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Protokół Nr XXVI/17 

           z sesji Rady Gminy Gnojno, odbytej w dniu 28 listopada 2017 roku w sali 
konferencyjnej Urzędu Gminy. 
Obrady sesji trwały od godz. 9.05 do godz. 11.45 i wzięło w nich udział 14 radnych 
(nieobecny: radny Krzysztof Samburski), sołtysi oraz: 
- Pan Zbigniew Janik - wójt gminy, 
- Pan Piotr Bębas  - sekretarz gminy, 
- Pani Maria Małasińska - skarbnik gminy. 
          Otwarcia XXVI sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Wcisło. 
Na samym początku serdecznie powitał wszystkich uczestników sesji, stwierdził 
kworum wystarczające do podejmowania prawomocnych uchwał, a następnie 
przedstawił proponowany porządek obrad: 

1.  Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum. 
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 
3. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami. 
4. Podjęcie uchwały w sprawie 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 stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej 

sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Gnojnie z 
Punktami Filialnymi w Jarząbkach i Balicach w ośmioletnią Szkołę 
Podstawową im. Marii Konopnickiej w Gnojnie. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej 
sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Raczycach w ośmioletnią Szkołę 
Podstawową w Raczycach. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w statucie Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnojnie. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania 
Rodziny na lata 2018-2020. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia 
odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych 
udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom 
bezdomnym, które ostatnie stałe miejsce zameldowania posiadały na terenie 
gminy Gnojno. 

11. Informacja o wynikach analizy oświadczeń majątkowych radnych złożonych w 
2017 roku. 

12. Informacja o wynikach analizy oświadczeń majątkowych pracowników 
samorządowych złożonych w 2017 roku. 

13. Odpowiedzi na interpelacje radnych i wolne wnioski. 
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14. Zakończenie sesji. 
             W następnej kolejności przewodniczący wniósł o wprowadzenie do porządku 
obrad, po punkcie 5, 3 projektów uchwał:  
- w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego, 

- w sprawie przyjęcia aktualizacji „Programu Rewitalizacji Gminy Gnojno na 

lata 2016-2023”, 

- zmieniająca uchwałę nr VII/47/11 Rady Gminy Gnojno z dnia 27 maja 2011 r. w 

sprawie określenia oraz zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli. 
Za wprowadzenie ww. projektów uchwał głosowało 14 radnych, nikt nie był przeciw i 
nikt nie wstrzymał się od głosu. 
Następnie odbyło się głosowanie jawne nad przyjęciem całościowego porządku obrad, 
z uwzględnieniem przegłosowanej zmiany. Porządek obrad został przyjęty przez 
aklamację („za” głosowało 14 radnych). 
 
Do punktu 2-go. 
 
           Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 
            W sprawie przyjęcia protokołu z sesji, odbytej w dniu 10.10.2017 roku, odbyły 
się dwa głosowania. „Za” przyjęciem protokołu bez czytania głosowało 14 radnych i 
tylu samo głosowało za przyjęciem protokołu z XXV sesji w wersji opublikowanej na 
stronach podmiotowych Biuletynu Informacji Publicznej. 
 
Do punktu 3-go. 
 
          Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami. 
           Sprawozdanie z działalności za okres od 10.10.2017 r. do 28.11.2017 r., 
stanowiące załącznik do protokołu, przedłożył i opatrzył stosownym komentarzem – 
wójt gminy Zbigniew Janik. 
           Po przedłożeniu sprawozdania przewodniczący obrad poinformował, że pan 
Stanisław Klimczak nie weźmie udziału w dzisiejszej sesji, z przyczyn od niego 
niezależnych. Ze swej strony zapewnił, że wszystkie sprawy i wnioski zgłoszone przez 
radnych i sołtysów zostaną przekazane panu wicestaroście. 
Kontynuując dodał, że do mieszkańców miejscowości położonych na południu gminy, 
na posesjach których stoją słupy energetyczne, zgłaszają się przedstawiciele firmy z 
ofertą zawarcia umowy na tzw. udostępnienie. Podkreślił, aby przed podpisaniem 
takiej umowy bardzo dokładnie zapoznać się z jej treścią. 
           W następnej kolejności głos zabrał wójt gminy i odniósł się do 
zanieczyszczenia wody bakterią coli. Stwierdził m.in.: „Dużo się działo w czasie, 
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kiedy nie można było używać wody do celów spożywczych. Na początku  
domniemywano nawet, że woda została zanieczyszczona bakterią E.coli. Pracownicy 
sanepidu rozwiali wszelkie wątpliwości w tym temacie po przekazaniu informacji, że 
w wodzie znajdowały się bakterie z grupy coli. Są to bakterie, które praktycznie każdy 
z nas ma na swoich dłoniach. Po powzięciu kolejnej informacji o tym, że woda jest 
zanieczyszczona od kilku dni, chciałem dociekać kto takie rewelacje roznosi. Jak już 
wcześniej wspominałem podczas przedstawiania swojego sprawozdania z działalności 
między sesjami osoby, które mają prywatne studnie lub są podłączone do wodociągu 
gminnego, doskonale o tym wiedzą, że woda może się tam przedostać. Dochodzi 
wówczas do tzw. zanieczyszczenia wtórnego.  
Dziwi mnie fakt, że informacje roznosiły znane skądinąd osoby. Można więc 
przypuszczać, że same mają takie urządzenia. Nie wiem czy chciały nas przestraszyć, 
czy chodziło im o coś zupełnie innego. Mało tego. Poszła fama, że w ośrodkach 
zdrowia pojawili się pacjenci skarżąc się na różne dolegliwości układu pokarmowego i 
nie tylko, które przypisywano spożyciu zanieczyszczonej wody i to z miejscowości, 
gdzie zanieczyszczenia nie było. Tym bardziej, że zanieczyszczona była tylko 
południowa część wodociągu. Od Janowic Poduszowskich w kierunku Balic i 
Kostery”. 
         Przewodniczący rady zabierając głos w tym samym temacie stwierdził, że 
najważniejsze w tym wszystkim jest to, że cała sprawa miała pozytywny finał i że 
żadnemu z mieszkańców gminy nic się nie stało. 
 
Do punktu 4-go. 
 
           Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Gnojno na 2017 rok. 
            Z treścią protokołu z posiedzenia Komisji Planowania, Budżetu i Finansów, 
odbytego w dniu 23 listopada 2017 roku – związanego tematycznie z omawianym 
punktem – zapoznała uczestników sesji radna Maria Woźniak (kserokopia protokołu 
nr 36/17 – w załączeniu). 
           W następnej kolejności pani skarbnik przedłożyła projekt uchwały w 
przedmiotowej kwestii. 
W związku z brakiem pytań ze strony radnych przewodniczący przystąpił do 
głosowania nad projektem uchwały. 
Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, nikt nie był przeciw i nikt nie 

wstrzymał się od głosowania. 

Uchwała Nr XXVI/193/17 wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik do protokołu. 
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Do punktu 5-go. 
 
            Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie 
Finansowej Gminy Gnojno na lata 2017-2035. 
           Projekt uchwały w przedmiotowej sprawie przedstawiła pani skarbnik. 
Ponieważ nikt nie zgłaszał pytań ani uwag – przewodniczący poddał projekt uchwały 
pod głosowanie. 
Wynik głosowania jawnego przedstawia się następująco: „za” – 14, „przeciw” – 0, 

„wstrzymało się” – 0. 

Uchwała Nr XXVI/194/17 – w załączeniu. 

 

Do punktu 6-go. 
 
           Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru 
podatku rolnego. 
          Analogicznie do dwóch poprzednich punktów – w/w projekt uchwały odczytała 
pani skarbnik.  
Następnie przytoczyła akapit z uzasadnienia, z którego wynika że Komunikatem 
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2017 r. ogłoszono, 
iż średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał 
poprzedzający rok podatkowy 2018 wynosi 52,49 zł za 1 dt (dla porównania w roku 
ubiegłym cena ta wynosiła 52,44 zł). 
W uchwale obniża się cenę skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego do kwoty 
47,00 zł za 1 dt.  Oznacza to, że średnia cena skupu żyta została utrzymana na 
poziomie roku ubiegłego. 
           Radna Maria Woźniak w uzupełnieniu dodała, że w przypadku niepodjęcia 
uchwały, cena skupu żyta do celów podatku rolnego wyniosłaby 52,49 zł za 1 dt. 
Wobec braku pytań i uwag przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod 
głosowanie. 
Wynik głosowania jawnego przedstawia się w sposób następujący: „za” – 14, 

„przeciw” - 0, „wstrzymało się” – 0. 

Uchwała Nr XXVI/195/17 wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik do protokołu. 

 

Do punktu 7-go. 
 
            Podjęcie uchwały w sprawie aktualizacji „Programu Rewitalizacji Gminy 
Gnojno na lata 2016-2023”. 
           Pan wójt tytułem wstępu poinformował zebranych, że w procedowanej uchwale  
zakres zadań nie został rozszerzony ani nie zmieniły się główne założenia 
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rewitalizacji. Zmieniona natomiast została część opisowa dokumentu oraz 
uszczegółowione kierunki działania. 
W konsekwencji, wprowadzone zmiany mają na celu zwiększenie możliwości w 
zakresie pozyskania dofinansowania na realizację zadań objętych „Programem”. 
            Następnie sekretarz gminy przedstawił projekt uchwały w przedmiotowej 
kwestii wraz z uzasadnieniem. 
            Radny Marian Okraj w odniesieniu do przedstawionej uchwały stwierdził 
m.in., iż projekt rewitalizacji przyczyni się do poprawy estetyki gminy, ku 
zadowoleniu jej mieszkańców. 
Zważywszy na ten fakt zaproponował, aby przyjąć uchwałę w całości. 
W związku z brakiem dalszych pytań i uwag przewodniczący obrad zarządził 
głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały. 
Głosowanie miało następujący przebieg: „za” – 14, „przeciw” – 0, „wstrzymało się” 

– 0. 

Uchwała Nr XXVI/196/17 wraz z uzasadnieniem – w załączeniu. 

 

Do punktu 8-go. 
 
           Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr VII/47/11 Rady Gminy Gnojno z 
dnia 27 maja 2011 r. w sprawie określenia oraz zasad udzielania i rozmiaru zniżek 
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli. 
          Projekt uchwały w ww. sprawie wraz z uzasadnieniem przedłożył sekretarz 
gminy Piotr Bębas. 
Wobec braku pytań i uwag  przewodniczący obrad przystąpił do głosowania, którego 
wynik przedstawia się następująco: „za” – 14, „przeciw” – 0, „wstrzymało się” – 0. 

Uchwała Nr XXVI/197/17 wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik do protokołu. 

Po głosowaniu przewodniczący ogłosił 15-minutową przerwę w obradach. 
 
Do punktu 9-go. 
 
          Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej 
sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Gnojnie z Punkami 
Filialnymi w Jarząbkach i Balicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Marii 
Konopnickiej w Gnojnie. 
          Treść uchwały wraz z uzasadnieniem przedstawił sekretarz gminy. 
Ponieważ do projektu uchwały nie było pytań, przewodniczący zarządził głosowanie. 
Stan faktyczny sprawy przedstawiał się następująco: „za” – 14, „przeciw” – 0, 

„wstrzymało się” – 0. 

Uchwała Nr XXVI/198/17 wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik do protokołu. 
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Do punktu 10-go. 
 
           Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej 
sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Raczycach w ośmioletnią Szkołę Podstawową w 
Raczycach. 
           Analogicznie do punktu poprzedniego projekt uchwały w ww. kwestii 
przedłożył pan Piotr Bębas – sekretarz gminy. 
Wobec braku pytań i uwag przewodniczący obrad przystąpił do głosowania. 
Głosowanie jawne przebiegło w następujący sposób: „za” – 14, „przeciw” – 0, 

„wstrzymało się” – 0. 

Uchwała Nr XXVI/199/17 wraz z uzasadnieniem – w załączeniu. 

Nawiązując do treści przegłosowanych uchwał wójt podkreślił, że obwód Szkoły 
Podstawowej w Raczycach i Gnojnie obejmuje konkretne miejscowości. Oznacza to, 
że po wygaszeniu gimnazjum uczniowie nie będą dowożeni do wybranych przez 
siebie szkół. Reforma oświaty zakłada bowiem, że szkoła ma być „bliżej ucznia”. 
 
Do punktu 11-go. 
 
           Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w statucie Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnojnie. 
          Sekretarz gminy na wstępie nadmienił, że w związku z pojawieniem się nowych 
aktów prawnych dotyczących pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz 
wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, zachodzi konieczność rozszerzenia 
katalogu zadań realizowanych przez GOPS, określonych w Statucie ośrodka. 
Kontynuując zapoznał uczestników sesji z projektem uchwały w wyżej wymienionej 
sprawie. 
W związku z brakiem uwag ze strony radnych, przewodniczący poddał rzeczony 
projekt uchwały pod głosowanie. 
Wynik głosowania jawnego przedstawia się w sposób następujący: „za” – 14, 

„przeciw” – 0, „wstrzymało się” – 0. 

Uchwała Nr XXVI/200/17 wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik do protokołu. 

 

Do punktu 12-go. 
 
           Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania 
Rodziny na lata 2018-2020. 
          Treść uchwały przedstawił sekretarz gminy. W uzupełnieniu dodał, że załącznik 
do uchwały zawiera uaktualnione dane dotyczące diagnozy społecznej, natomiast 
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wykaz zadań i cele programu są porównywalne z dokumentem obowiązującym w 
latach 2015-2017. 
            Przewodniczący rady nawiązując do danych zamieszczonych w tabeli na str. 5 
podkreślił, że aż 42 rodzinom przyznano w 2017 roku świadczenia z pomocy 
społecznej z powodu ubóstwa, co jest zjawiskiem niezwykle przykrym, ale którego  
nie da się uniknąć. 
Ze względu na fakt, że nikt nie zgłosił uwag – przewodniczący obrad zarządził 
głosowanie, w wyniku którego: „za” było 14 radnych, nikt nie był „przeciw” i nikt i 

„wstrzymał się” od głosu. 

Uchwała Nr XXVI/201/17 wraz z uzasadnieniem – w załączeniu. 

 

Do punktu 13-go. 
 
            Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia 
odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych udzielających 
schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym, które ostatnie 
miejsce zameldowania posiadały na terenie gminy Gnojno. 
            Projekt uchwały w przedmiotowej sprawie wraz z uzasadnieniem przybliżył 
uczestnikom sesji sekretarz gminy. 
           Radna Maria Woźniak zapytała ile wynosi kryterium dochodowe, na podstawie 
którego ustala się odpłatność za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach 
chronionych. 
           Sekretarz gminy odpowiadając na pytanie stwierdził, iż kryterium dochodowe 
wynosi odpowiednio: 
- dla osoby samotnie gospodarującej – 634 zł, 
- dla osoby w rodzinie – 514 zł. 
           Następnie pani radna zadała kolejne pytanie: kto zapłaci za pobyt osoby w 
noclegowni, która jest bardzo biedna i której dochód nie przekracza kryterium 
dochodowego. 
           Sekretarz odpowiedział, że pobyt w formie nieodpłatnego schronienia w 
ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych przysługuje osobom, w tym osobom 
bezdomnym, które ostatnie miejsce zameldowania na pobyt stały posiadały na terenie 
gminy Gnojno oraz których dochód nie przekracza kryterium dochodowego. 
Ponieważ nie było więcej pytań ani uwag do przedłożonego projektu uchwały, 
przewodniczący zarządził głosowanie. 
Wynik głosowania jawnego: „za” – 14, „przeciw” – 0, „wstrzymało się” – 0. 

Uchwała Nr XXVI/202/17 wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik do protokołu. 

 

 



8 

 

Do punktu 14-go. 
 
             Informacja o wynikach analizy oświadczeń majątkowych radnych złożonych 
w 2017 roku. 
            Z informacją, stanowiącą załącznik do protokołu, zapoznała uczestników sesji 
Barbara Czarnecka – podinspektor ds. obsługi rady. 
 
Do punktu 15-go. 
 
             Informacja o wynikach analizy oświadczeń majątkowych pracowników 
samorządowych złożonych w 2017 roku. 
             Powyższą informację przedstawił pan Piotr Bębas - sekretarz gminy 
(informacja – w załączeniu). 
 
Do punktu 16-go. 
 
            Odpowiedzi na interpelacje radnych i wolne wnioski. 
             Jako pierwszy głos zabrał wójt gminy. W pierwszej kolejności odniósł się do 
wniosku zgłoszonego przez radnego Jerzego Kwietnia podczas ostatniej sesji i 
stwierdził, że nie został zrealizowany, ponieważ pracownicy wykonywali inne prace 
zlecone Zapewnił, że zadanie objęte wnioskiem na pewno zostanie wykonane. 
Odnosząc się do drugiego wniosku, który zgłosiła radna Jadwiga Gubała, oznajmił, iż 
GZOS nie przygotował informacji ze względu na trwające prace nad opracowaniem 
projektu budżetu na 2018 rok. W tym miejscu wójt nawiązał do posiedzenia stałych 
komisji rady i podkreślił, że pani skarbnik ma poważny problem z dopięciem budżetu, 
gdyż brakuje około 100 tys. zł. 
             Kontynuując poinformował, że w dniu 28 grudnia br. odbędzie się odbiór prac 
remontowych budynku oświaty w Janowicach Poduszowskich dla potrzeb utworzenia 
Dziennego Domu „Senior+”. Przy okazji odbędzie się uroczyste wręczenie medali 
parom obchodzącym w bieżącym roku jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego. 
Następnie wójt przekazał informację, iż w dniu 1 grudnia 2017 r. o godz. 11.00 w sali 
konferencyjnej Cechu Rzemiosł Różnych w Busku-Zdroju odbędzie się spotkanie, 
podczas którego będą m.in. omawiane zmiany w sposobie składania wniosków o 
płatności bezpośrednie w 2018 roku. Poinformował także, że drugie szkolenie o 
podobnej tematyce odbędzie się w dniu jutrzejszym, tj. 29 listopada br. o godz.10.00, 
w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Gnojnie. Następnie zwrócił się z prośbą do 
radnych i sołtysów o przekazanie niniejszych informacji zainteresowanym 
mieszkańcom.  
Wójt wracając do tematu zanieczyszczenia wody stwierdził m.in.:   
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- to zagadnienie dotyczy wszystkich mieszkańców gminy. Nie lekceważmy tego 
problemu i nie pozwólmy, aby inni nas lekceważyli. Mogę z całą stanowczością 
powiedzieć że osoby, które mają własne instalacje, świadomie nas podtruwają. 
Dlatego proszę, abyście  zgłaszali wszystkie przypadki nielegalnego odprowadzania 
ścieków i poboru wody. Ze swojej strony chcę zapewnić, że pracownicy pójdą w teren 
i podejmą konkretne działania. Na dzisiaj jeszcze nie wiem, jakie będą tego 
konsekwencje. Ale nie możemy siedzieć bezczynnie i patrzeć spokojnie na to, że ktoś 
świadomie nas podtruwa i w konsekwencji pozbawia ponad 4 tys. osób dostępu do 
czystej wody. Bo to już jest draństwo. 
W dyskusji na ww. temat głos zabrali: 
- Radna Maria Woźniak – na terenie gminy obowiązuje regulamin dostarczania wody i 
odprowadzania ścieków. Ważne jest, aby odpowiednie osoby przestrzegały zapisów 
zawartych w tym dokumencie. Wtedy przestępstw nie będzie i dochody będą. Pan wójt 
ma przecież nadzór nad pracownikami, którzy powinni wykonywać to, co do nich 
należy. 
- Wójt gminy – faktem jest, o czym wszyscy siedzący na tej sali wiedzą, że wielu 
mieszkańców gminy we własnym zakresie otwiera zasuwy. Pamiętacie zapewne 
wymianę zdań na ten temat między mną a radnym Krzysztofem Samburskim. „Kto 
mógł  odkręcić zasuwę podczas awarii w Kosterze?” 
- Radna Maria Woźniak – manipulowanie zasuwami jest nielegalne i podlega karze. 
 - Wójt gminy – problem polega na tym, że nikt się z własnej woli nie przyzna do 
takiego procederu. Niemniej jednak to jest świadome działanie na które my, jako 
mieszkańcy, patrzymy. I nie jest to nic innego, jak akceptacja wydatków z naszej 
kieszeni. Na samo płukanie hydrantów, w celu przywrócenia wody do stanu zdatnego 
do spożycia, zużyto kilkanaście metrów sześciennych wody. Każdy hydraulik i osoba 
która ma taką instalację wie, że nas truje. Tylko nic sobie z tego nie robi. 
- Radna Agata Segda – a może ludzie tego nie wiedzą i są nieświadomi. 
- Wójt gminy – doskonale o tym wiedzą. Tutaj nie ma przypadków. 
- Radna Beata Boś – dlatego trzeba sprawę nagłośnić i podjąć konkretne działania. 
- Wójt gminy – nie trzeba tego propagować, bo drań zawsze będzie draniem. 
Natomiast jeżeli my mamy taką wiedzę, to powinniśmy o tym mówić głośno.  
- Pan Krzysztof Żydek – sołtys wsi Janowice Poduszowskie – a  może pracownicy 
powinni wzmóc kontrolę. 
- Pan Henryk Kasza – sołtys wsi Kostera – przecież pracownicy doskonale wiedzą u 
kogo jest podwójna instalacja. 
- Przewodniczący rady – dobrze, że zanieczyszczenie wody nie przyniosło ze sobą 
uciążliwych konsekwencji. To, co powiedziała radna Beata Boś jest niezwykle istotne. 
Dlatego informację o cofnięciu zakazu używania wody do spożycia trzeba 
uszczegółowić i podać, jakie były przyczyny jej zanieczyszczenia. Nie twierdzę, że to 
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przyniesie natychmiastowy i pozytywny skutek. Niemniej jednak trzeba mieszkańców 
uczulić, że zanieczyszczenie powstało nie na ujęciu, tylko w sieci, na skutek 
niedozwolonych działań pewnych osób.   
- Radny Marian Okraj – urządzenia wodociągowe są własnością gminy. Dlatego 
każdy, kto przy nich manipuluje bądź dokonuje jakichkolwiek przeróbek, powinien 
ponieść odpowiednie konsekwencje. Przecież mamy w gminie odpowiednie służby, 
które powinny wskazać takie osoby. Nie jestem hydraulikiem i nie będę się zagłębiał 
w szczegóły, niemniej jednak uważam, że jest to do udowodnienia. Każdy 
mieszkaniec doskonale wie, że nie wolno mu na własną rękę niczego przerabiać w 
sieci wodociągowej. Jeżeli to zrobi,  powinien za to ponieść karę finansową. Przepisy 
są, tylko nikt ich nie respektuje. 
- Wójt gminy – winę trzeba udowodnić. 
- Radny Marian Okraj – gdyby Zakład Energetyczny dał przyzwolenie na samowolkę, 
to wszyscy kradliby prąd. A tak nie jest. Mało tego. Wystarczy zerwać plombę i już 
trzeba ponieść konsekwencje. U nas natomiast słyszę od 11 lat, czyli tyle ile jestem 
sołtysem, że nic się nie da zrobić z tymi, którzy kradną wodę. Zróbmy z tym nareszcie 
porządek! 
- Wójt gminy – precyzując to co powiedział mój przedmówca trzeba podkreślić, że 
żaden mieszkaniec naszej gminy nie produkuje prądu. Natomiast jak najbardziej 
korzysta z wody z gminnego ujęcia i prywatnego wodociągu. I to jest ta subtelna 
różnica. 
- Radny Marian Okraj – po co komu dwa ujęcia? 
- Radny Gustaw Treliński – z tego co wiem, niektórzy mieszkańcy czerpią wodę do 
celów rolniczych z własnego ujęcia lub studni, natomiast do celów spożywczych – z 
gminnego ujęcia. 
- Wójt gminy – ja też biorę wodę do oprysków z własnej studni. Ale moja studnia nie 
jest podłączona do sieci. Powtarzam to po raz enty, że osoby które mają własne 
instalacje, świadomie nas podtruwają. Kradzież wody w tym przypadku też jest 
praktycznie nie do udowodnienia, bo inkasent musiałby taką osobę złapać na gorącym 
uczynku. Nie wiem czy chodziło tylko o to, żeby namieszać czy o coś zupełnie innego. 
- Przewodniczący obrad – jeszcze często jest tak, że taka osoba po fakcie ma najwięcej 
do powiedzenia w tym temacie.  
Zapytania i wolne wnioski: 
- Radna Jadwiga Gubała zwróciła się z prośbą do Komisji Oświaty i Komisji 
Rewizyjnej o dokonanie wnikliwej analizy wydatków w oświacie, z uwzględnieniem 
absencji chorobowej i wykorzystania etatów. 
- Radny Wincenty Krawczyk wnioskował o remont odcinka drogi w Woli 
Zofiowskiej, prowadzącej w kierunku posesji państwa Sojdów. Nadmienił, że 
mieszkańcy przeznaczyli na ten cel środki z funduszu sołeckiego. 
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- Wójt w odpowiedzi stwierdził, że będzie miał na uwadze zgłoszony wniosek. Nie 
może jednak obiecać, że remont zostanie przeprowadzony w przyszłym roku. 
- Pani Renata Korcipa – sołtys wsi Wola Zofiowska – podziękowała panu wójtowi za 
zaangażowanie, dzięki któremu został wybudowany odcinek drogi łączący Skadlę z 
Wolą Zofiowską oraz za montaż dwóch lamp ulicznych. 
- Pan Ryszard Chmielewski – sołtys Janowic Raczyckich – wnioskował o zatrudnienie 
dentysty w Ośrodku Zdrowia w Raczycach. 
- Wójt gminy w odniesieniu do powyższego wniosku przywołał swoją wypowiedź z 
sesji absolutoryjnej, podczas której było omawiane m.in. sprawozdanie z działalności 
SP ZOZ w Gnojnie. Stwierdził wówczas, iż bardziej byłby zadowolony z faktu, aby 
jednostka zamiast zysków miała straty, ale żeby pacjenci byli zadowoleni. A tak musi 
wysłuchiwać podobnych postulatów. Wójt zadeklarował, że po przeprowadzeniu 
termomodernizacji ośrodków zdrowia, dokona reorganizacji w służbie zdrowia. Dodał, 
że na nic się zdało zbieranie podpisów wśród mieszkańców pod petycją o zatrudnienie 
dentysty, bo i tak została przyjęta do pracy położna. Zaakcentował, że 
najkorzystniejszym  rozwiązaniem dla pacjentów byłoby wpisanie się w ich potrzeby. 
Czyli pani dyrektor powinna zabiegać w NFZ o środki na zatrudnienie w pierwszej 
kolejności dentysty, bo takie są oczekiwania mieszkańców. Następnie skonstatował,  
że według niego położna jest potrzebna, ale są rzeczy ważne i ważniejsze. Kończąc 
swoją wypowiedź pan wójt podkreślił, że pani dyrektor, po zabezpieczeniu 
podstawowych potrzeb pacjentów, może zatrudnić nawet kosmonautę. 
- Sołtys z Jarząbek skierował na ręce wójta podziękowania za wybudowanie odcinka 
drogi. Następnie zwrócił się z prośbą o zabezpieczenie przed zimą miejsca na drodze, 
w którym ułożono kręgi betonowe, i o dokończenie remontu drogi. Argumentował, że 
łatanie dziur nic nie daje. 
- Wójt odnosząc się do wniosku stwierdził, że pracownicy do tej pory nie 
zabezpieczyli tego miejsca, ponieważ mieli inne pilne prace do wykonania 
(wymieniali hydranty, przeprowadzali chlorowanie sieci wodociągowej). Z aprobatą 
odniósł się także do drugiej części wniosku. Stwierdził jednakże, że na terenie gminy 
jest bardzo duża ilość nieprzejezdnych odcinków dróg. W związku z tym, że w 
ostatnim czasie zaistniały w gminie sytuacje nieprzewidziane, przez niektórych 
szeroko komentowane, zaproponował aby stosować asfalt w kolorze zielonym, który 
będzie się lepiej trzymał. 
- Radna Beata Boś wnioskowała o uwzględnienie w przyszłorocznym budżecie dwóch 
odcinków dróg w msc. Wólka Bosowska. 
- Wójt nawiązując do wniosku pana sołtysa z Jarząbek oznajmił, że łatanie dziur w 
jezdni daje krótkotrwałe efekty, i że tak jest wszędzie a nie tylko na terenie naszej 
gminy. 
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- W następnej kolejności radna Beata Boś zapoznała uczestników sesji z treścią 
protokołu z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej, Handlu i 
Usług oraz Ochrony Środowiska, odbytego w dniu 13 listopada br. (kserokopia 
protokołu nr 26/17 – w załączeniu). 
- Wójt w uzupełnieniu treści zawartych w odczytanym protokole dodał, że rok temu 
kwota rekompensaty, jakiej zażądał od gminy Pan Bogdan Stachurski, wynosiła 40 
tys. zł, teraz zmalała do kwoty 20 tys. zł, ale i tak jest za wysoka w porównaniu z 
kwotą uwzględnioną w kosztorysie. Sytuacja na obecną chwilę jest o tyle nieciekawa, 
że bez zgody właściciela działki nie można wybudować wodociągu, nawet jeśli część 
mieszkańców, m.in. Zofiówki, nie ma wody. W celu wybrnięcia z patowej sytuacji 
gmina zwróciła się z pismem do Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju o wydanie 
zezwolenia z pominięciem właściciela gruntu. W uzasadnieniu podano, że planowana 
inwestycja stanowi realizację celu publicznego. Tajemnicą poliszynela jest, po co 
został zrobiony odcinek sieci wodociągowej na prywatnej działce, skoro nigdy nie 
został uruchomiony i nikt z niego nie korzystał. Chyba tylko po to, żeby gmina miała 
problemy z doprowadzeniem wody do domów mieszkańców Zofiówki.  
- Pani Helena Frankiewicz – sołtys wsi Raczyce – zapytała o możliwość dowiezienia 4 
samochodów kamienia na drogę prowadzącą w kierunku Brześcia. 
- Wójt odpowiedział, że w tej chwili nie ma takiej możliwości. Dowiezienie kamienia 
będzie być może możliwe jeszcze w tym roku, po przeprowadzeniu rozmów z 
niektórymi sołtysami, lub z całą pewnością w roku przyszłym. 
- Radna Jadwiga Gubała poinformowała, że ukończono remont domu seniora w 
Janowicach Poduszowskich. Tym samym zaprosiła wszystkich chętnych do wzięcia 
udziału w zajęciach oferowanych przez Dzienny Dom „SENIOR+” oraz zwróciła się z 
prośbą do sołtysów o przekazanie informacji mieszkańcom gminy, poprzez 
zamieszczenie plakatów i ulotek na tablicach ogłoszeń. Kontynuując dodała, że dopóki 
nie uda się pozyskać środka transportu, seniorzy będą musieli dojeżdżać do placówki 
na własną rękę. 
- Wójt podziękował strażakom za dostawę wody do poszczególnych miejscowości w 
dniach, w których nie nadawała się do spożycia. 
- Pani sołtys z Rudy wniosła o dokończenie kopania rowu i montaż kręgów 
betonowych na łuku drogi. 
           Przewodniczący, kończąc obrady, podzielił się z uczestnikami sesji refleksją i 
stwierdził, że niezależnie od wszystkiego czas płynie bardzo szybko. W związku z tym 
podkreślił,  że minęły już trzy lata obecnej kadencji a do końca  pozostał zaledwie rok. 
Korzystając z okazji złożył życzenia solenizantom noszącym imiona: Zdzisław, 
Andrzej i  Barbara oraz życzył wszystkim radości z dawania i przyjmowania 
prezentów Mikołajkowych. 
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Do punktu 17-go. 

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


