 200 tys. zł do drogi powiatowej Gnojno – 
Gorzakiew, moglibyśmy za tę kwotę zrobić ok. 3 km dróg gminnych. 
Partycypowaliśmy jednak tych w kosztach, droga powstała i będą z niej korzystać 
wszyscy mieszkańcy gminy, i nie tylko. 
Na koniec powiem tak. Albo dołożymy i mamy, albo nie dołożymy i nie będziemy 
mieć. 
- Radny Artur Patrzałek – chciałem podkreślić, że nie jest to droga dojazdowa do pól, 
tylko droga z której korzystają mieszkańcy dojeżdżający m.in. do pracy. Zatem remont 
drogi wpłynie na poprawę bezpieczeństwa pieszych i kierowców. 
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- Radny Marian Okraj – byliście świadkami, jak na wspólnym posiedzeniu stałych 
komisji rady wnioskowałem o przebudowę mostu na drodze o nr ewid. 260 w msc. 
Pożogi. To również jest droga główna, która łączy się z drogą wojewódzką. Padło 
wówczas pytanie, skąd wezmę na to pieniądze. Ja te pieniądze widzę właśnie w tym 
projekcie uchwały. Kwota 100 tys. złotych w zupełności by wystarczyła na budowę 
mostu. I jeszcze by zostało na remont odcinka drogi. 
Mój przedmówca przekonywał, że tamta droga nie jest drogą dojazdową do pól. Ta 
również nie należy do takiej kategorii. Od 10 lat wnioskuję o jej remont. I mimo że 
była remontowa 5-krotnie, nadal jest nieprzejezdna. Ze względu na zły stan odcinka 
drogi Pożogi – Poręba nie jeździ tamtędy autobus szkolny a rodzice muszą dowozić 
swoje dzieci własnym transportem. Owszem, w poprzedniej kadencji zrobiono 
niewielki odcinek drogi, ale tylko dla weteranów pewnej opcji politycznej, której 
byłem przeciwny. 
Tyle mam do powiedzenia w tej sprawie, a wy głosujcie jak chcecie. 
- Wójt gminy – aby zamknąć ten temat, wyjaśnię niektóre kwestie. Droga Pożogi – 
Poręba nie może być remontowana w pełnym, oczekiwanym przez nas, zakresie, 
ponieważ gmina nie jest właścicielem tego odcinka, tylko Lasy Państwowe. Krótko 
mówiąc nic nie możemy zrobić na tym terenie, bez akceptacji zarządcy. Lasy 
Państwowe nie widzą potrzeby robienia w tym miejscu nowej drogi i dlatego tam jej 
po prostu nie będzie. Aż do momentu, kiedy przedstawiciele tej jednostki zmienią 
zdanie w tym zakresie. 
- Radny Marian Okraj – czy były prowadzone rozmowy na ten temat? 
- Wójt gminy – były, ale decyzje, które drogi będą remontowane, leżą w ich gestii. My 
możemy tylko wnioskować. 
- Radny Marian Okraj – wreszcie usłyszałem jakieś konkrety, bo wcześniej nic nie 
wiedziałem na ten temat. 
- Wójt gminy – mówiłem o tym na zebraniu wiejskim w Pożogach. 
- Radny Wincenty Krawczyk – na sali obrad musi być zgoda. Dlatego trzeba dojść do 
porozumienia, dzięki któremu i droga będzie zrobiona, i most przebudowany. 
- Radna Jadwiga Gubała – wspominałam wcześniej o dużej kwocie dofinansowania na 
realizację projektu. Dlatego sugerowałabym, aby mu się uważnie przyjrzeć. Żeby się 
w efekcie nie okazało, jak to miało miejsce w przypadku Gorzakwi i Balic, że 
szerokość drogi nie pozwoli na swobodne minięcie się dwóch samochodów. 
- Radny Jerzy Kwiecień – chciałbym się odnieść do kwestii poruszonej przez radnego 
Mariana Okraja. Lasy Państwowe niezbyt chętnie podchodzą do realizacji takich 
projektów, traktując swoje tereny jak prywatny folwark. Jeśli droga przebiega na 
obrzeżach lasu, sprawa jest łatwiejsza, jeśli natomiast przez sam środek – zaczynają 
się schody. 
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- Radna Maria Woźniak – pieniądze to jest jedna sprawa, a punktacja – to sprawa 
druga. W wyniku zmian kryteria naboru wniosków na „schetynówki” zostały 
zaostrzone. W związku z tym powiat musi we wniosku wykazać, że współpracuje z 
gminą. W przeciwnym razie wniosek uzyska niższą punktację i nie przejdzie 
pomyślnie procedur.  
Nie możemy się zachowywać, jak przysłowiowy pies ogrodnika. W zamian za wkład 
własny w realizację projektu, możemy się domagać od powiatu wybudowania kawałka 
chodnika. 
Muszę się jeszcze podzielić z Państwem pewną refleksją na temat Lasów 
Państwowych. Otóż jestem mile zaskoczona i pozytywnie zbudowana dobrze 
utrzymanym odcinkiem drogi Gorzakiew – Rudki, przy której znajdują się m.in. zatoki 
parkingowe.  
Mając to na uwadze apeluję do pana wójta, aby porozmawiał z włodarzem gminy 
Szydłów na temat budowy drogi Płośnia – Rudki. 
- Radny Stanisław Wesołowski – w ubiegłym roku, w trakcie dyskusji nad 
dofinansowaniem  budowy drogi powiatowej Gnojno – Gorzakiew, też dało się słyszeć 
głosy, że kwota 200 tys. zł jest zbyt wysoka. Argumentowałem wówczas, że powiat 
nie zabierze nam tej drogi. Dzięki sfinalizowanemu projektowi powstał piękny 
odcinek drogi. I dlatego jestem za tym, aby udzielić pomocy finansowej na realizację 
kolejnego projektu. Nie możemy się ograniczać do małostkowego myślenia. Jak u 
mnie coś się robi – to w porządku, natomiast jak u innych – to nie w porządku. 
Po dyskusji przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
Wynik głosowania jawnego: „za” – 12, „przeciw” – 0, „wstrzymało się” – 1.  
Uchwała Nr XXV/183/17 wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik do protokołu. 
 
Do punktu 7-go. 
 
             Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze 
bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości gruntowej 
stanowiącej własność Gminy Gnojno. 
            Treść uchwały w przedmiotowej kwestii przedstawiła pani Maria Małasińska – 
skarbnik gminy. 
             Radna Maria Woźniak tytułem wyjaśnienia dodała, że członkowie Komisji 
Planowania, Budżetu i Finansów zapoznali się na swoim posiedzeniu z operatem i 
doszli do wniosku, że sprzedaż nieruchomości jest korzystna dla gminy.   
Wobec braku pytań i uwag przewodniczący zarządził głosowanie nad projektem 
uchwały. 
Wynik głosowania jawnego przedstawia się następująco: „za” – 13, „przeciw” – 0, 
„wstrzymało się” – 0. 
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Uchwała Nr XXV/184/17 wraz z uzasadnieniem – w załączeniu. 
 
 
 
 
Do punktu 8-go. 
 
             Podjęcie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na zamianę gruntów położonych 
w miejscowości Skadla. 
            Z pierwszym projektem uchwały, w którym wyraża się zgodę na zamianę 
gruntów pomiędzy Gminą Gnojno a Panem Łukaszem Zawieruchą, zapoznała 
zebranych pani skarbnik. 
            Wyjaśnień w przedmiotowej sprawie  udzielił wójt gminy. Stwierdził m.in., że 
sprawa należy do kategorii zawiłych i ciągnie się od wielu lat. Co najmniej rok trwało 
ustalanie granic działek przez właścicieli, czyli Pana Łukasza Zawieruchę i Pana 
Jerzego Banasia, o którym będzie mowa w drugim projekcie uchwały.  
Dzięki pomocy radnego Wincentego Krawczyka i sołtysa wsi Skadla ta karkołomna 
sprawa znalazła swój szczęśliwy finał. W wyniku dokonanej zamiany gmina przejmie 
od dotychczasowych właścicieli działki, które przeznaczy na drogę gminną, jeden z 
właścicieli nabędzie działkę od gminy, którą przeznaczy pod budowę, a drugi - na 
grunt rolny. I wszyscy będą zadowoleni. 
Z uwagi na powyższe wójt zwrócił się do radnych o przegłosowanie uchwał. 
            Radny Wincenty Krawczyk, zabierając głos, podziękował panu wójtowi za to, 
że ma wyrazistą osobowość i dar przekonywania, dzięki któremu udało się pogodzić z 
pozoru sprzeczne interesy, zwaśnionych ze sobą od wielu lat, stron. 
          Do podziękowań przyłączył się także radny Jerzy Kwiecień, który oznajmił, że 
nowa droga jest po prostu super.  
Zważywszy na fakt, iż żaden radny nie zgłaszał uwag ani pytań – przedłożony projekt 
uchwały został przez przewodniczącego obrad poddany pod głosowanie. 
Wynik głosowania: „za” – 13, „przeciw” – 0, „wstrzymało się” – 0. 
Uchwała Nr XXV/185/17 wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik do protokołu. 
W następnej kolejności odbyło się głosowanie nad kolejnym projektem uchwały, bez 
czytania. 
Wynik głosowania przedstawia się w sposób następujący: „za” – 13, „przeciw” – 0, 
„wstrzymało się” – 0. 
Uchwała Nr XXV/186/17 wraz z uzasadnieniem – w załączeniu. 
 
Do punktu 9-go. 
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            Podjęcie uchwał w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze 
bezprzetargowej nieruchomości stanowiących własność Gminy Gnojno. 
            Projekt uchwały w przedmiotowej sprawie, w którym wyraża się zgodę na 
sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w obrębie Bugaj, 
stanowiącej własność Gminy Gnojno, na rzecz osoby fizycznej, przedstawiła pani 
Maria Małasińska – skarbnik gminy. 
           Wójt gminy doprecyzował temat i stwierdził, że dwa projekty uchwał, nad 
którymi rada aktualnie proceduje, są wynikiem uzgodnień poczynionych na zebraniu 
wiejskim z mieszkańcami wsi Bugaj. 
Podczas zebrania mieszkańcy wyrazili zgodę na zbycie nieruchomości o pow. 0,0147 
ha i 0,0183 ha, co w efekcie wpłynie na poprawę warunków zagospodarowania 
nieruchomości przyległych.  
Z uwagi na fakt, iż gmina nie ma możliwości odrębnego zagospodarowania 
wymienionych działek, postanowiono zbyć nieruchomości: jedną na rzecz Marty i 
Mariusza Władnych (pierwszy projekt uchwały), natomiast drugą - na rzecz Marianny 
Adamczyk (drugi projekt uchwały). 
Analogicznie do poprzedniego punktu – wójt zwrócił się do radnych z prośbą o 
akceptację ww. projektów uchwał. 
Ponieważ nikt nie zgłaszał uwag, przystąpiono do głosowania. 
Wynik głosowania jawnego: „za” – 13, „przeciw” – 0, „wstrzymało się” – 0. 
Uchwała Nr XXV/187/17 wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik do protokołu. 
W dalszej kolejności przewodniczący obrad poddał pod głosowanie drugi projekt 
uchwały, bez czytania. 
Wynik głosowania jawnego: „za” – 13, „przeciw” – 0, „wstrzymało się” – 0. 
Uchwała Nr XXV/188/17 wraz z uzasadnieniem – w załączeniu. 
 
Do punktu 10-go. 
 
              Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie na rzecz 
Gminy Gnojno nieruchomości gruntowej. 
              Analogicznie do poprzednich punktów projekt uchwały w przedmiotowej 
kwestii odczytała pani skarbnik. 
              Wójt wyjaśnił, że  w ubiegłym roku mieszkańcy Zofiówki podjęli na zebraniu 
wiejskim uchwałę w sprawie zakupu działki, w celu urządzenia placu wiejskiego. Na 
zakup działki przeznaczyli środki z funduszu sołeckiego. 
Podjęcie uchwały przez radę stanowi zakończenie tej sprawy. 
Z uwagi na brak pytań przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
Wynik głosowania jawnego jest następujący: „za” – 13, „przeciw” – 0, „wstrzymało 
się” – 0. 
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Uchwała Nr XXV/189/17 wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik do protokołu. 
 
 
 
Do punktu 11-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. 
          Projekt uchwały w ww. sprawie przedłożyła pani skarbnik. 
          Wójt w uzupełnieniu dodał, że jak wynika z załącznika do projektu uchwały, 
tych przystanków na terenie naszej gminy jest naprawdę bardzo dużo. Z czasem 
będzie ich przybywać, ponieważ autobusy szkolne mogą się zatrzymywać tylko w 
ściśle określonych miejscach. 
           Następnie radny Marian Okraj zapytał, czy gmina jest właścicielem 
przystanków zlokalizowanych przy drodze wojewódzkiej. 
          Wójt w odpowiedzi stwierdził, że utrzymanie wiat przystankowych należy do  
gminy i podkreślił, iż w związku z tym faktem ponosimy niemałe koszty wymiany 
zbitych szyb, napraw i remontów. 
Wobec braku pytań i uwag, przedmiotowy projekt uchwały został przez 
przewodniczącego obrad poddany pod głosowanie. 
Wynik głosowania jawnego przedstawia się następująco: „za” – 13, „przeciw” – 0, 
„wstrzymało się” – 0. 
Uchwała Nr XXV/190/17 wraz z uzasadnieniem – w złączeniu. 
Po głosowaniu wójt poinformował, że do porządku obrad zostaną wprowadzone dwa 
projekty uchwał: „w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Gnojno do 
partnerstwa na rzecz realizacji projektu pn.: „Rewitalizacja miejscowości 
Gnojno” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa 6 Rozwój 
miast, działanie 6.5 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich” oraz 
„zmieniający uchwałę nr XXIV/178/17 Rady Gminy Gnojno z dnia 24 sierpnia 
2017 r. w sprawie uzupełnienia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów 
przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Gnojno o 
inne formy wychowania przedszkolnego” (uchwała uchylona rozstrzygnięciem 
nadzorczym wojewody świętokrzyskiego w części określonej w § 4).  
Za zmianą w porządku obrad głosowało 13 radnych, nikt nie był przeciw i nikt nie 
wstrzymał się od głosu. 
Za wprowadzeniem dwóch projektów uchwał, o których mowa wyżej, również 
głosowało 13 radnych, nikt  nie był przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu. 
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Przewodniczący ogłosił 8-minutową przerwę w obradach. 
Po przerwie – zgodnie z sugestią przewodniczącego rady – odczytano protokoły z 
posiedzeń stałych komisji rady, odbytych w okresie między sesjami. 
            W pierwszej kolejności radna Maria Woźniak zapoznała zebranych z 
protokołem z posiedzenia Komisji Planowania, Budżetu i Finansów, odbytego w dniu 
27 września 2017 r. (kserokopia protokołu nr 34/17 – w załączeniu). 
            Następnie radny Marian Okraj odczytał treść protokołu z posiedzenia Komisji 
Rewizyjnej z dnia 17 lipca 2017 r. (kserokopia protokołu nr 24/17 – w załączeniu). 
            Potem radna Beata Boś przedłożyła protokół z posiedzenia Komisji Rolnictwa, 
Gospodarki Żywnościowej, Handlu i Usług oraz Ochrony Środowiska z posiedzenia 
odbytego w dniu 7 września 2017 r. (kserokopia protokołu nr 24/17 – w załączeniu). 
             Po odczytaniu protokołów przewodniczący rady poinformował, że na 
następnej sesji zostaną omówione w szerokim zakresie protokoły z zebrań wiejskich.  
 
Do punktu 12-go. 
 
             Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Gnojno 
do partnerstwa na rzecz realizacji projektu pn.: „Rewitalizacja miejscowości Gnojno” 
realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa 6 Rozwój miast, działanie 6.5 
Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich. 
              Projekt uchwały w przedmiotowej sprawie przedstawił sekretarz gminy, Piotr 
Bębas. 
W związku z brakiem pytań przystąpiono do głosowania. 
 Głosowanie jawne przebiegło następująco: „za” – 13, „przeciw” – 0, „wstrzymało 
się” – 0. 
Uchwała Nr XXV/191/17 wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik do protokołu. 
 
Do punktu 13-go. 
 
              Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr XXIV/178/17 Rady Gminy 
Gnojno z dnia 24 sierpnia 2017 r. 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 wyjaśnił, że w uchwale z 24 sierpnia 2017 r. 
w § 4 widniał zapis: uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty 
opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego  z mocą 
obowiązującą od 1 września 2017 r. Wojewoda świętokrzyski w dniu 20 września br. 
wydał rozstrzygnięcie nadzorcze, stwierdzające nieważność uchwały w części 
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określonej w § 4. Powołując się na obowiązujące w tym zakresie akty normatywne 
zarzucił, że uchwała nie stanowi aktu prawa miejscowego i nie podlega publikacji. 
Tym samym uchwała nie ma określonego terminu wejścia w życie. Wprowadzona 
zmiana usuwa tę nieprawidłowość. Kontynuując odczytał treść uchwały. 
Ze względu na brak pytań i uwag do projektu uchwały, przewodniczący przeszedł do 
głosowania. 
Głosowanie przebiegło w sposób następujący: „za” – 13, „przeciw” – 0, 
„wstrzymało się” – 0. 
Uchwała Nr XXV/192/17 wraz z uzasadnieniem – w załączeniu. 
 
Do punktu 14-go. 
 
            Odpowiedzi na interpelacje radnych i wolne wnioski. 
             Na samym początku wójt przeprosił za pewne opóźnienia w wykonywaniu 
wniosków, zgłoszonych podczas przedostatniej sesji. Tłumaczył, że pracownikom 
bardzo dużo czasu zajęło przygotowanie obiektów szkolnych do rozpoczęcia nowego 
roku szkolnego. Dlatego wszystkie prace, związane z przycinaniem gałęzi krzewów i 
drzew, wykaszaniem trawy oraz montażem znaków drogowych, zostaną wykonane w 
późniejszym terminie. Zaznaczył, że część tych prac już została zrobiona (wnioski – w 
załączeniu). 
W dalszej części obrad radni zgłosili następujące wnioski, zapytania i sugestie: 
- Radny Jerzy Kwiecień zwrócił się z prośbą o wyprostowanie nachylonego słupa 
oświetleniowego na skrzyżowaniu drogi  w Glince, wymianę przepalonych żarówek i 
usunięcie gałęzi, które zasłaniają źródło światła. 
- Radna Jadwiga Gubała podziękowała tym radom sołeckim, które wydzieliły środki z 
funduszu sołeckiego na zagospodarowanie terenu wokół Domu „Senior+”. Następnie 
poinformowała, że placówka zacznie funkcjonować pod koniec grudnia i zaapelowała 
do sołtysów o przekazanie niniejszej informacji wszystkim zainteresowanym. 
Odrębne słowa podziękowania skierowała do sołtysa i tych mieszkańców Janowic 
Poduszowskich, którzy pomagali przy wycince drzew. 
Podkreśliła, że prace remontowe przebiegają sprawnie i zostaną zakończone do końca 
października br. Dodała także, że został ogłoszony przetarg na wyposażenie placówki. 
Porównując koszty remontu budynku Szkoły Podstawowej w Gnojnie z 2003 roku i 
świetlicy w Raczycach z 2014 roku zaznaczyła, że za porównywalną kwotę 300 tys. zł 
w budynku w Janowicach Poduszowskich zrobiono o wiele więcej. 
Kontynuując zaakcentowała, że co roku nauczyciele otrzymują jednorazowy dodatek 
uzupełniający, którego koszt w roku ubiegłym wyniósł ponad 150 tys. zł. 
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W związku z tym zwróciła się z prośbą o przygotowanie informacji na następną sesję 
na temat wykorzystania etatów w szkołach i ewentualnych kosztach do poniesienia 
przez samorząd na utrzymanie placówek po wprowadzeniu reformy oświaty. 
- Pani sołtys z Januszowic podziękowała panu wójtowi za to, że wybudowano nową 
drogę i oświetlenie uliczne. Następnie zwróciła się z prośbą o montaż korytek 
odwadniających wzdłuż nowo wybudowanego odcinka drogi (od strony Januszowic). 
- Pani sołtys z Rudy, w imieniu swoim i mieszkańców, serdecznie podziękowała 
wójtowi i radzie za nową drogę. 
- Sołtys ze Skadli podziękował z kolei za drogę do Januszowic. 
- Z kolejnymi podziękowaniami dla wójta i pracowników odpowiedzialnych za 
przygotowanie wniosku pospieszył sołtys Janowic Poduszowskich. Stwierdził, że 
dzięki staraniom wielu osób udało się wybudować piękny odcinek drogi z poboczami, 
wzmocnionymi tzw. ażurami. 
- Radny Wincenty Krawczyk stwierdził, że pani skarbnik również należą się 
podziękowania za wygospodarowanie środków na remont Domu Rolnika w Skadli. 
Następnie zwrócił się z prośbą do pana wójta o dokończenie prac remontowych na tym 
obiekcie. 
- Radny Kazimierz Ziółkowski wyraził wdzięczność panu wójtowi za zaangażowanie, 
dzięki któremu powstał nowy odcinek drogi do Pożdżenia i usunięte zostały krzewy 
rosnące przy drodze. 
- Wójt podziękował za wszystkie miłe słowa i podkreślił, że nie udałoby się tego 
wszystkiego zrobić, gdyby nie sugestie wysuwane przez radnych i sołtysów oraz 
zaangażowanie pracowników na czele z panią skarbnik. Zaakcentował, że tylko dobra 
współpraca i zrozumienie przynosi efekty w postaci już zrealizowanych zadań, oraz 
planowanych do realizacji w tym roku i latach następnych.  
- Pani sołtys z Poręby podziękowała wszystkim, którzy się przyczynili do 
wybudowania odcinka drogi łączącego Porębę z Gorzakwią. Potem apelowała o 
wybudowanie jeszcze jednego odcinka, który połączyłby Gorzakiew z Drugnią. 
- Sołtys Henryk Kasza stwierdził, że w Kosterze została zlikwidowana szkoła a 
mieszkańcy nic nie otrzymali w zamian. Na domiar złego pracownicy podczas 
zabezpieczania instalacji przed zimą uszkodzili centralne ogrzewanie. Kto zawinił, nie 
wiadomo, ale mieszkańcy oczekują konkretnej odpowiedzi w tym temacie. Sytuacja 
jest napięta i wymaga uspokojenia. Jedna z osób wręcz stwierdziła, że „ani Hitler, ani 
Stalin” nie zlikwidowali szkoły w Kosterze, a Janik potrafił skutecznie to zrobić. Rok 
został do końca kadencji. Dlatego trzeba jak najszybciej uspokoić nastroje wśród 
mieszkańców, bo rzeczywistość jest nieciekawa i dziwna.  
- Głos w dyskusji na ww. temat zabrali: 
- Wójt gminy – we wrześniu odbyło się zebranie wiejskie. Jedno jest pewne. Nie 
wszystko udaje się zrobić w odpowiednim czasie, tak jakbyśmy tego chcieli. Kilku 
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mieszkańców podczas zebrania potwierdziło, że byłem kilka razy w Kosterze i 
oglądałem obiekt wraz z innymi osobami. Były różne pomysły na jego 
zagospodarowanie. Ważne jest, aby się nie pozbywać budynku, tylko wykorzystać, 
wspólnie z innym podmiotem, na nasze potrzeby. 
Do tej pory nie zgłosił się żaden oferent, który byłby zainteresowany 
zagospodarowaniem budynku. Wiem, że jest to tylko kwestią czasu.  
Na temat grzejników powiem to samo, co powiedziałem na zebraniu. Wiedziałem, że 
pracownicy spuścili wodę z instalacji centralnego ogrzewania. Natomiast ostatnio 
powziąłem informację, że porozsadzało grzejniki. Jak się to stało i jak to 
wytłumaczyć, nie mam pojęcia.  Faktem jest, że pojechali, faktem jest również, że 
spuszczali wodę przed mrozami i faktem jest, że część grzejników jest uszkodzona. 
- Pan Henryk Kasza – 90 %. 
- Wójt gminy – przesadza pan; proszę nie wprowadzać ludzi w błąd, bo to nie jest 
90%, tylko dużo mniej. Nie pozwolę sobie na to, aby ktoś kłamał, rozsiewając 
nieprawdziwe informacje, i miał satysfakcję z tego powodu. Nie jestem zadowolony z 
zaistniałej sytuacji.  
Radny również powinien zadbać o ten budynek tak teraz, jak i wcześniej oraz 
podsunąć pomysł, co z nim dalej zrobić. Słyszałeś na zebraniu zarzuty mieszkańców 
pod jego adresem. Ludzie pytali m.in., dlaczego nie bierze udziału w sesjach. 
- Pan Henryk Kasza – to jest prawda, że radny z Kostery nie przychodzi na sesje i nic 
się z tym nie robi. 
- Wójt gminy – jeśli współpraca układa się dobrze, można wiele zrobić, z korzyścią 
dla wszystkich. Gdy nie ma współpracy, nie ma efektów. 
Odnosząc się do Hitlera i Stalina powiem tak. W ubiegłym roku, na zebraniu, 
mieszkańcy zadali sołtysowi i radnemu pytanie, ile dzieci z naszego terenu chodzi do 
szkoły w Kosterze. I co się okazało? Do szkoły uczęszczało 4 dzieci. Najczęściej 
słychać było twoje wypowiedzi i radnego Samburskiego. Jedna z osób biorących 
udział w zebraniu zapytała wówczas, do której szkoły chodziły wasze dzieci. W 
odpowiedzi usłyszała, że do Chmielnika. 
Jeżeli radny mi zarzuca, że zlikwidowałem szkołę a potem sam przyznaje, że wysłał 
swoje dzieci do szkoły w Chmielniku, to co tutaj więcej mówić i komentować? Przez 
takie działanie szkoła uległa samolikwidacji, bo z roku na rok było coraz mniej dzieci. 
Co miałem zrobić? Przenieść dzieci z Balic, Raczyc, Gnojna lub Jarząbek do szkoły w 
Kosterze? 
- Pan Henryk Kasza – wysłałem syna do Chmielnika, bo wcześniej cały czas mówiło 
się o tym, że szkoła ma być zlikwidowana. 
- Wójt gminy – czy możesz poprosić na sesję osobę, która powiedziała że 
zlikwidowałem szkołę w Kosterze, aby o tym porozmawiać i pewne rzeczy wyjaśnić? 
- Pan Henryk Kasza – nie mogę, bo ta pani jest w Kielcach. 



19 

 

- Wójt gminy – czy ta pani jest mieszkanką naszej gminy? 
- Pan Henryk Kasza – tak. 
- Wójt gminy – czy możesz wobec tego poprosić tą panią na następną sesję? 
- Pan Henryk Kasza – niestety, ta pani nie przyjdzie na sesję, ponieważ pracuje w 
Kielcach. 
- Wójt gminy – prawie każdy z uczestników sesji gdzieś pracuje i bierze osobiście 
udział w obradach. 
- Pan Henryk Kasza – po zebraniu ta pani również powtarzała te same słowa. Chodzi 
konkretnie o panią Błachnio. 
- Wójt gminy – czyli chodzi o kuzynkę pana radnego. 
- Pan Henryk Kasza – to jest jego siostra, która uważa, że nic złego nie powiedziała, 
tylko prawdę. 
- Wójt gminy – jeśli to powiedziała siostra radnego, który od co najmniej roku nie 
bierze udziału w sesjach, to można się spodziewać od tej osoby jeszcze gorszych 
komentarzy. 
- Radna Jadwiga Gubała – nasza szkoła została zlikwidowana w 1999 roku, czyli 18 
lat budynek stał niewykorzystany i niszczał. Mało tego. O ile w Kosterze centralne 
ogrzewanie zostało uszkodzone przez zwykłe niedopatrzenie, o tyle u nas, przy 
aprobacie poprzedniej władzy, ostatnia lokatorka zniszczyła całą instalację a resztę – 
wysprzedała.  
Wiadomo już że na zagospodarowanie budynku, który stoi dopiero rok, musicie 
cierpliwie poczekać. Czekanie nie oznacza bezczynności. W międzyczasie należy 
wziąć klucze, otworzyć szkołę i wszystkiego dopilnować.  
- Pan Henryk Kasza – ja nie mam pretensji ani do wójta, ani do nikogo, tylko do osób 
którzy mieli zabezpieczyć instalację przed zimą, ale nie zrobili tego, co trzeba. Wójt 
nie jest w stanie ogarnąć wszystkiego, tak samo jak sołtys czy radny. 
- Wójt gminy – to tylko połowiczna prawda. W 2010 roku, kiedy odchodziłem z pracy, 
w szkole było 50 dzieci. 
Teraz siostra radnego zarzuca mi likwidację szkoły wiedząc, że dzieci brata i innych 
mieszkańców chodziły do placówki położonej w innej gminie. Obecnie radny 
powinien zapytać moją poprzedniczkę, która z tego co wiem jest jego kuzynką, 
dlaczego jak przyszedłem po 4 latach, z tego terenu  do szkoły w Kosterze uczęszczało 
tylko 4 dzieci a w całej szkole było 9 uczniów, po tej „niby” reformie. 
Jak byłem wójtem, to robiłem wszystko, aby tę szkołę utrzymać. Nie mam żadnego 
wpływu na to, co mówi i co będzie mówić rodzina, opozycyjnego zresztą - radnego. 
Widocznie mają taką wizję. Sami mieszkańcy już oceniają, co jest prawdą. 
- Pan Henryk Kasza – na zebraniu, w którym uczestniczyła m.in. pani Stachowicz, pan 
Stanisław Wcisło i Marcin Parka, mieszkańcy sąsiednich wsi prosili o zapewnienie 
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dzieciom dowozu do szkoły. Niestety ten warunek nie został spełniony. I dlatego 
rodzice z Borzykowej i innych sołectw nie posłali swoich dzieci do szkoły w Kosterze. 
- Wójt gminy – i takiej odpowiedzi należało udzielić swojej rozmówczyni. 
- Przewodniczący obrad – pamiętacie zapewne z poprzedniej kadencji sesje, na 
których prosiłem o autobus szkolny do Palonek. Ponieważ moje apele i prośby spełzły 
na niczym, grupa dzieci z tej miejscowości poszła do szkoły w Kołaczkowicach 
zamiast do Balic. Niektóre z nich wróciły do naszej szkoły, ale pozostałe nadal są 
dowożone autokarem z Buska do tamtej szkoły. I co ciekawe. Dużo większy autobus 
zawraca na drodze, podczas gdy nasz, dużo mniejszy, podobno nie mógł tego zrobić. I 
jak tutaj ufać ludziom, jeśli jedni mogą a ktoś inny nie może? 
Wiadomo, że mieszkańcy są niecierpliwi i chcieliby aby budynek po byłej szkole 
podstawowej w Kosterze został zagospodarowany jak najszybciej. Już wielokrotnie 
mówiliśmy o tym, że nasze działania byłyby bardziej zdecydowane i szybsze, 
gdybyśmy dysponowali większą gotówką. Niestety nie mamy jej na tyle, żeby móc 
swobodnie inwestować.  
Najlepszym przykładem właściwego wykorzystania nadarzającej się okazji pozyskania 
środków z zewnątrz przez wójta, jest budynek dawnej szkoły w Janowicach 
Poduszowskich.  
Wiem, że chcielibyście, żeby obiekt nie stał pusty i bezużyteczny. Ale przy 
ograniczonych możliwościach finansowych, musimy mieć trochę więcej cierpliwości. 
Zapewniam, że wójt szuka różnych rozwiązań, aby ten budynek został 
zagospodarowany a w konsekwencji wykorzystany we właściwy sposób. Natomiast to, 
co się stało z grzejnikami, nie powinno mieć miejsca. 
- Pan Henryk Kasza – my nie chcemy, żeby budynek był od razu zagospodarowany. 
Chodzi nam bardziej o to, żeby o niego odpowiednio zadbać.  Rok temu wspólnie z 
radnym proponowaliśmy użycie specjalnego płynu do instalacji grzewczej. Koszt 
płynu wyniósłby nie więcej niż tysiąc złotych. Teraz straty są o wiele większe a w 
dodatku jeden drugiego obarcza winą. 
- Przewodniczący obrad – dlatego trzeba wyjaśnić, jak doszło do powstania szkody. 
- Wójt gminy – na zebraniu ten temat wracał kilkakrotnie. Skłonny byłem nawet 
przywieźć pracowników, aby wszystko wyjaśnili. Uczestnicy zebrania twierdzili 
wtedy, że im nie o to chodzi, bo i tak jest po fakcie. Niemniej jednak postaram się 
wszystko wyjaśnić i przedstawić na następnej sesji. 
Wracając do zebrania. Jeden z jego uczestników wręcz zasugerował, że ktoś celowo 
dolał wody do instalacji i kaloryfery popękały od góry, mimo spuszczonej wody. 
Dlaczego nie od dołu? Jak dla mnie, to coś tu jest nie tak. 
- Pan Henryk Kasza – całe szczęście że ani ja, ani radny, nie mamy kluczy do szkoły. 
- Wójt gminy – taka myśl mogła powstać w głowie osoby, która stojąc z boku słyszała 
podobną rozmowę. Złodziej włamując się do sklepu, nie mówi skąd miał klucze. 
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Sami przyznacie, że jest to dość nietypowa sytuacja. Gdyby pracownicy pojechali w 
czasie mrozów, pęknięcie kaloryferów można by uznać za normalne. Ale pojechali w 
odpowiednim czasie, zrobili to co trzeba a grzejniki są pęknięte u góry. 
- Pan Henryk Kasza – 11 lat jestem sołtysem. Nie sądziłem, że wyniknie kiedykolwiek 
taki problem. To nie jest dla nikogo ani miłe, ani przyjemne. Tym bardziej, że 
mieszkańcy czynią mi zarzut z tego, że nie dopilnowałem swoich obowiązków. 
- Wójt gminy – widocznie osoby z otoczenia radnego mają specyficzny pogląd na 
wszystkie sprawy, skoro zarzucają nam likwidację szkoły. Myślę, że cały czas będą się 
tak zachowywać. Po zrobieniu drogi pewnie uznają, że asfalt jest za czarny. Niektórzy 
po prostu robią z igły widły. Dlatego trzeba słuchać ludzi rozsądnych a nie pieniaczy. 
Najgorsze w tym wszystkim jest to, że świadomie skłócają miejscową społeczność a 
później mają z tego satysfakcję. 
- Radny Marian Okraj – przysłuchując się dzisiejszej dyskusji nasuwa się jeden 
wniosek. Mianowicie, że mieszkańcom Kostery nie pozostaje nic innego, jak uzbroić 
się w cierpliwość i dbać o budynek, który chociaż jest własnością gminy, znajduje się 
na terenie sołectwa. Krytyką nic nie osiągniemy ani niczego nie zbudujemy. Wójt 
wydał polecenie pracownikom, aby spuścili wodę z instalacji. Pracownicy polecenie 
szefa wykonali. Po jakimś czasie okazało się, że są popękane kaloryfery. 
Podejrzewam, że ktoś postąpił złośliwie nalewając wody do instalacji, woda zamarzła 
i grzejniki popękały. 
Będąc radnym muszę stanąć na wysokości zadania i bronić rady. Natomiast 
pomówienia, które snują się po waszej miejscowości, trzeba wyciszyć i uspokoić a w 
międzyczasie zająć się normalną pracą. Budynek na pewno zostanie 
zagospodarowany, jeśli tylko nadarzy się ku temu odpowiednia okazja. 
          Przed zakończeniem obrad przewodniczący rady przekazał informację, że w 
dniu 14 października 2017 r. o godz. 9 na stadionie im. „Orłów Górskiego” w Balicach 
odbędzie się VII Wojewódzki Turniej Piłkarski im. Grzegorza Piechny. W imprezie 
wezmą udział dzieci, uczniowie ze szkół podstawowych i gimnazjów, drużyny 
młodzieżowe oraz oldboje (szczegóły – w załączeniu). 
Kontynuując dopowiedział, że obiekt w Balicach obchodzi w tym roku 10-lecie 
swojego istnienia. Dla podniesienia rangi widowiska sportowego w turnieju, oprócz 
patrona Grzegorza Piechny i byłego piłkarza Korony Kielce Pawła Golańskiego, 
wezmą udział m.in. Andrzej Szarmach, Jacek Kurowski, dziennikarz sportowy, i 
Witold Karaś. 
Na koniec dodał, iż  legendarny piłkarz Andrzej Szarmach będzie w tym dniu 
promował swoją książkę. 
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 Do punktu 15-go. 
 
            W związku z wyczerpaniem wszystkich punktów porządku obrad 
Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Wcisło dokonał zamknięcia XXV sesji. 
 
Na tym protokół zakończono i podpisano.- 
 
           Protokolant:                                                             Przewodniczący obrad: 
     Barbara Czarnecka                                                             Stanisław Wcisło 
 
 


