
PROTOKÓŁ NR IV/11

     z  sesji  Rady  Gminy  Gnojno,  odbytej  w  dniu  11  lutego  2011  roku  w  sali 
konferencyjnej Urzędu Gminy w Gnojnie.
Sesja trwała od godz. 9.10 do godz. 15.30.
W sesji uczestniczyło 15 radnych (radny Jerzy Gierczak przybył o godz. 9.30), sołtysi, 
osoby zaproszone (listy obecności - w załączeniu), Wicestarosta Buski, Pan Stanisław 
Klimczak, Wójt Gminy, Pani Jolanta Stachowicz oraz pracownicy Urzędu.
Otwarcia  sesji,  powitania  uczestników  oraz  stwierdzenia  kworum  dokonał 
Przewodniczący  Rady  Gminy,  Pan  Piotr  Terlecki.  Ponadto  pan  przewodniczący 
przedstawił z imienia i nazwiska sołtysów z tych miejscowości, w których odbyły się 
zebrania wiejskie i pogratulował sołtysom wyboru.
Do odczytanego przez przewodniczącego porządku obrad, stanowiącego załącznik do 
protokołu, radny Stanisław Wcisło wniósł uwagę i zaproponował przeniesienie punktu 
9 do punktu 4.
„Za”  dokonaniem  zmiany  głosowało  2  radnych,  1  „wstrzymał  się” od  głosu, 
natomiast 11 radnych było „przeciw”.
Z uwagi na powyższy wynik głosowania porządek obrad nie został zmieniony.
„Za” porządkiem obrad w pierwotnej wersji głosowało 13 radnych,  1 - „wstrzymał 
się’ od głosu (radny Jerzy Gierczak nie brał udziału w głosowaniu).

Do punktu 2-go.

            Treść protokołu Nr III/10 z sesji Rady Gminy Gnojno, odbytej w dniu 30 
grudnia 2010 roku odczytała Barbara Czarnecka, podinsp. ds. obsługi Rady.
Protokół został przyjęty jednogłośnie („za” głosowało 15 radnych).

Do punktu 3-go.

           Ustne sprawozdanie z działalności w okresie między sesjami przedstawiła pani 
Wójt; stwierdziła m.in.:
- z dniem 01.05.2011 r., a nie jak poinformowałam wcześniej z dniem 01.04.2011 r., 
pani  Maria  Gadawska  zostanie  zatrudniona  na  stanowisku Kierownika  SP ZOZ w 
Gnojnie (umowa przedwstępna została podpisana 12 stycznia b.r.);
- w dniu 25 stycznia 2011 roku wydane zostało Zarządzenie Nr 2/11 Wójta Gminy 
Gnojno w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich na terenie Gminy 
Gnojno; ostatnie zebrania odbędą się w dniu 19 lutego b.r.;
- w dniu 20 stycznia b.r. wystąpiłam do Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju o 
zmianę decyzji pozwolenia na budowę wodociągu w miejscowości Jarząbki poprzez 
skrócenie  zakresu  zadania;  opinia  Starostwa  jest  pozytywna,  w  związku  z  czym 
wystąpimy  do  Powiatowego  Inspektora  Nadzoru  Budowlanego  o  wydanie 
zaświadczenia o zakończeniu budowy.
Na niewykonaną część inwestycji w Podgrabiu (Jarząbki) zostanie opracowany nowy 
projekt.  Sołtysi,  zgodnie  z  otrzymanym  z  Urzędu  Gminy  pismem,  mają  wskazać 
miejsca,  gdzie  ma sieci  wodociągowej.  Łącznie  z  wyżej  wym.  projektem zostanie 
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wykonany  projekt  dla  pozostałych  miejscowości  i  ostatecznie  zakończone 
wodociągowanie gminy;
- w Szkole Podstawowej w Raczycach trwają prace, polegające na wymianie stolarki 
drzwiowej oraz wymianie posadzki na holu głównym; przewidywany koszt inwestycji 
- 50.000 zł;
- w dniu 21 stycznia 2011 roku przekazano wykonawcy robót plac budowy w budynku 
Gimnazjum  w  Gnojnie;  zakres  prac  obejmuje  wykonanie  pomieszczeń  z 
przeznaczeniem  na  szatnię  oraz  wykonanie  dodatkowego  wejścia  do  tychże 
pomieszczeń;
 -  z  chwilą  uchwalenia  budżetu  na  2011  rok  będą  realizowane  (zgodnie  z 
harmonogramem) wnioski złożone przez poszczególne sołectwa, w ramach funduszu 
sołeckiego;
-  w  obszarze  działania:  Odnowa  i  Rozwój  Wsi,  Programu  Rozwoju  Obszarów 
Wiejskich został  złożony wniosek o utworzenie dwóch placów zabaw przy Szkole 
Podstawowej w Gnojnie i Raczycach; wartość projektu 56.667 zł. Wniosek uzyskał 
pozytywną ocenę; obecnie czekamy na podpisanie umowy;
- w dniu 01.02.2011 r. podpisałam umowę z Powiatowym Ośrodkiem Doradztwa i 
Doskonalenia  Nauczycieli  w  Busku-Zdroju;  w  ramach  zawartej  umowy,  jak  sama 
nazwa  wskazuje,  będzie  prowadzone  doradztwo  oraz  kursy  doszkalające  dla 
nauczycieli z terenu naszej gminy.
            Po przedstawionej informacji radny Stanisław Wcisło zwrócił się z pytaniem, 
czy  wydatkowano  kwotę  zaplanowaną  na  budowę  wodociągu  w  m.  Jarząbki  - 
Podgrabie.
W odpowiedzi Pani Wójt stwierdziła,  że gmina nie poniosła z tego tytułu żadnych 
kosztów.

Do punktu 4-go.

            Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego 
Gminy Gnojno na lata 2011-2014 wraz z załącznikiem odczytał Sekretarz Gminy, pan 
Piotr Bębas.
Podjęcie  przedmiotowej  uchwały  jest  uzasadnione  poprawą  procesu  planowania  i 
zarządzania inwestycjami w Gminie Gnojno w średnioterminowej perspektywie czasu 
(4 lata).
Do projektu uchwały wprowadzono następujące zmiany:
- w pkt.  8:  „wykonanie oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Gnojno” (było:  w 
miejscowości Gnojno);
- w pkt.10: źródła finansowania budowy boiska do gry w piłkę nożną przy Szkole 
Podstawowej w miejscowości Gnojno ze środków UE (było kredyty/pożyczki).
            Po odczytaniu projektu uchwały radna, pani Maria Woźniak wnioskowała o 
odczytanie  protokołu  z  posiedzenia  Komisji  Planowania,  Budżetu  i  Finansów, 
odbytego w dniu 07 lutego 2011 roku. W opinii pani radnej treść protokołu koreluje z 
omawianymi zagadnieniami.
„Za” wnioskiem, o którym mowa wyżej, głosowało 15 radnych.

Wnioski, opinie, propozycje zmian:
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- radny Władysław Strózik - złożyliśmy wniosek do Komendy Głównej OSP oraz do 
Urzędu  Marszałkowskiego  o  dofinansowanie  wykonania  instalacji  grzewczej  w 
strażnicy  OSP  w  Balicach.  Jeżeli  w  budżecie  gminy  nie  będzie  zabezpieczenia 
środków (minimum 30%) na ten cel - nie otrzymamy dofinansowania.

- Wójt Gminy - zgodnie z dokumentacją koszt inwestycji kształtuje się na poziomie 
150.000  zł,  koszt  ogrzewania  pomieszczeń  w  sezonie  grzewczym  wyniesie  około 
18.000 zł. Takich pieniędzy w budżecie nie ma, o czym informowałam na wspólnym 
posiedzeniu stałych komisji  Rady. Ponieważ jesteście właścicielami nieruchomości, 
możemy  pomóc w realizacji przedsięwzięcia, nie możemy natomiast być inwestorem.
W związku z powyższym należałoby się zastanowić nad zmianą projektu i realizować 
zadanie etapami.

- radny Władysław Strózik - koszt inwestycji, po zmianie projektu, wyniesie 70.000 
złotych.  Gdyby  w budżecie  gminy  zabezpieczyć  kwotę  30.000 zł,  pozostałą  część 
pozyskalibyśmy z zewnątrz.

- Wójt Gminy - projekt jest ważny przez dwa lata. W związku z planowaną zmianą 
ogrzewania z olejowego na piecowe w pierwszej kolejności trzeba zmienić projekt,  a 
następnie wystąpić do Starostwa Powiatowego o wydanie pozwolenia na realizację 
inwestycji

-  radny Stanisław Wcisło -  proszę o uściślenie  punktu 12 -  „budowa oczyszczalni 
ścieków wraz z siecią kanalizacyjną na terenie Gminy Gnojno”; koszt 4.000.000 zł, 
okres realizacji 2012 - 2014. Czy dotyczy to jednego etapu? Wiadomym jest, że  koszt 
całej  inwestycji wyniesie około 20.000.000 zł.

-  Wójt  Gminy  -  nie  mamy  dokumentacji,  tylko  koncepcję  realizacji  zadania.  W 
konsekwencji  może  być  tak,  że  będziemy  zmuszeni  odstąpić  od  realizacji 
inwestycji.

- Skarbnik Gminy - stanowisko RIO było jednoznaczne: nie powinno się wprowadzać 
do  projektu  budżetu  inwestycji,  na  które  nie  ma  podpisanych  umów.  Mimo  tego 
umieściłam inwestycję zarówno w projekcie budżetu, WPF, jak i WPI.
Jest  to  tylko  koncepcja,  bez  konkretnych  nazw  i  etapowania,  ponieważ  na  dzień 
dzisiejszy  nie  jesteśmy  w  stanie  stwierdzić,  jak  będzie  wyglądać  realizacja  tego 
przedsięwzięcia.

- radny Stanisław Wcisło - proponuję pozostałą kwotę (po realizacji) z 27.000 zł, która 
jest  zaplanowana na przebudowę istniejącego przyłącza kanalizacji odprowadzającej 
ścieki  z  budynku  Ośrodka  Zdrowia  i  Szkoły  Podstawowej  w  Balicach  (punkt  3 
załącznika do uchwały) przeznaczyć na dofinansowanie wykonania c.o. w strażnicy 
OSP w Balicach. 
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       Zgodnie z wnioskiem radnej, Pani Marii Woźniak Przewodniczący Komisji, Pan 
Stanisław Wesołowski odczytał protokół z posiedzenia Komisji Planowania, Budżetu i 
Finansów, odbytego w dniu 07 lutego 2011 roku (protokół – w załączeniu). 

c.d. dyskusji (wniosków, sugestii, propozycji):

- radny Stanisław Wcisło - odnosząc się do treści odczytanego protokołu proszę mieć 
na  uwadze  realizację  wniosków  w  zakresie  rozbudowy  oświetlenia  ulicznego  w 
miejscowości  Bugaj.  Na ostatnim zebraniu wiejskim mieszkańcy zgłaszali  te  same 
wnioski, co 4 lata temu.

- Wójt Gminy - uczestniczę w każdym zebraniu wyborczym i wszystkie wnioski oraz 
postulaty  mieszkańców  notuję.  Deklaruję,  że  w  miarę  posiadanych  środków  i 
możliwości wnioski dotyczące oświetlenia ulicznego będą sukcesywnie realizowane. 
W pierwszej  kolejności,  systemem gospodarczym,  te  projekty,  na  które  posiadamy 
dokumentację.
          Pan Stanisław Wesołowski ponownie odczytał wykaz miejscowości, w których 
będzie wykonane oświetlenie uliczne w 2011 roku oraz stwierdził, że po uchwaleniu 
budżetu będzie można ogłosić przetarg na wykonanie zadania, ponieważ Urząd Gminy 
dysponuje kompletną dokumentacją.

- radny Gustaw Treliński - wnioskuję o przesunięcie pozostałych środków z realizacji 
zadania umieszczonego pod poz. nr 3 na dofinansowanie służby zdrowia.

- radny Stanisław Wcisło - ogrzewanie strażnicy, w której garażuje samochód będący 
do dyspozycji całej gminy, jest bardzo ważne. Nie bawmy się w hierarchię ważności i 
stwierdzenia, co jest ważniejsze.
Moja  sugestia  jest  taka  aby  pozostałe  środki  z  zadania,  o  którym  mowa  wyżej, 
przeznaczyć na ogrzewanie strażnicy w Balicach.

-  Skarbnik  Gminy  -  padają  z  sali  różne  sugestie  dotyczące  przesunięć  środków, 
którymi  tak  naprawdę  nie  dysponujemy.  Bo skąd niby  mamy wiedzieć,  ile  będzie 
kosztować realizacja tego zadania? Z posiadanej dokumentacji i kosztorysu wynika, że 
27.000 złotych.

- radny Jerzy Gierczak - moim zdaniem powinniśmy zarezerwować w budżecie gminy 
środki zarówno na ogrzewanie strażnicy, jak i na remont Ośrodków Zdrowia.

- Przewodniczący Rady Gminy – zarówno straż pożarna, jak i służba zdrowia to są 
ważne dziedziny, często ratujące ludzkie życie.
Jednakże  dodatkowym  argumentem  przemawiającym  za  tym,  aby  część  środków 
przeznaczyć  na  Ośrodki  są  zalecenia  Państwowego  Powiatowego  Inspektora 
Sanitarnego w Busku-Zdroju.
       Szczegółowych  wyjaśnień  dotyczących  omawianej  kwestii  udzieliła  Pani 
Skarbnik Gminy.

4



c.d. dyskusji:

-  radny  Krzysztof  Musiał  -  odnosząc  się  do  wypowiedzi  pana  radnego  Wcisło 
dotyczącej priorytetów uważam, że spośród wszystkich ważnych rzeczy – zdrowie jest 
najważniejsze.
Co  do  drugiej  kwestii  mam  pytanie  -  dlaczego  boisko  zostało  wybudowane  na 
studzience?

-  radny  Stanisław Wcisło  -  niczego nie  planowałem;   pewne  rzeczy  wychodzą  w 
trakcie realizacji: w Balicach  studzienka, w Gnojnie - grząskie podłoże.
Nie  chciałbym aby przebudowę przyłącza rozpatrywano w kategoriach,  że  coś  nie 
zostało zrobione dlatego, że środki przeznaczono na ten cel.
Każdy Ośrodek Zdrowia  na  terenie  gminy  wymaga  remontu,  ogrzewanie  budynku 
OSP  jest  równie  ważne,  czyli  reasumując  powinniśmy  na  każdą  z  tych  dziedzin 
zabezpieczyć środki w budżecie. Skupiliśmy się na kwocie 27.000 złotych tak, jakby 
to było co najmniej 150.000 zł. 

- radny Gustaw Treliński - na ochronę zdrowia nie zabezpieczyliśmy nawet 10.000 zł.

- radny Krzysztof Musiał - panie przewodniczący - proszę  kontynuować porządek 
obrad.

-  radny  Władysław  Strózik  -   dlaczego  z  kwoty  150.000  zł,  przeznaczonej  na 
oświetlenie uliczne, nie można dokonać przesunięcia środków na remont Ośrodków 
Zdrowia?

PRZEWODNICZĄCY  RADY  OGŁOSIŁ  10-MINUTOWĄ  PRZERWĘ  W 
OBRADACH.

Po przerwie wznowiono obrady.
       Pani Wójt odczytała zalecenia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego 
w Busku-Zdroju (materiały - w załączeniu) oraz zaapelowała o uchwalenie budżetu w 
przedłożonym kształcie. Oznajmiła ponadto, że konieczne zmiany będą dokonywane 
w trakcie roku budżetowego.

- radny Stanisław Wcisło - z uwagi na trudną sytuację finansową gminy proponuję 
szukać rezerw w innych punktach Wieloletniego Planu Inwestycyjnego.
Takim zadaniem jest budowa boiska do gry w piłkę nożną w miejscowości Gnojno za 
planowaną  kwotę  1.159.000  złotych.  Czy  nie  możemy  przyjąć  koncepcji,  że  ten 
projekt zostanie zrealizowany za kwotę 800.000 złotych?

- Przewodniczący Rady Gminy - proponuję przychylić się do wniosku pani Wójt i 
przegłosować uchwałę bez nanoszenia poprawek.

-  radny  Krzysztof  Musiał  -  wnoszę  o  przegłosowanie  wniosku  radnego  Gustawa 
Trelińskiego i przesunięcie kwoty 22.000 zł z kwoty 27.000 zł na Ośrodki Zdrowia.
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Od tego momentu zaczęły się dywagacje i polemika na temat, co jest ważne i jakich 
dokonać przesunięć.

-  Wójt  Gminy -  projekt  z  2008 roku,  który  otrzymałam (dot.  boiska)  budzi  wiele 
zastrzeżeń i  obecnie jest  weryfikowany przez fachowców. Założona kwota nie jest 
ostateczna i ulegnie zmianie.

- Wicestarosta Buski - po realizacji inwestycji dokonacie Państwo rozdysponowania 
pozostałych środków.  Budżet  jest  skonstruowany na założeniach.  Nie  chodzi  o  to, 
żeby  było  tanio,  musi  też  być  dobrze;  aby  uzyskać  dofinansowanie  projekt  musi 
spełniać pewne wymogi.

-  Przewodniczący Rady Gminy - w związku z tym  apeluję do wnioskodawców o 
wycofanie  swoich postulatów i  uchwalenie  Wieloletniego Planu Inwestycyjnego w 
proponowanym kształcie.

- Skarbnik Gminy - ostateczna kwota wykonania przyłącza może być znacznie niższa 
niż założono w projekcie.

- radny Stanisław Wcisło - nie ukrywam, iż jestem zaskoczony faktem, że Komisja 
Planowania odniosła się do jednego punktu, a do pozostałych nie.

-  radny  Stanisław  Wesołowski  -  nie  dokonywaliśmy  wybiórczej  selekcji.  Sam 
sugerowałeś, że przyłącze będzie kosztować około 5.000 zł; stąd nasza propozycja.

-  radny  Stanisław  Wcisło  -  wobec  tego  dlaczego  nikt  się  nie  odniósł  do  mojej 
propozycji, kiedy mówiłem, że w związku z kryzysem finansowym gminy należałoby 
wykonać płytę boiska przykładowo za 200.000 zł, a realizację infrastruktury przesunąć 
w czasie.

W wyniku dyskusji  odbyło się głosowanie jawne nad wnioskiem radnego Gustawa 
Trelińskiego w brzmieniu: „zabezpieczenie środków finansowych w kwocie 22.000 zł 
na służbę zdrowia i pozostawienie kwoty 5.000 zł na realizację zadania z poz. 3”.

Wyniki głosowania:

- „za”                                -  13,
- „przeciw”                       -   0,
- „wstrzymujących się”   -   1.
Radny Stanisław Wcisło nie brał udziału w głosowaniu.

       Po głosowaniu radny Władysław Strózik wnioskował o zabezpieczenie kwoty 30 
000  zł  zamiast  kwoty  150 000  zł,  której  notabene  nie  ma  w  budżecie  (takie 
stwierdzenie padło z ust  pani Wójt)  na wykonanie instalacji  grzewczej w budynku 
OSP w Balicach.
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      Natomiast radny Stanisław Wcisło wnioskował o przesunięcie kwoty 59 000 zł z 
budowy boiska w Gnojnie na zadanie, o którym mowa wyżej.
Pani  Wójt  wyjaśniła,  że  w  dniu  03  stycznia  2011  roku  podpisała  umowę  w 
Świętokrzyskim Biurze Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie zadania: „budowa 
boiska w Gnojnie”. Kwota zawarta w umowie wynosi 1 110 024,37 zł.
Pani Wójt stwierdziła, że głosowanie nie ma sensu, ponieważ obliguje nas podpisana 
umowa.  Po  realizacji  i  rozliczeniu  inwestycji  będzie  się  można  zastanowić  nad 
rozdysponowaniem pozostałej kwoty.
        Reasumując  -  nie  było  głosowania  nad  zgłoszonymi  wnioskami  radnych: 
Władysława Strózika i Stanisława Wcisło.
Radny Stanisław Wcisło skonstatował,  że interpretując to,  co się  wydarzyło (rzecz 
dotyczy podpisanej umowy na budowę boiska) można wnioskować, że to rada jest 
organem wykonawczym, a nie Wójt Gminy. Bo skąd pewność, że radni wyrazili by 
zgodę  na  podpisanie  takiej  umowy?  A  tak  zostali  postawieni  przed  faktem 
dokonanym.
        Pani Wójt wyjaśniła, że budowa boiska była zaplanowana w ubiegłorocznym 
budżecie.
Radny Krzysztof Musiał wnioskował do przewodniczącego obrad o przegłosowanie 
uchwały wraz z poprawkami.

Wyniki głosowania:

- „za”                                 -  13,
- „przeciw”                        -   0,
- „wstrzymujących się”    -   0.
Radni:  pan  Władysław  Strózik  i  pan  Stanisław  Wcisło  nie  brali  udziału  w 
głosowaniu.
Uchwała nr IV/21/11 wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik do protokołu.
Po głosowaniu radny Stanisław Wesołowski stwierdził, że zgodnie z zapisem ustawy 
głosowanie jest przywilejem, a nie obowiązkiem radnego.

Do punktu 5-go.

           Z treścią uchwały Nr 221/2010 IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Kielcach z dnia 17 grudnia 2010 roku, stanowiącej załącznik do 
protokołu, zapoznała zebranych pani Ilona Piwowarska, Skarbnik Gminy.
Ponadto pani Skarbnik przedstawiła projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Gnojno na lata 2011-2018.
W związku ze zmianą ustawy o finansach publicznych organ stanowiący JST uchwałę 
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej podejmuje po raz pierwszy.
Zgodnie z sugestią pani Skarbnik do załącznika nr 1, w kolumnie „limity zobowiązań” 
wprowadzono poniższe zmiany, wynikające z podsumowań:
- zamiast kwoty 14 524 467,00  kwotę 14 091 772,00;
-     -„-       -„-         996 755,00    -„-         564 060,00;
-     -„-       -„-         239 285,00    -„-         110 790,00;
-     -„-       -„-         757 470,00    -„-         453 270,00.
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W związku z tym, że dane zawarte w uchwale w sprawie WPF muszą być spójne z 
zapisami  uchwały  budżetowej  dokonano  korekty  w  zał.  nr  5,  poz.6  –  Budowa 
infrastruktury społeczeństwa informacyjnego. Projekt: e - świętokrzyskie Rozbudowa 
Infrastruktury Informatycznej JST w kolumnie: okres realizacji inwestycji; było 2010 
-2011; jest 2008 – 2012.
Pozostała treść uchwały - bez zmian.

Wyniki głosowania:

- „za”                                    - 15,
- „przeciw”                           -  0,
- „wstrzymujących się”       -  0.

Uchwała Nr IV/22/11 wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik do protokołu.

Do punktu 6-go.

            Uchwałę  Nr  218/2010  IV  Składu  Orzekającego  Regionalnej  Izby 
Obrachunkowej  w Kielcach z  dnia  17 grudnia  2010 roku odczytała  Pani  Skarbnik 
Gminy (uchwała – w załączeniu); poinformowała ponadto, że zgodnie z sugestiami 
RIO  oraz   wprowadzeniem  wolnych  środków  w  kwocie  2 000  zł  dokonano  w 
projekcie uchwały niezbędnych korekt.
        Następnie przedstawiła projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy 
Gnojno na 2011 rok, dokonując analizy poszczególnych załączników do uchwały.
Zgodnie  z  sugestią  Pani  Skarbnik  wprowadzono  korektę  do  zał.  nr  2  poprzez 
zmniejszenie § 4010 o kwotę 2 600 zł i zwiększenie § 4040 o kwotę 2 600 zł. 
       W trakcie dokonywania analizy - radny Stanisław Wcisło zwrócił się z pytaniem, 
dlaczego w zał. nr 2: „wydatki budżetu na 2011 r.” w rozdziale 90019 znalazła się 
pozycja:  „wpływy  i  wydatki  związane  z  gromadzeniem środków z  opłat  i  kar  za 
korzystanie  ze  środowiska” oraz  jakie  kary  gmina zapłaciła  w 2010 roku z  tytułu 
użytkowania (czyt. niewłaściwego) wysypiska śmieci? 
Na zadane pytanie odpowiedzi udzieliła pani Skarbnik i oznajmiła, że nazewnictwo 
generuje  system,  a  nazwa  rozdziału  jest  zgodna  z  Rozporządzeniem  Ministra 
Finansów.  
Stwierdziła ponadto, że z wiedzy którą posiada wynika, że gmina w 2010 roku nie 
poniosła  żadnych  dodatkowych  kosztów  z  tytułu  użytkowania  wysypiska  oprócz 
ustawowych opłat za korzystanie ze środowiska.
Natomiast  Sekretarz  Gminy  oznajmił,  że  w związku  z  zaleceniami  pokontrolnymi 
Urząd Gminy zakupił wagę do ważenia śmieci i z tego tytułu poniósł koszty.
       Na pytanie radnego Tomasza Pasternaka, czy kwota wymieniona w zał. nr 3, 
poz.3  -  łączne  nakłady  finansowe  na  instalację  systemów  energii  odnawialnej  na 
domach  prywatnych  w  Gminie  Gnojno  została  ustalona  na  podstawie  odbytego 
przetargu  odpowiedzi  udzieliła  pani  Skarbnik  i  poinformowała,  że  jest  to  kwota 
szacunkowa,  wynikająca  z  dokumentów  przekazanych  naszej  gminie  przez  Urząd 
Miasta i Gminy Busko-Zdrój.
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        Następnie zgodnie z podjętą uchwałą w sprawie WPI do zał. nr 4 wprowadzono 
wymienione niżej zmiany:
- w poz. nr 3 - zmniejszono wydatki do 5 000 zł (było 27 0000 zł);
- w poz. nr 8 - wykonanie oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Gnojno (sugestia 
Komisji Planowania);
-  dodano poz.  9,  dział  851,  rozdz.  85121 w brzmieniu:  -  „dostosowanie ośrodków 
zdrowia do obowiązujących standardów”; planowane wydatki w kwocie 22 000 zł;
- w zał. nr 5 do uchwały w poz. nr 6 zmiana, jak w poprzednim punkcie protokołu 
(2008 - 2012), w poz. nr 7 - 2011 - 2014 (było 2013);
- w zał. nr 6 - poz.8 - inne źródła (wolne środki) § 955 na § 950;
- w § 7 projektu uchwały - plan przychodów i kosztów (było - wydatków);
- w § 11 punkcie 2 projektu uchwały skreślono: „ w tym zaciągnięte w związku z 
umową z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 
u.f.p. w kwocie 475.501,00 zł;
- skreślono ostatni akapit z projektu uchwały od wyrazu: „budżet został opracowany w 
podziale na dochody i wydatki itd.”
       Po naniesieniu zmian Pani Wójt zwróciła się do Wysokiej Rady z prośbą o 
uchwalenie  budżetu  na  2011  rok  zgodnie  z  projektem  przedłożonym  przez  Panią 
Skarbnik.
       Radny Stanisław Wcisło zwrócił się z pytaniem, pod którą pozycją w uchwale 
budżetowej  zaplanowano  wydatki,  będące  partycypacją  naszej  gminy  w  kosztach 
przebudowy drogi wojewódzkiej Chmielnik-Osiek (rzecz dot. budowy chodników, nie 
ujętych w projekcie).
Pani  Wójt  odpowiadając  na  pytanie  pana  radnego  stwierdziła  m.in.,  że  projekt 
przebudowy drogi wojewódzkiej zakłada wykonanie zatok autobusowych i rowów, nie 
uwzględnia  natomiast  budowy  chodników  na  terenie  gminy  Gnojno.  Przed 
podpisaniem umowy na wykonanie inwestycji,  pełniący funkcję Wójta Gminy, Pan 
Michał  Cichocki  podpisał  z  Panem  Marszałkiem  Województwa  Świętokrzyskiego 
porozumienie,  w myśl którego na terenie gminy Gnojno mają być doprojektowane 
chodniki.  Nasza  gmina  będzie  uczestniczyć  w  kosztach  projektu  w  ramach 
posiadanych środków, bez wskazania konkretnej kwoty. Być może stanie się tak, że 
projekt będzie zrealizowany bez udziału środków gminy, bo według mojej opinii oraz 
z  przeprowadzonych  rozmów,  w którym brałam udział,  jednoznacznie  wynika,  że 
niedopatrzenie ze strony Urzędu Marszałkowskiego jest ewidentne. Mało tego, Urząd 
Marszałkowski nie dysponuje pismem w którym byłoby konkretne wskazanie, że Wójt 
Gminy Gnojno nie chciał, aby na terenie gminy wybudowano chodniki. 
Radny Stanisław Wcisło wysunął konkluzję,  że zgodnie ze specustawą chodniki są 
robione na terenach zabudowanych. W przypadku zwartej zabudowy, jak na przykład 
w Gnojnie, nie ma problemu, natomiast w przypadku m. Jarząbki może być problem z 
chodnikiem do kościoła (usytuowany w pewnym oddaleniu).     
Odnosząc  się  do  powyższej  wypowiedzi  Pani  Wójt  oznajmiła,  że  zgodnie  z 
ustaleniami projekt będzie przedłożony do akceptacji gminie Gnojno.

Wyniki głosowania:

- „za”                                     -  13,
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- „przeciw”                            -   0,
- „wstrzymujących się”        -   2.

Uchwała Nr IV/23/11 wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik do protokołu.

Po  głosowaniu  Przewodniczący  Rady  Gminy  ogłosił  25-minutową  przerwę  w 
obradach.

Do punktu 7-go.

            Wyjaśnień dotyczących projektu uchwały w sprawie określenia górnych 
stawek opłat w zakresie odbierania odpadów komunalnych stałych ponoszonych przez 
właścicieli  nieruchomości  w 2011 roku udzieliła  pani  Maria  Rak,  p.o.  Kierownika 
ZGK.  Poinformowała  również,  że  proponowana  stawka  opłat,  zgodnie  z  sugestią 
Komisji Planowania, nie ulegnie zmianie i będzie wynosić 2,00 zł plus 8% podatek 
VAT,  z  tym  że  opłata  będzie  pobierana  od  każdej  osoby  zameldowanej  w  danej 
nieruchomości.
Pani Kierownik wnioskowała do pani Wójt o umożliwienie przeprowadzenia kontroli 
zawartych umów przez gospodarstwa domowe na odbieranie odpadów komunalnych.
Opinie, sugestie:
- radny Jerzy Gierczak - co ma zrobić rodzina wielodzietna, której nie będzie stać na 
zapłacenie faktury za odbiór odpadów?
- Wójt  Gminy -  rodziny będące w trudnej  sytuacji  materialnej  będą mogły złożyć 
wniosek do GOPS o przyznanie zapomogi z przeznaczeniem na ten konkretny cel.
- radny Stanisław Wcisło - a co zrobić z tymi, którzy wywożą śmieci do okolicznych 
lasów czy przydrożnych rowów?
- Wójt  Gminy - po podpisaniu umowy z Powiatowym Urzędem Pracy zatrudnimy 
osoby, które będą dbać o porządek na terenie gminy.
- Kierownik ZGK - wychodząc naprzeciw potrzebom proponuję  zawrzeć w projekcie 
uchwały  w  §  1  ust.2  dodatkowy  punkt:  -  „za  odpady  przyjmowane  spoza  terenu 
gminy” oraz ustalić stawki.
W wyniku dyskusji, i argumentacji za i przeciw, odstąpiono od wprowadzenia zmiany, 
o której mowa wyżej oraz wprowadzono korekty w brzmieniu treści uchwały:
- w § 1 ust.1 dodano wyraz po słowie odbierania: „niesegregowanych” (sugestia pana 
mecenasa)’
- w ust.3 - „podatek VAT w wysokości 8%”.

Wyniki głosowania jawnego:

- „za”                                    -  15,
- „przeciw”                           -   0,
- „wstrzymujących się”       -   0. 
   
Uchwała Nr IV/24/11 wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik do protokołu.  
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Do punktu 8-go.

             Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów  Alkoholowych  oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 
2011 oraz załącznik nr 2 odczytała Barbara Czarnecka, pełnomocnik Wójta Gminy do 
spraw rozwiązywania problemów alkoholowych.
            Radny Jerzy Gierczak zapytał, ile osób w 2010 roku skorzystało z konsultacji 
w  PIK,  na  co  pani  pełnomocnik  odpowiedziała,  że  dokładnej   odpowiedzi  może 
udzielić na następnej sesji.
            Radny  Stanisław Wcisło  wnioskował  o  zmniejszenie  liczby  dyżurów 
konsultanta; zaoszczędzone w ten sposób środki proponował przeznaczyć na realizację 
GPPiRPA.
           Radny Krzysztof Musiał sugerował przeznaczenie wyższej kwoty na paczki dla 
dzieci.
           Pani Wójt złożyła ustną deklarację, że większość środków będzie przeznaczona 
na  profilaktykę  w  szkołach  oraz  organizowanie  zajęć  rekreacyjno-sportowych, 
będących  alternatywą  dla  młodego  człowieka  do  spędzania  czasu  wolnego  bez 
używek.
           W związku z powyższym radny Stanisław Wcisło zwrócił się z pytaniem, czy 
może wystąpić do Wójta Gminy o dofinansowanie organizacji V Turnieju piłkarskiego 
im. Grzegorza Piechny, który w m-cu czerwcu br. ma się odbyć w Balicach.
Pani  pełnomocnik  odpowiedziała  że  można  pod  warunkiem,  że  impreza  będzie 
bezalkoholowa, połączona z profilaktyką.

Wyniki głosowania:
 
- „za”                                    - 15,
- „przeciw”                          -   0,
- „wstrzymujących się”      -   0.

Uchwała Nr IV/25/11 wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik do protokołu.

Do punktu 9-go.

             Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Świętokrzyskiego stwierdzające 
nieważność uchwały Nr III/20/10 Rady Gminy Gnojno z dnia 30 grudnia 2010 roku w 
sprawie  powołania  doraźnej  Komisji  ds.  reorganizacji  sieci  placówek oświatowych 
prowadzonych przez gminę Gnojno odczytał Przewodniczący Rady Gminy (pismo - w 
załączeniu). 
Następnie Pani Skarbnik poinformowała zebranych, że zadłużenie gminy na koniec 
2010 roku wyniosło 6.058.490 zł, co stanowi 51,38 % planowanych dochodów gminy.
Jest  to  wyraźny  sygnał,  że  finanse  gminy  są  coraz  bliżej  granicy  dopuszczalnej 
ustawowo, wynoszącej 60%.
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W stosunku  do  planowanych  dochodów,  wydatki  bieżące  oświaty  stanowią  41 % 
ogólnych dochodów budżetu gminy.
Wysokość wydatków bieżących przeznaczonych na oświatę z przyjętego na 2011 rok 
budżetu gminy wynoszą  5 265 134,00 zł,  z czego na  wynagrodzenia i  pochodne – 
4 117 905, 00 zł.
Wysokość dotacji z budżetu gminy na oświatę sukcesywnie wzrasta i tak:
- w 2007 r. wyniosła     458.224,00 zł,
- w 2008 r. -                   549.613,00 zł,
- w 2009 r. -                   813.728,00 zł,
- w 2010 r. -                1.050.923,00 zł,
- w 2011 r. wyniesie - 1.126.328,00 zł.
Mając  na  uwadze  poziom  dochodów  własnych  oraz  ograniczenia  wynikające  z 
przepisów  ustawy  o  finansach  publicznych,  która  dopuszcza  pokrycie  wydatków 
bieżących  dochodami  bieżącymi  -  zaszła  konieczność  reorganizacji  placówek 
oświatowych na terenie gminy.
W skonstruowanym budżecie  na  bieżący  rok  szukano oszczędności  we wszystkich 
rozdziałach  i  paragrafach,  nie  tylko  w  oświacie,  ale  też  w  wydatkach  na  drogi, 
oświetlenie uliczne, administrację etc.
Dla  zobrazowania  sytuacji  pani  Skarbnik  poinformowała,  że  z  tytułu  podatków za 
ubiegły rok do Urzędu Gminy wpłynęła kwota w wysokości 878.000,00 zł. Gdyby 
nawet  całą  kwotę  przeznaczyć  na  oświatę  i  tak  byłoby  za  mało,  stwierdziła  na 
zakończenie pani Skarbnik.
          W dalszej części obrad pan Piotr Bębas odczytał sprawozdanie z prac doraźnej 
Komisji  ds.  reorganizacji  sieci  placówek oświatowych prowadzonych przez  Gminę 
Gnojno (sprawozdanie oraz pozostałe materiały stanowią załącznik do protokołu). 

Dyskusja:

-  radny  Stanisław  Wcisło  -  jak  wynika  ze  sprawozdania,  przyjmując  I  wariant 
szacowana kwota oszczędności wyniesie 284.500 zł, przy II wariancie - 395.500 zł, 
ale  zwiększone  koszty  dowozu  mogą  wynieść  100.000 zł,  zmniejszenie  subwencji 
oświatowej  kolejne  100.000  zł  czyli  łącznie  200.000  zł.  Reasumując  kwota 
oszczędności przy II wariancie wyniesie faktycznie 195.500 zł.

-  przewodniczący  Komisji  doraźnej  -  przepraszam,  ale  przeinaczył  pan  fakty, 
ponieważ w punkcie b (str.2) sprawozdania jest napisane, że oszczędności wynikające 
ze  zmiany  stopnia  organizacyjnego  szkół  w  Jarząbkach,  Balicach  i  Kosterze, 
pomniejszone o zwiększony koszt dowozu wyniosą 150.000 zł.

-  Skarbnik  Gminy  -   koszt  dowozu  dzieci  wynosi  300.000  zł  w  skali  roku.  Przy 
założeniu,  że  będzie  dodatkowy  autobus  (zakupiony  bądź  wynajęty)  ten  koszt 
wyniesie około 100.000 zł.

           Kontynuując  rozpoczęty  wątek  Przewodniczący  Rady Gminy  zapoznał 
zebranych z  treścią  protokołu  z  zebrania  wiejskiego mieszkańców Balic  i  obwodu 
szkolnego SP Balice, odbytego w dniu 21 stycznia 2011 roku. Poinformował również, 
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że podobne zebranie odbyło się w dniu 20 stycznia 2011 r. w miejscowości Zawada 
(protokoły stanowią załącznik Nr 12 do sprawozdania z prac doraźnej Komisji).

c.d. dyskusji:

- radna Maria Woźniak - sytuacja, z którą mamy do czynienia obecnie trwała latami, 
bo było na nią przyzwolenie radnych, a problem nie malał, ale się nawarstwiał.
Nie ulega najmniejszej wątpliwości, że stoi przed nami trudna decyzja, ale musimy się 
z nią zmierzyć. Bo żeby uzdrowić finanse gminy i nie dopuścić do jej likwidacji - 
musimy zlikwidować co najmniej trzy szkoły. Przykro mi o tym mówić, bo jestem 
emocjonalnie bardzo z oświatą związana, ale takie są fakty.
Po analizie kosztów zawartych w sprawozdaniu doszłam do wniosku, że poczynione 
oszczędności  są  „życzeniowe”  i  na  wyrost.  Jak  będzie  faktycznie  okaże  się  w 
przyszłości.  Na  niektórych  wydatkach  nie  możemy  oszczędzać,  bo  nauczyciel 
powinien  otrzymywać  to,  co  mu  się  należy  zgodnie  z  Kartą  Nauczyciela.  Taka 
sytuacja może trwać najwyżej rok, a co potem?

- pani Lucyna Laskowska, dyrektor gimnazjum - aby wypracować oszczędności,  w 
środku roku szkolnego utworzyłam  z trzech klas – dwie, co nie spotkało się z aprobatą 
ani rodziców, ani nauczycieli, ani tym bardziej dzieci.

- Przewodniczący Rady Gminy - fakty są takie, że przez szereg lat, jak stwierdziła w 
swoim  wystąpieniu  radna  Maria  Woźniak,  problem  oświaty  narastał,  a  jego 
rozwiązanie było odsuwane w czasie.

- radna Maria Woźniak - moje odczucia są takie, że będąc radnym trzeba być radnym 
odpowiedzialnym,  a  nie,  mówiąc  kolokwialnie,  przewertować  ad  hoc  dokumenty, 
wziąć dietę i do domu.

- radny Stanisław Wcisło - nie chcę się szerzej wypowiadać na żaden temat, żeby nie 
być  źle  zrozumianym.  Będę  się  trzymał  tego,  co  powiedziałem  na  posiedzeniach 
doraźnej Komisji.

- pan Marcin Parka, Prezes ZNP - mam świadomość tego, że temat jest trudny dla 
wszystkich, a szczególnie dla pani Wójt i pana Wicestarosty, który jest związany z 
tym terenem. Jednakże punkt widzenia zależy zawsze od punktu siedzenia.
Polityka państwa idzie w kierunku scedowania wszystkich obowiązków i kosztów na 
gminy. Gdzie w tym wszystkim jest polskie dziecko, rodzic i jego zdanie, a przede 
wszystkim moi koledzy nauczyciele?
Na dzień dzisiejszy nie ma złotego środka, który by satysfakcjonował wszystkich.
Bo z  jednej  strony  mamy twarde  realia  ekonomiczne,  a  z  drugiej  racje  rodziców, 
którzy są przeciwni likwidacji szkół. Dodatkowym argumentem za nie likwidowaniem 
szkół  jest  fakt,  że  wszystkie  są  wyremontowane  i  zabezpieczone  w  podstawowy 
sprzęt.
Prawdą jest, że szkoły były dotowane, ale prawdą jest również, że wyniki w małych 
szkołach nie były wcale gorsze aniżeli w placówkach większych.
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Po drugie - brak jest gwarancji, że dzieci będą uczęszczać do szkół na naszym terenie i 
że wraz z nimi przyjdzie  subwencja oświatowa.
Po trzecie - kwestia dowozu; trzeba kupić samochód, ale najpierw trzeba pozyskać na 
jego zakup środki.
Po czwarte - czy dziecko, które wyjdzie z domu o godzinie szóstej lub siódmej rano 
będzie miało zagwarantowany posiłek.
Po piąte - czy nauczyciele, biorąc pod uwagę sytuację finansową państwa, na pewno 
otrzymają 9-miesięczne odprawy.
ZNP stoi na stanowisku, aby nie likwidować szkół, tylko szukać oszczędności, ale nie 
kosztem gimnazjum.

-  radny  Władysław  Strózik  -  odniosę  się  do  wypowiedzi  pani  Woźniak.  Pani 
powiedziała, że jest taka wielka tragedia. Tragedia to była wtedy, kiedy uczniowie w 
gimnazjum nie mieli na czym siedzieć, wszystkie szkoły pilnie wymagały remontu i 
nie można było zaciągnąć kredytu.

- Przewodniczący Rady Gminy - w latach 1998 - 2002 zaciągnęliśmy 2.100.000 zł 
kredytu, który został spłacony w roku 2006. W tej chwili mamy kredyt do 2018 roku. 
W mojej ocenie - sytuacja jest naprawdę tragiczna.

- radny Jerzy Gierczak  - w ramach oszczędności w gimnazjum zlikwidowano jedną 
klasę. Do 1 ucznia w tej szkole dokładamy z budżetu gminy około 1 000 zł, podczas 
gdy do ucznia w Kosterze, czy Jarząbkach - cztery razy tyle.  Uważam, że problem 
należy rozwiązać teraz, a nie odkładać w czasie.

- radny Jerzy Klamczyński - chciałem się odnieść do protokołu, który odczytał pan 
Przewodniczący.  Padło  w  nim  stwierdzenie  radnych  z  Balic  o  nieudolności  Rady 
Gminy. Pytam wobec tego – gdzie byli radni, którzy do tej pory rządzili, a teraz piszą 
takie rzeczy?

- radny Stanisław Wcisło -  to nie jest  protokół radnych,  tylko protokół z  zebrania 
wiejskiego.  Ja  też  mogę  zapytać  -  jak  działałeś,  będąc  radnym,  że  jest  taki  duży 
deficyt?    

-  radny  Krzysztof  Musiał  -  panie  przewodniczący  (zwrot  skierowany  do 
przewodniczącego  Komisji  doraźnej)  -  w  sprawozdaniu  z  prac  doraźnej  Komisji 
należało wyraźnie zaznaczyć,  że to  są oczekiwania  społeczeństwa Balic,  Kostery i 
okolicznych miejscowości, bo oczekiwania pozostałej części społeczeństwa gminy są 
zupełnie inne.
Oczywiście, że można oszczędzać, zwolnić palaczy, łączyć klasy, ale jakie wtedy będą 
wyniki dydaktyczne?
Pomyślmy o wszystkich dzieciach, które nie będą gorzej traktowane, bo będą miały 
zapewniony  dowóz,  dożywianie  i  będą  się  uczyć  w  większym,  zintegrowanym 
środowisku. Oszczędzanie też ma swoje granice. Uważam, że sytuacja „dorosła” do 
tego aby podjąć zdecydowane i konkretne działania.
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-  radny  Tomasz  Pasternak  -  mam  pytanie  do  pana  przewodniczącego  -  ilu  jest 
zatrudnionych nauczycieli we wszystkich szkołach?

- pan Marcin Parka - zatrudnionych jest 79 nauczycieli,  ale pełnych etatów jest 66,18.

-  wicestarosta  buski  -  pełniąc  społeczne  funkcje  należy  się  utożsamiać  z 
mieszkańcami,  którzy  na  nas  głosowali.  Ale  nie  należy  popełniać  błędu,  który  ja 
popełniłem. Podejmując pewne decyzje zacząłem być postrzegany jako radny gminy 
Gnojno,  a  nie  radny  powiatu  buskiego.  Będąc  radnym  trzeba  się  czuć   zarówno 
radnym danej miejscowości, jak i radnym gminy.
Nie ulega najmniejszej wątpliwości, że sytuacja finansowa gminy, a w szczególności 
oświaty, jest bardzo trudna.
Mam  w  związku  z  tym  do  państwa  apel  -  nie  szukajmy  winnych,  bo  ich  nie 
znajdziemy; nie uzdrowimy tym również istniejącej sytuacji.
Proponuję przygotować rodziców, dzieci i nauczycieli na reformy, zastanowić się co 
zrobić z obiektami oraz wysłuchać, co ma do powiedzenia w tej kwestii pani Wójt.
Każdy  z  nas  musi  z  czegoś  zrezygnować,  aby  znaleźć  brakującą  kwotę  do 
zbilansowania budżetu.
Moim zdaniem należy jeszcze poczekać z podjęciem ostatecznej decyzji.

- radny Stanisław Wcisło - sprawa o której dzisiaj dyskutujemy, dotycząca likwidacji 
trzech szkół, nie spadła na nas nagle. Już wcześniej, mając na uwadze trudną sytuację 
finansową  gminy,  były  czynione  pewne  kroki  w  kierunku  oszczędności.  Proszę 
zapytać dyrektorów i nauczycieli z tych szkół, jak im się pracuje, jaki mają komfort i 
jak  się  to  przekłada  na  ich  relacje  rodzinne.  Ostatnio  zauważyłem  pewną 
prawidłowość. Otóż w tych zapędach do likwidacji pani Wójt została troszeczkę w 
tyle.  To inni mają  nieodpartą chęć zlikwidowania tych placówek metodą:  tutaj  się 
„obetnie”, tam się „zszyje” i będzie działało. 
Można mówić o suchych liczbach i wskaźnikach, ale oprócz tego jest jeszcze czynnik 
ludzki, niezwykle ważny. I zgadzam się ze stwierdzeniem radnego Musiała, że to jest 
opinia ludzi z Balic i okolic, bo ich bezpośrednio dotyczy.
Powiem  tylko,  że  takim  działaniem  chcemy  zrobić  jeszcze  lepiej  tam,  gdzie  jest 
dobrze, a tam, gdzie jest źle - chcemy zrobić jeszcze gorzej.
Proponuję ten temat zakończyć, bo i tak dzisiaj nie podejmiemy żadnych wiążących 
decyzji.

- Przewodniczący Rady Gminy - przepraszam dyrektorów szkół, że tak długo to trwa, 
ale chciałem abyście państwo słyszeli, jaka jest sytuacja finansowa gminy.

-  radny Stanisław Wcisło -  mnie  natomiast  chodziło o  to,  że  poszczególne punkty 
porządku obrad są związane z budżetem. I doszło do takiej absurdalnej sytuacji, że 
najpierw uchwalamy budżet,  a  później  dyskutujemy o  sytuacji  w oświacie  czyli  o 
składnikach, które na ten budżet wpływają.
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- radny Krzysztof Musiał - proponuję zorganizować takie same zebrania z rodzicami 
dzieci,  uczęszczającymi  do  szkół  podstawowych  w  Raczycach  i  Gnojnie  i 
poinformować o zaistniałej sytuacji.

- Wicestarosta Buski - uczestnicząc w zebraniach słyszałem jedno: rodzice prosili o 
czas na moralne i psychiczne przygotowanie do nowej sytuacji. Prosili również aby 
gmina była dobrze przygotowana do planowanych zmian. To, co proponujesz podzieli 
gminę na wschód i zachód.

- radny Tomasz Pasternak - skoro rodzice z trzech miejscowości mieli daną szansę i 
możliwość  wypowiedzenia  się  -  wysłuchajmy  również  rodziców  z  pozostałych 
miejscowości.

- radny Stanisław Wcisło - gdybym dzisiaj spotkał się z mieszkańcami Balic, a oni by 
mnie zapytali, jaka jest sytuacja - przedstawiłbym przyjęty budżet i poinformował, że 
zasadne uwagi do budżetu zgłoszone przeze mnie nie tylko nie zostały uwzględnione, 
ale jeszcze „obcięto” to, co było zaplanowane na inwestycje w Balicach. Dobrze, że 
była tylko jedna pozycja, bo w przeciwnym razie zabralibyście wszystko, bo miałem 
odwagę się odezwać. 
Jeżeli  zorganizuje  się  zebrania  w Gnojnie  dotyczące  likwidacji  szkół  w  Balicach, 
Kosterze, czy Jarząbkach ludzie będą na to patrzeć inaczej, bo ich to nie dotyczy.
Ludzie  wymagają  stałego  wzrostu.  U  nas  nie  dość,  że  wzrost  utrzymuje  się  na 
niezmienionym poziomie, to chcemy go jeszcze uwstecznić.
Jak ci ludzie mają reagować? Reagują opornie, bo nie ma innej reakcji, jeśli coś się 
chce ludziom zabrać.

-  Wójt  Gminy  -  w  m-cu  lutym  musimy  podjąć  ostateczną  decyzję  odnośnie 
reorganizacji oświaty, aby zmiany wdrożyć w życie z dniem 1 września br.
Problem  oświaty  spędza  mi  przysłowiowy  sen  z  powiek.  Zasięgnęłam  opinii  w 
sąsiednich gminach, bo chciałam zobaczyć jak to robią inni. Nie ulega najmniejszej 
wątpliwości, że oświata nie jest inwestycją dochodową i ten problem dotyczy również 
sąsiadów.
Moim zamiarem było usprawnienie funkcjonowania oświaty, bo nie ukrywam, że nie 
podoba  mi  się  obecna  struktura  organizacyjna.  Po  rozmowach  z  panią  Kurator  – 
pierwszym moim zamierzeniem było stworzenie zespołu szkół i powołanie dyrektora
odpowiedzialnego za  finanse  w oświacie.  Ponieważ  szykuje  się  kolejna  reforma  a 
organem  prowadzącym  gimnazja  mają  być  powiaty  -  pani  Kurator  zabroniła  mi 
czynienie kroków w kierunku takich zmian.
Wobec tego moja propozycja jest następująca: w roku przyszłym zamierzam powołać 
zespół szkół podstawowych z dyrektorem na czele, a pozostałe placówki (3 szkoły) 
przekształcić w filie Szkoły Podstawowej w Gnojnie. W szkołach filialnych utworzone 
zostaną stanowiska kierownika szkoły.
W dniu 18 lutego br. będzie sesja prawie wyłącznie poświęcona oświacie.
Aby  uzdrowić  sytuację  i  poczynić  daleko  idące  oszczędności  zaproponowałam 
pozostawić na rok klasy 1 – 6 we wszystkich szkołach, ponieważ w tej  chwili  nie 
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dysponujemy dodatkowym środkiem transportu aby te dzieci dowieźć. Przez ten rok 
przygotujemy również wnioski w sprawie zagospodarowania placówek.
Zauważyłam również, że brak jest jakiejkolwiek komunikacji między dyrektorami, a 
tak być nie powinno. Są u nas nauczyciele zatrudnieni na ½ etatu. Nauczyciel, który 
nie ma pełnego etatu w jednej szkole powinien mieć lekcje w innej szkole, skoro jest 
zatrudniony na czas nieokreślony. 
Szczegółowe propozycje zmian są zawarte w projektach uchwał (m.in. dot. uprawnień 
emerytalnych),  które państwo otrzymacie.  Wydaje mi się,  że wybrałam najbardziej 
optymalny wariant.

- radny Stanisław Wcisło - pani Wójt - należało to wszystko powiedzieć na początku; 
wtedy nie polemizowałbym niepotrzebnie z radnym Musiałem.

- Wójt Gminy - jestem optymistycznie nastawiona, bo jeżeli uda  nam się wdrożyć 
proponowany przeze mnie projekt przekształcenia placówek oświatowych w filie  – 
deficyt na koniec roku wyniesie maksymalnie 100 000 zł.
Jeżeli natomiast chodzi o liczbę uczniów w klasie (uwagi zgłaszane przez radnych z 
Gnojna) - klasy gimnazjalne powinny liczyć minimum 25 osób, bo nie stać nas na 
tworzenie 17-osobowych klas.

-  radny  Krzysztof  Musiał  -  Pani  Wójt  -  gimnazjum nie  dotyczy  tylko  radnych  z 
Gnojna.

-  Wójt  Gminy  -  gimnazjum  w  Kijach  przynosi  samorządowi  (dzięki  subwencji) 
100 000 zł oszczędności, a nasze - straty.
Moja propozycja jest doraźna, na pewien czas,  który jest nam potrzebny na zakup 
środka  transportu  oraz  zastanowienie  się  nad  zagospodarowaniem  budynków 
szkolnych.

Do punktu 10-go.

            Przewodniczący  Rady Gminy  tytułem wprowadzenia  poinformował  o 
wysokości diet w gminach ościennych.
Radny Stanisław Wcisło stwierdził, że skoro Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie 
podwyższenia diet radnych nietaktem byłoby nie podnieść diet sołtysom.
W związku z powyższym radny Jerzy Gierczak zaproponował dietę dla sołtysów za 
uczestnictwo w sesji  w wysokości 120 zł.

Wyniki głosowania:

- „za”                                  - 15,
- „przeciw”                         -  0,
- „wstrzymujących się”     -  0.

Uchwała Nr IV/26/11 wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik do protokołu.
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Do punktu 11-go.

               Przewodniczący Rady Gminy poinformował zebranych, że w m-cu marcu br. 
odbędzie się szkolenie z zakresu środków ochrony roślin (koszt  udziału w szkoleniu 
wyniesie  50  zł).  W związku z  tym prosił  sołtysów o  sporządzenie  list  chętnych i 
zgłoszenie tego faktu w sekretariacie Urzędu Gminy.
              Ponadto pan przewodniczący oznajmił, że z uwagi na obszerny porządek 
obrad „zapytania i wolne wnioski” będzie można zgłaszać na następnej sesji rady.
             Na zakończenie pan wicestarosta zwrócił się  z apelem do sołtysów i radnych 
o zgłaszanie do niego, bądź do pani Wójt, wszystkich problemów dotyczących dróg 
powiatowych ( w tym m.in. rowów).
Poinformował również, że przy 20% dofinansowaniu projektu przez rolników istnieje 
możliwość, przy wsparciu środków unijnych (faza projektu), odtworzenia wszystkich 
rowów, znajdujących się na terenie gminy Gnojno (około 100 km).

Do punktu 12-go.

               Przewodniczący Rady Gminy, Pan Piotr Terlecki dokonał zamknięcia IV 
sesji.

Na tym protokół zakończono i podpisano.-

Protokolant:                                                                                 Przewodniczący obrad:
 B.Czarnecka                                                                                      Piotr Terlecki
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