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PROTOKÓŁ NR VII/11 
 

            z sesji Rady Gminy Gnojno, odbytej w dniu 27 maja 2011 roku w sali 
konferencyjnej Urzędu Gminy w Gnojnie. 
Sesja trwała od godz. 9.10 do godz. 14.55. 
W sesji uczestniczyło 14 radnych (radny Krzysztof Musiał od godz. 9.35), sołtysi, 
Wicestarosta Buski, pan Stanisław Klimczak (od godz. 14.00),Wójt Gminy, pani 
Jolanta Stachowicz, Sekretarz Gminy, pan Piotr Bębas, Skarbnik Gminy, pani Ilona 
Piwowarska, radca prawny, pan Mariusz Grunt, Dyrektor SP ZOZ, pani Maria 
Gadawska, Główna Księgowa SP ZOZ, pani Beata Trelińska oraz pracownicy Urzędu 
Gminy (pracownicy SP ZOZ oraz pracownicy Urzędu uczestniczyli w sesji w czasie 
omawiania poszczególnych punktów porządku obrad). 
Listy obecności radnych i sołtysów stanowią załączniki do protokołu. 
Przewodniczący Rady Gminy, pan Piotr Terlecki dokonał otwarcia VII sesji, powitał 
wszystkich uczestników, a następnie stwierdził kworum, wystarczające do 
podejmowania prawomocnych uchwał. 
Następnie odczytał proponowany poniżej 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 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej      

Gminy Gnojno na lata 2011 - 2018. 
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Gnojno na 2011   

rok. 
6. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu  

bankowego z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów 
nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu gminy na 
2011 rok. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki        
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 
Narkomanii na rok 2011. 

8. Podjęcie uchwał w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze 
przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowych 
stanowiących własność Gminy Gnojno. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia oraz zasad udzielania i rozmiaru  
zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w regulaminie wynagradzania 
nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Gnojno. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu 
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy na 
lata 2011 - 2015. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji zakładu budżetowego - Zakładu 
Gospodarki Komunalnej w Gnojnie. 

13. Sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 
rok 2010. 

14. Dyskusja nad sprawozdaniami. 
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15.  Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 
wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2010 r. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy. 
17. Zapytania i wolne wnioski. 
18. Zakończenie sesji. 

      Po odczytaniu przez Przewodniczącego Rady proponowanego porządku obrad, 
radna Maria Woźniak oznajmiła, że w jej ocenie wymieniony porządek obrad jest zbyt 
rozbudowany, sugerowała zaniechania tego typu praktyk w przyszłości oraz 
zaproponowała przesunięcie części spraw na następną sesję. 
Wnioskowała ponadto o zwoływanie przed sesjami posiedzeń stałych Komisji Rady, 
w celu wypracowania opinii o projektach uchwał, będących przedmiotem obrad. 
      Przewodniczący obrad odnosząc się do wypowiedzi pani radnej stwierdził, że 
sprawna i merytoryczna dyskusja skróci czas trwania sesji. Poinformował również, że 
żadna stała Komisja nie opracowała planu pracy na bieżący rok. 
      Radny Kazimierz Banasik postulował o przesunięcie punktów związanych              
z udzieleniem absolutorium na początek obrad. 
       W związku ze zgłoszonymi uwagami - Przewodniczący Rady zaproponował 
wycofanie z porządku obrad punktu 12: „podjęcie uchwały w sprawie likwidacji 
zakładu budżetowego - Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gnojnie”. 
Opinia radcy prawnego: 
- proponuję odłożyć w czasie podjęcie uchwały w przedmiotowej kwestii, ponieważ 
sprawa ma bezpośredni związek z realizacją inwestycji wodociągowej, 
dofinansowaniem z PROW oraz okresem trwałości projektu, który upływa w grudniu 
2011 roku. 
       Kontynuując rozpoczęty wątek radny Stanisław Wcisło oznajmił, że każdy radny 
przed podjęciem uchwały w sprawie likwidacji zakładu budżetowego powinien 
otrzymać komplet materiałów, dotyczących działalności jednostki. 
Konsekwencją zgłoszonych wniosków było głosowanie jawne nad wycofaniem            
z porządku obrad punktu 12 („za” głosowało 13 radnych). 
Następnie na wniosek Przewodniczącego Rady wprowadzono jednogłośnie do 
porządku obrad („za” głosowało 13 radnych) punkt 12 w brzmieniu: „podjęcie 
uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego z działalności 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gnojnie za 2010 rok” 
oraz punkt 13 w brzmieniu: „podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia 
sprawozdania finansowego z działalności Samorządowej Instytucji Kultury - 
Gminnej Biblioteki Publicznej w Gnojnie za 2010 rok” („za” głosowało 13 
radnych). 
 Po wprowadzeniu wyżej wymienionych zmian, „za” przyjęciem porządku obrad 
głosowało 13 radnych. 
       W dalszej części obrad, na wniosek Przewodniczącego Rady, minutą ciszy 
uczczono pamięć Bartłomieja Wesołowskiego - długoletniego działacza ludowego       
i społecznego, zmarłego w m-cu marcu 2011 roku.  
        Następnie głos zabrał Pan Dariusz Szczepaniak, pracownik PCPR w Busku -
Zdroju i przedstawił ofertę programową projektu systemowego p.n.: „Nowy Zawód - 
Nowy Start” (szczegóły - w załączeniu). 
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Do punktu 2-go. 
 
         Na wniosek radnego Stanisława Wesołowskiego odstąpiono od czytania 
protokołu z poprzedniej sesji. 
Radna Maria Woźniak wnioskowała o zamieszczanie w protokołach treści wyłącznie 
merytorycznych, natomiast radny Stanisław Wcisło postulował o cytowanie pełnych 
wypowiedzi na wyłączną prośbę radnych oraz o pisanie i zamieszczanie protokołów 
na stronach BIP w terminie, wynikającym z zapisów Statutu Gminy. 
Po wypowiedzi radnych odbyło się głosowanie jawne nad przyjęciem protokołu           
z poprzedniej sesji („za” głosowało 14 radnych). 
 
Do punktu 3-go. 
 
         Ustne sprawozdanie z działalności w okresie między sesjami przedstawiła Pani 
Jolanta Stachowicz, Wójt Gminy. 
Pani Wójt poinformowała: 
 
-  z PUP w Busku-Zdroju została podpisana umowa w sprawie zatrudnienia z dniem 
01.04.br. 12 osób w ramach prac społeczno-użytecznych,  jednej osoby w ramach prac 
interwencyjnych (od 01.05.2011 r.) oraz jednej osoby dla odbycia stażu (od 
16.05.2011 r.); 
 
-  w  pierwszych dniach kwietnia przed Sądem Rejonowym w Kielcach gmina zawarła 
ugodę ze Spółdzielnią Rzemieślniczą w Busku-Zdroju. Konsekwencją podpisanej 
ugody będzie wpłacenie na rzecz podmiotu tytułem wzajemnych roszczeń związanych 
z budową hali sportowej w Gnojnie kwoty 50.000 zł oraz 8.000 zł kosztów 
procesowych (część kwoty już została wpłacona); 
 
- jak wynika z otrzymanej odpowiedzi na nasze pismo - Polkomtel „S.A.”                    
w Warszawie odstąpił od realizacji inwestycji, polegającej na rozbudowie stacji 
telefonii komórkowej „PLUS GSM”; 
 
- 27 kwietnia b.r. w Urzędzie Marszałkowskim złożyliśmy wniosek o dofinansowanie, 
ze środków przeznaczonych na ochronę gruntów rolnych, remontu drogi Gnojno-
Piaski. 
Planowany koszt zadania - 44.499 zł , kwota dofinansowania 50 % wartości; Urząd 
zlecił wytyczenie drogi geodecie; 
 
- 29 kwietnia b.r. oddano do użytku place zabaw przy szkołach podstawowych            
w Gnojnie i Raczycach. Place są wyposażone m.in. w zestaw zabawowy, bujaki, 
piaskownice, a ich wykonanie jest  dofinansowane w 50% z działania „Odnowa                  
i Rozwój Wsi”. Wartość zadania wyniosła 55.000 zł. W celu zabezpieczenia placów 
przed dewastacją planowany jest montaż oświetlenia oraz kamer monitorujących; 
 
- przed Ośrodkiem Zdrowia w Gnojnie wyremontowano schody; koszt inwestycji - 
7.400 zł brutto; 
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- 13 kwietnia b.r. podpisana została umowa na wykonanie projektu wodociągu na 
odcinku Jarząbki - Podgrabie oraz na brakujący odcinek w miejscowości Wola 
Zofiowska. 
Termin realizacji - 31 grudnia 2011 r.; wartość zadania - 17.589 zł brutto; 
 
- sporządzony został projekt budowlany na remont Ośrodka Zdrowia w Raczycach. 
Projekt zakłada m.in. wymianę instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej i c.o. 
Koszt projektu wyniósł 10.639 zł, jego realizacja wyniesie około 300.000 zł brutto; 
termin wykonania: 3 lata; 
 
- zakończono rozbudowę oświetlenia ulicznego z funduszu sołeckiego                         
w miejscowościach: Gnojno, Gorzakiew, Skadla, Raczyce, Wólka Bosowska, Wola 
Bokrzycka, Maciejowice. 
Całkowita wartość inwestycji wyniosła 41.654 zł; 
 
- sukcesywnie są realizowane wnioski w ramach środków, stanowiących fundusz 
sołecki. Do chwili obecnej wyremontowano pobocza drogi w miejscowości Pożogi, 
most na rzece w Płośni, odmulono rowy w Bugaju, natomiast w Gnojnie wykonano 
nową linię napowietrzną; 
 
- prowadzimy rozmowy z dyrektorami i nauczycielami szkół na temat reorganizacji 
oświaty na terenie gminy oraz przygotowania arkuszy organizacyjnych na rok szkolny 
2011/2012; 
 
-  odbyłam szereg spotkań w sprawie wykonania ciągów pieszych na terenie gminy; 
decyzja wiążąca zostanie podjęta w najbliższy poniedziałek, po rozmowie                     
z Dyrektorem Wojewódzkiego Zarządu Dróg Publicznych w Kielcach; 
 
- zlecono wykonanie projektu na budowę boiska sportowego w Gnojnie; 
 
- z uwagi na brak odpowiedzi na nasze pismo - wysłano monit do Generalnej Dyrekcji 
Lasów Państwowych w Radomiu o partycypowanie w kosztach remontu dróg 
gminnych zdewastowanych podczas wywozu drewna z lasu; 
 
- w ostatnim czasie na terenie gminy reaktywowano, założone w 2007 r. 
Stowarzyszenie działające w ramach Wspierania Inicjatyw Lokalnych „Wspólna 
Przyszłość” 
Członkowie Stowarzyszenia organizują w dniu 12 czerwca b.r. festyn ludowy              
w Janowicach Raczyckich. 
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Do punktu 4-go. 
 
          Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Gnojno na lata 2011 - 2018 wraz z uzasadnieniem przedstawiła Pani Ilona 
Piwowarska, Skarbnik Gminy. 
Przewodniczący obrad poddał przedmiotowy projekt pod głosowanie. 
Wyniki głosowania: „za” - 14, „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” - 0. 
Uchwała Nr VII/41/11 wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik do protokołu. 
 
Do punktu 5-go. 
 
          W punkcie piątym porządku obrad Pani Skarbnik poinformowała o zmianach                 
w planie dochodów i wydatków budżetowych. 
W wyniku głosowania jawnego „za” podjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie 
Gminy Gnojno na 2011 rok głosowało 14 radnych (uchwała Nr VII/42/11 wraz          
z uzasadnieniem - w załączeniu). 
 
Do punktu 6-go. 
 
           Analogicznie, jak w punkcie piątym uzasadnienie do projektu uchwały             
w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego z przeznaczeniem na 
spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów nie znajdujących pokrycia w planowanych 
dochodach budżetu gminy na 2011 r. przedstawiła pani Skarbnik, informując że kredyt 
będzie zaciągany sukcesywnie, w miarę potrzeb, do końca b.r. 
Radna Maria Woźniak wnioskowała o wcześniejsze składanie ofert bankom, w celu 
zachowania konkurencyjności. 
„Za” podjęciem uchwały w wyżej wymienionej sprawie głosowało 14 radnych 
(uchwała Nr VII/43/11 wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik do protokołu). 
 
Do punktu 7-go. 
 
          Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie zmiany Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 
Narkomanii na rok 2011 przedstawiła Barbara Czarnecka, pełnomocnik Wójta Gminy. 
          Pani Wójt poinformowała zebranych, że w ramach oszczędności został 
podpisany aneks do umowy, zgodnie z którym Punkt Informacyjno-Konsultacyjny od 
dnia 01 maja 2011 roku będzie czynny jeden raz w miesiącu, a tym samym kwota 
zaplanowana na wynagrodzenie dla konsultanta ulegnie zmniejszeniu. 
Pozostałe środki zostaną wykorzystane m.in. na sfinansowanie wypoczynku letniego 
dzieci. 
Kontynuując Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
Wyniki głosowania jawnego: „za” - 14, „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” - 0).  
Uchwała Nr VII/44/11 wraz z uzasadnieniem - w załączeniu. 
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Do punktu 8-go. 
 
         Projekty uchwał w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu 
ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy 
Gnojno, położonych w miejscowości Gnojno i Pożogi odczytała podinspektor, Pani 
Bożena Wawszczyk. 
        Radna Maria Woźniak prosiła o zamieszczanie (w przyszłości) na odwrocie 
projektów uchwał mapek, przedstawiających położenie nieruchomości gruntowych 
przeznaczonych do sprzedaży.  
        Natomiast radny Tomasz Pasternak wnioskował o prezentację map przed 
podjęciem ostatecznej decyzji. 
        Pani Wójt poinformowała, że w projekcie uchwały w sprawie sprzedaży działek 
położonych w miejscowości Pożogi nastąpiła zmiana, ponieważ gmina decyzją 
Wojewody Świętokrzyskiego otrzymała z Państwowego Funduszu Ziemi sześć działek 
(pierwotny projekt zakładał sprzedaż trzech działek). 
Ponadto odpowiadając na pytania radnej Marii Woźniak stwierdziła, że nieruchomości 
gruntowe stanowią mienie komunalne gminy, działki są nieuzbrojone, procedura 
przetargowa potrwa około 3 m-cy oraz że koszty podziału działek pokrywa nabywca. 
 
Przewodniczący Rady Gminy ogłosił 20-minutową przerwę w obradach (czas na 
zapoznanie się z mapami). 
 
Po przerwie wznowiono obrady. Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie 
pierwszy projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działek położonych 
w miejscowości Gnojno. 
Wyniki głosowania: „za” - 14, „przeciw - 0, „wstrzymujących się” - 0. 
Uchwała Nr VII/45/11 wraz z uzasadnieniem - w załączeniu. 
Następnie głosowano nad uchwałą w sprawie sprzedaży 6 działek położonych                   
w miejscowości Pożogi. 
Wyniki głosowania: „za” - 14, „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” – 0. 
Uchwała Nr VII/46/11 wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik do protokołu. 
 
Do punktu 9-go. 
 
        Projekt uchwały w sprawie określenia oraz zasad udzielania i rozmiaru zniżek 
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli wraz z załącznikiem 
przedstawił Sekretarz Gminy, udzielając jednocześnie stosownych wyjaśnień               
w przedmiotowej kwestii. 
       Radna Maria Woźniak zwróciła się z pytaniem, na podstawie jakiego aktu 
prawnego była dotychczas ustalana zniżka godzin dla dyrektorów szkół. 
Sekretarz Gminy stwierdził, że na podstawie ogólnych przepisów, wynikających          
z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej. 
        Następnie Pani radna zapytała, na ile obecne zasady określone uchwałą różnią się 
od stosowanych do tej pory. 
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Odpowiadając na pytanie Sekretarz Gminy oznajmił, że zmiana wiąże się ściśle            
z reorganizacją szkół na terenie gminy i dotyczy dyrektora szkoły podstawowej           
w Gnojnie oraz kierowników filii. 
Reasumując - radna Maria Woźniak sugerowała aby w uzasadnieniu do uchwały 
zawrzeć informację, że projekt uzyskał pozytywną opinię Związku Nauczycielstwa 
Polskiego. 
Kontynuując przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie                
z uwzględnieniem poprawki, o których mowa wyżej. 
Wyniki głosowania jawnego: „za” - 14, „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” - 0. 
Uchwała Nr VII/47/11 wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik do protokołu. 
 
Do punktu 10-go. 
 
         Objaśnień do projektu uchwały w sprawie zmian w regulaminie wynagradzania 
nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Gnojno udzielił 
Sekretarz Gminy, pan Piotr Bębas. 
Poinformował, że Zarząd Oddziału ZNP w Gnojnie zaproponował zmianę w § 1 
punkcie 1: dodatek funkcyjny dla dyrektora szkoły - od 400 do 900 zł miesięcznie 
(projekt zakładał od 300 do 900 zł). 
          Radna Maria Woźniak zapytała, w jaki sposób do tej pory była regulowana 
sprawa dodatku funkcyjnego. 
Sekretarz Gminy odpowiedział, że wysokość dodatku była ustalana procentowo od 
wynagrodzenia zasadniczego. 
          Następnie radny Krzysztof Musiał zwrócił się z pytaniem, czy propozycja 
związków zawodowych jest wiążąca. 
Na pytanie radnego odpowiedzi udzieliła pani Wójt i oznajmiła, że w obecnej chwili 
wysokość dodatku przekracza minimalną kwotę 400 zł. 
Natomiast radca prawny skonstatował, że wprowadzenie poprawki zaproponowanej 
przez ZNP będzie swego rodzaju consensusem. 
         Kontynuując rozpoczęty temat Sekretarz Gminy odczytał projekt uchwały          
w przedmiotowej sprawie. 
Radna Maria Woźniak zwróciła się z prośbą o wyjaśnienie pojęć: „trudne warunki 
pracy” i „uciążliwe warunki pracy”. 
Sekretarz Gminy przytoczył kilka przykładów pracy w warunkach trudnych                  
i uciążliwych. Są to m.in. prace w godzinach nocnych, w klasach łączonych, 
indywidualne nauczanie ucznia niepełnosprawnego itp. (szczegółowy wykaz               
w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 kwietnia 1998 r.).  
W wyniku głosowania jawnego: „za” podjęciem uchwały było 14 radnych, „przeciw” 
- 0, „wstrzymujących się” - 0. 
Uchwała Nr VII/48/11 wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik do protokołu. 
 
Do punktu 11-go. 
 
         Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy na lata 2011 - 2015 przedstawił 
Sekretarz Gminy, pan Piotr Bębas; stwierdził m.in., że opracowanie programu należy 
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do zadań własnych gminy i jest konsekwencją powołania Gminnego Zespołu 
Interdyscyplinarnego. 
Zgodnie z sugestią referującego w załączniku do uchwały radni dokonali uzupełnienia 
tabeli 1, wpisując liczbę interwencji domowych policji od roku 2008 do roku 2010. 
Następnie przewodniczący obrad poddał przedmiotowy projekt uchwały pod 
głosowanie. 
Wyniki głosowania jawnego: „za” - 14, „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” - 0. 
Uchwała Nr VII/49/11 wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik do protokołu. 
 
Do punktu 12-go. 
 
           Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego                 
z działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gnojnie za 
2010 rok wraz z uzasadnieniem odczytał Sekretarz Gminy informując, że uchwałę      
w przedmiotowej sprawie Rada Gminy, zgodnie z sugestią pana mecenasa, podejmuje 
po raz pierwszy. 
Radna Maria Woźniak zapytała o zgromadzoną nadwyżkę budżetową. 
Na pytanie radnej Marii Woźniak odpowiedzi udzieliła główna księgowa SP ZOZ, 
Pani Beata Trelińska. 
Stwierdziła, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia środki stanowiące 
nadwyżkę finansową, były sukcesywnie gromadzone na koncie od roku 2006 i zostaną 
wykorzystane m.in. na pokrycie straty netto za 2010 rok w kwocie 31.095,46 zł. 
            Kontynuując obrady - Przewodniczący Rady poddał rzeczony projekt uchwały 
pod głosowanie. 
Wyniki głosowania jawnego: „za” - 14, „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” - 0. 
Uchwała Nr VII/50/11 wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik do protokołu. 
Po głosowaniu nad uchwałą radny Stanisław Wcisło zgłosił akces uczestnictwa          
w posiedzeniach Rady Społecznej SP ZOZ, jako osoba spoza Rady, bez prawa 
głosowania. 
Prosił aby go informować (lub radnego Władysława Strózika) o terminach posiedzeń. 
           W dalszej części obrad głos zabrała Pani Maria Gadawska, Dyrektor SP ZOZ    
w Gnojnie. 
Oznajmiła, że mimo ujemnego bilansu za I kwartał b.r. dołoży wszelkich starań aby 
zakład funkcjonował w sposób prawidłowy. 
 
PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY OGŁOSIŁ 30-MINUTOWĄ PRZERWĘ 
W OBRADACH. 
 
Do punktu 13-go. 
 
             Analogicznie do punktu 12-go projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia 
sprawozdania finansowego z działalności Samorządowej Instytucji Kultury - Gminnej 
Biblioteki Publicznej w Gnojnie za 2010 rok odczytała Pani Skarbnik oraz udzieliła 
stosownych objaśnień. 
Poinformowała m.in. zebranych, że Gminna Biblioteka Publiczna jest instytucją, 
utrzymującą się w 100% z dotacji podmiotowej z budżetu gminy. 
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Ponieważ nie było pytań - projekt uchwały poddany został pod głosowanie, w wyniku 
którego: „za” było 13 radnych (radny Tomasz Pasternak nie głosował; był nieobecny 
na sali obrad), „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” - 0. 
Uchwała Nr VII/51/11 wraz z uzasadnieniem - w załączeniu.   
 
Do punktu 14-go. 
 
             Tematykę sprawozdań: finansowego i z wykonania budżetu za 2010 rok 
zreferowała Pani Ilona Piwowarska, Skarbnik Gminy. 
Poinformowała o wysokości dochodów, wydatków, deficytu budżetowego oraz           
o stanie zadłużenia gminy. 
Ponadto stwierdziła, że Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach wyraziła 
pozytywną opinię o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Gnojno 
za 2010 rok, co znalazło odzwierciedlenie w uzasadnieniu do uchwały. 
Sprawozdania stanowią załączniki do protokołu. 
 
Do punktu 15-go. 
 
             Dyskusja nad sprawozdaniami. 
             W tym punkcie porządku obrad  - na wniosek radnej Marii Woźniak pani 
Skarbnik przytoczyła wykaz zaległości w zobowiązaniach pieniężnych                               
poszczególnych sołectw na dzień 31.12.2010 r. 
Łącznie zaległości wynoszą 111 142,18 zł. 
             Następnie pani radna zapytała o wysokość kosztów obsługi komorniczej.  
W odpowiedzi pani Skarbnik stwierdziła, że tytuły egzekucyjne zostały wystawione. 
             Sołtys wsi Pożogi, pan Marian Okraj zwrócił się z pytaniem, czy zadłużenie 
jest spowodowane brakiem wpływu podatków, czy innych zobowiązań. 
Na pytanie pana sołtysa odpowiedzi udzieliła pani Skarbnik i oznajmiła, że zadłużenie 
jest wynikiem braku wpływów wszelkich podatków i opłat. 
              Radny Krzysztof Musiał prosił o wyjaśnienie, czy kwota 111 142,18 zł jest 
sumą wszystkich zobowiązań oraz czy zaległości wyszczególnione pod tabelą nr 3 
wchodzą w skład wymienionej kwoty. 
Pani Skarbnik poinformowała, że w skład kwoty, o której mowa, wchodzą wszystkie 
rodzaje podatków, a nie tylko rolny. 
Łącznie stan zaległości na koniec ubiegłego roku wyniósł 162.515,78 zł (szczegóły 
zawarto w rozdz. VI sprawozdania). 
             W dalszym toku obrad radny Tomasz Pasternak zapytał, ilu dłużników zostało 
wpisanych do Krajowego Rejestru Długów. 
Pani Skarbnik w odpowiedzi oznajmiła, że dane dotyczące ściągalności zaległych 
podatków są zawarte w protokole z posiedzenia Komisji Rewizyjnej oraz że Urząd 
Gminy nie posiada uprawnień do podawania listy osób do KRD, zalegających             
z płatnością podatków. 
             Sołtys z Pożóg poruszył kwestię nieżyjących właścicieli gospodarstw oraz 
braku spadkobierców, zobowiązanych do płacenia podatków. 
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Pani Skarbnik objaśniła, że od stycznia b.r. przypis podatku przez Urząd następuje 
wyłącznie po otrzymaniu zwrotnego potwierdzenia odbioru decyzji, natomiast radca 
prawny orzekł, że nie ma przymusu prawnego regulowania spraw spadkowych. 
 
Do punktu 16-go. 
 
          Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze 
sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2010 rok przedstawiła Pani Skarbnik Gminy. 
„Za” podjęciem uchwały głosowało 14 radnych, „przeciw” - 0, „wstrzymujących 
się” - 0. 
Uchwała Nr VII/52/11 wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik do protokołu. 
 
Do punktu 17-go. 
 
           Z treścią protokołu nr 2/11 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, odbytego           
w dniu 06. maja 2011 r. zapoznała zebranych Barbara Czarnecka, podinsp. ds. obsługi 
Rady (materiały z posiedzenia - w załączeniu). 
Ponadto pani podinspektor odczytała Uchwałę Nr 46/2011 Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Kielcach z dnia 13 maja 2011 r., stanowiącą załącznik do 
protokołu, w sprawie opinii o wniosku komisji rewizyjnej w sprawie absolutorium. 
          Po przedłożeniu wymienionych materiałów Pani Wójt zwróciła się z prośbą do 
Wysokiej Rady o udzielenie absolutorium z wykonania budżetu za 2010 rok. 
          Następnie Sekretarz Gminy, Pan Piotr Bębas odczytał projekt uchwały              
w przedmiotowej sprawie. 
W wyniku głosowania jawnego „za” podjęciem uchwały głosowało 14 radnych, 
„przeciw” - 0, „wstrzymujących się” - 0. 
Uchwała Nr VII/53/11 wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik do protokołu. 
 
Do punktu 18-go. 
 
           Zapytania i wolne wnioski. 
           W tym punkcie porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy odczytał prośbę 
Prezesa Prawa i Sprawiedliwości o podjęcie uchwały w sprawie uznania rolnictwa za 
priorytet polskiej prezydencji w Unii Europejskiej i wyrównania dopłat rolniczych dla 
Polski (list oraz projekt uchwały - w załączeniu). 
Pan Przewodniczący poinformował, że pismo o podobnej treści zostało już do 
Warszawy przesłane, w imieniu przedstawicieli Izb Rolniczych. 
W przedmiotowej kwestii głos zabierali: 
- Sołtys z Pożóg stwierdził, że argumenty zawarte w piśmie są słuszne. Szkoda tylko, 
że z taką inicjatywą wystąpiono tak późno i przed kampanią wyborczą do Sejmu. 
- Radny Tomasz Pasternak oznajmił natomiast, że nie chodzi wyłącznie o kampanię 
wyborczą. Sprawa ma szerszy aspekt, ponieważ Polska z dniem 01. lipca b.r. obejmuje 
przewodnictwo w Unii Europejskiej i sprawa przyszłości rolnictwa powinna być dla 
nas priorytetem. 
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-  Radca prawny skonstatował, iż w przesłanym projekcie brak jest podstawy prawnej,  
wobec czego trudno byłoby wskazać w usg artykuł, pozwalający na podjęcie 
przedmiotowej uchwały. 
Mając jednakże na uwadze wagę poruszanych problemów taką uchwałę, w opinii pana 
mecenasa, powinien podjąć Sejm RP. 
- Kontynuując - radny Stanisław Wcisło zaproponował aby w imieniu Rady Gminy 
skierować wniosek do kompetentnej instytucji. 
- Radny Jerzy Klamczyński nawiązując do wypowiedzi Przewodniczącego 
potwierdził, że petycja w sprawie wyrównania dopłat bezpośrednich wraz z podpisami 
popierającymi, w imieniu przedstawicieli Izb Rolniczych, została wysłana. 
-  Radni: Tomasz Pasternak i Krzysztof Musiał poparli inicjatywę radnego Stanisława 
Wcisło i wnioskowali o skierowanie, w nawiązaniu do dzisiejszej sesji, w imieniu 
Rady Gminy stosownego pisma. 
Reasumując postanowiono, że Przewodniczący wystąpi w imieniu Rady Gminy           
z petycją - apelem do Ministra Rolnictwa, zawierającym nasze stanowisko w temacie 
przyszłości polskiego rolnictwa. 
           W dalszej części obrad realizowano punkt zapytania i wolne wnioski. I tak: 
- Sołtys Marian Okraj w imieniu swoim oraz pozostałych sołtysów zgłosił uwagę 
odnośnie firmy, która wygrała przetarg na dowóz kruszywa. Według pana sołtysa           
samochody, którymi jest dostarczane - są za duże i za ciężkie. 
Wnioskował o dowóz kruszywa mniejszymi samochodami. 
- Przewodniczący obrad, odnosząc się do zgłoszonego problemu oznajmił, że sprawą 
zajmie się referat inwestycyjny. 
- Radny Stanisław Wcisło zaprosił wszystkich do wzięcia udziału w V Turnieju im. 
Grzegorza Piechny, który odbędzie się w dniu 25 czerwca 2011 r. w Balicach. 
Zaapelował do władz gminy o zabezpieczenie transportu na Turniej dla dzieci 
szkolnych ze szkół podstawowych w: Raczycach, Jarząbkach, Kosterze i Gnojnie oraz 
Gimnazjum w Gnojnie.  
Podziękował Pani Wójt za nieodpłatne użyczenie szkolnego autobusu, którym 
zawodnicy drużyny siatkarskiej ze SP w Balicach pojechali na zawody wojewódzkie 
do Skarżyska. 
Zgłosił problem świecących się w Balicach (na pewnym odcinku) przez kilka dni         
i przez całą dobę lamp ulicznych. 
Wnioskował o dostarczenie 6 kręgów betonowych na poszerzenie przejazdu obok 
posesji pana Józefa Wacha, ponieważ problem powraca corocznie w okresie żniw. 
Zapytał, na jakim etapie znajduje się sprawa ciągów pieszych w Gnojnie oraz prosił      
o wyjaśnienie kwestii podpisanej ugody ze Spółdzielnią Rzemieślniczą w Busku-
Zdroju, na rzecz której gmina ma zapłacić kwotę 50.000 zł oraz dodatkowo koszty 
sądowe. Argumentował, że to właśnie gmina w roku ubiegłym starała się o otrzymanie 
rekompensaty za niedotrzymanie terminów usunięcia usterek od wymienionego 
podmiotu. 
Prosił o ustne, ewentualnie pisemne wyjaśnienie tego problemu. 
- Do ostatniej wypowiedzi odniósł się pan Przewodniczący i stwierdził, że pan radny 
nie uczestniczył w obradach ostatniej sesji, podczas której radni, po wyczerpujących 
wyjaśnieniach złożonych przez panią Wójt oraz pana mecenasa, zaakceptowali takie 
rozwiązanie. 
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-  Radca prawny wyjaśnił natomiast, że gmina nie dysponowała wystarczającymi          
i wiarygodnymi dokumentami dla Sądu aby odzyskać od Spółdzielni rzeczoną kwotę 
tytułem rekompensaty za niedotrzymanie terminów. 
To firma z Buska zażądała od gminy kwoty ponad 300.000 zł za roboty dodatkowe, 
dysponując stosownymi dokumentami. 
Wobec powyższego wpłacenie 50.000 zł na poczet ugody, w ocenie pana mecenasa, 
nie jest kwotą wygórowaną. 
- Mimo argumentacji pana mecenasa,  radny Stanisław Wcisło miał wątpliwości, co do 
zakresu i wysokości poniesionych kosztów za roboty dodatkowe. 
-  Radna Maria Woźniak stwierdziła, że pewne sprawy są nie do przewidzenia na 
etapie projektowania i wychodzą w trakcie realizacji inwestycji (jak to miało miejsce 
podczas budowy boiska w Balicach), a Sądy orzekają zwykle na korzyść strony 
słabszej czyli wykonawców. 
- Następnie głos zabrała pani Wójt i oświadczyła, że 3 miesiące trwało badanie 
dokumentacji dotyczącej budowy hali sportowej w Gnojnie. 
Wykonawca, po wykonaniu robót dodatkowych, każdorazowo informował o tym 
fakcie inwestora. Inwestor nie zajmował stanowiska w tej kwestii, co było 
równoznaczne z przyzwoleniem na ich wykonanie. Dla Sądu są to argumenty 
niepodważalne i stąd podpisana ugoda, będąca swego rodzaju kompromisem 
pomiędzy roszczeniami stron oraz wpłata na rzecz Spółdzielni kwoty 50.000 zł z 
budżetu gminy. 
- Po wystąpieniu pani Wójt radny Stanisław Wcisło orzekł, że gdyby rok 2010 nie był 
rokiem wyborczym, temat ugody poruszyłby przed udzieleniem absolutorium. 
Nie zmienia to jednak faktu, iż jest zaskoczony rozmiarem robót dodatkowych, 
ponieważ w jego ocenie wykonanie windy za kwotę 60.000 zł już było wydatkiem 
znaczącym. O innych  Rada Gminy nie była informowana - stąd jego zaskoczenie. 
Poza tym, dlaczego pracownicy Urzędu oraz inspektor nadzoru nie dbali o interes 
gminy i nie nadzorowali realizacji inwestycji - zapytał pan radny. 
- Aby zapobiec podobnym sytuacjom w przyszłości - pani Wójt zadeklarowała, że 
zatrudni na umowę zlecenie kompetentną osobę, która będzie odpowiedzialna za 
realizację inwestycji. 
- Radny Stanisław Wcisło skonstatował, że nie było jego intencją wytykanie błędów. 
Chciał natomiast zwrócić uwagę na to, że osoby odpowiedzialne powinny nadzorować  
od początku wykonanie inwestycji, aby takie sytuacje nie miały miejsca. 
Zwrócił się ponadto z prośbą o przedstawienie zestawienia zakresu prac 
zrealizowanych w ramach robót dodatkowych. 
- Pani Skarbnik, zabierając głos w dyskusji stwierdziła, że budowa hali była 
inwestycją dofinansowywaną i jej realizacja musiała przebiegać w ściśle określonych 
terminach. 
- Pani Joanna Gołębiowska, podinsp. ds. inwestycji odpowiadając na głos w dyskusji 
pana sołtysa z Pożóg dotyczący dostaw kruszywa oznajmiła, że do firmy zostało 
wysłane pismo o dowóz kruszywa samochodami o mniejszym tonażu. 
- W dalszej części obrad: 
- w związku z wykorzystaniem środków funduszu sołeckiego - sołtys z Kostery prosił 
panią Wójt o dostarczenie kruszywa oraz montaż lamp ulicznych. 
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Odnosząc się do prośby, pani Wójt stwierdziła, że jeżeli istnieje pilna potrzeba 
kruszywo zostanie dowiezione (mimo skromnych środków na ten cel), natomiast 
lampy zostaną zamontowane - w miarę posiadanych środków. 
- Pani Skarbnik gwoli sprostowania wyjaśniła, że środki funduszu sołeckiego wsi 
Kostera zostały, zgodnie z projektem, wykorzystane na budowę placu zabaw oraz 
zakup bramek na boisko szkolne. 
- Radny Jerzy Gierczak prosił o wykonanie projektu na oświetlenie uliczne i montaż 
lamp na odcinku Ruda - Wólka Bosowska. 
Pani Wójt oznajmiła, że nie dysponuje środkami na taki cel oraz zaproponowała, aby 
wykonanie projektu zaplanować na przyszły rok w ramach funduszu sołeckiego. 
- Radna Agata Segda, w nawiązaniu do sprawozdania pani Wójt, zaprosiła wszystkich 
radnych i sołtysów na „Piknik Rodzinny”, który odbędzie się w dniu 12 czerwca b.r.      
w Janowicach Raczyckich. Natomiast wszystkich chętnych do wzięcia udziału           
w meczu towarzyskim: „przedsiębiorcy” kontra „budżetówka”, prosiła o zgłaszanie się 
do kapitana drużyny, pana Piotra Terleckiego.  
- Radny Stanisław Wcisło wnioskował o montaż dwóch lamp ulicznych                      
w miejscowości Bugaj, obok posesji pana Galusa i pana Majki. 
Prosił również o wyjaśnienie sprawy dotyczącej realizacji ciągów pieszych na terenie 
gminy. 
- W odniesieniu do ostatniej kwestii pani Wójt oświadczyła, że w ub. roku pan Michał 
Cichocki, pełniący wówczas funkcję Wójta Gminy, podpisał z Urzędem 
Marszałkowskim porozumienie, w myśl którego inwestorem zadania jest 
Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich, natomiast gmina partycypuje w kosztach 
wykonania ciągów pieszych - w miarę posiadanych środków. 
Na terenach zabudowanych ciągi oraz zatoki autobusowe zostaną wykonane za środki 
ŚZDW, natomiast na temat budowy ciągów na terenach niezabudowanych (w tym        
w m. Grabki - Małe) będę rozmawiać z panem Dyrektorem Płazą - oznajmiła pani 
Wójt. 
- Radny Stanisław Wcisło zapytał, w jakim zakresie gmina będzie partycypować               
w kosztach budowy. 
- Odpowiadając na pytanie, pani Wójt zakomunikowała, że pan Marszałek doskonale 
zna sytuację finansową gminy i zadeklarował w związku z tym, że ciągi piesze zostaną 
wykonane w ramach środków, które gmina przekazała na modernizację drogi 
wojewódzkiej. 
Gdyby natomiast zaszła konieczność partycypowania dodatkowo w kosztach budowy 
na terenach niezabudowanych - Rada Gminy będzie procedować w tej kwestii, 
podejmując stosowną uchwałę. 
- Następnie radna Maria Woźniak przytoczyła treść artykułu, preferującego budowę 
małych przydomowych oczyszczalni ścieków, sugerując wzięcie pod uwagę takiego 
rozwiązania na terenie naszej gminy. 
- Pani Wójt zakomunikowała, że cały czas trwają dyskusje na ten temat                         
i poszukiwania jak najlepszych rozwiązań; zagadnienie pilotuje pan mecenas. 
- Kontynuując pani radna prosiła o wyjaśnienie, co się stało ze zdjętymi podczas 
remontu figurki w Gnojnie przęsłami ogrodzeniowymi. 
Zapytała również, czy w kontekście ustawienia znaków drogowych ograniczających 
dopuszczalny tonaż, Rada Gminy nie powinna podjąć uchwały. 
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Prosiła ponadto członków Komisji Rolnictwa o dopilnowanie realizacji wniosków, 
zawartych w protokołach. 
- Pani Wójt odnosząc się do ostatniej poruszonej kwestii oświadczyła, że na miarę 
możliwości i posiadanych środków, wnioski Komisji są na bieżąco realizowane. 
Aktualnie trwa regulacja statusu prawnego dróg, biegnących przez teren gminy. 
Z chwilą podjęcia uchwały w przedmiotowej sprawie będą ustawiane znaki drogowe. 
- Ponadto pani radna wnioskowała o utrzymywanie czystości w centrum Gnojna 
(grabienie skoszonej trawy, koszenie chwastów itd.), wyremontowanie drzwi do 
ubikacji, usytuowanej na placu przed budynkiem OSP. 
Zgłosiła także uwagę odnośnie wykonania usługi przez ZGK i zakomunikowała, że po 
opróżnieniu śmietnika Spółdzielni Mieszkaniowej - obok pozostały niewywiezione 
śmieci. 
Pani radna sugerowała kierownictwu sprawdzanie, jak pracownicy wywiązują się ze 
swoich obowiązków w myśl zasady: „pańskie oko - konia tuczy”. 
- Pani Wójt oznajmiła, że sprawa śmietnika zostanie przekazana p.o. Kierownika 
ZGK. 
- Pani sołtys z Poręby, w imieniu rodziców, postulowała o remont drogi na odcinku 
Kaleby - Poręba. 
- Odnosząc się do zgłoszonego postulatu pani Wójt poinformowała, że zgodnie z mapą 
rzeczona droga powinna mieć 10 m szerokości, w rzeczywistości ma 4 m.. 
Dlatego obecnie trwa wyjaśnianie kwestii niestarannego (brak jest stosownych 
dokumentów) wytyczenia drogi przez geodetę. 
Po wyjaśnieniu sprawy, po obu stronach drogi zostaną wykopane rowy, a po 
wytyczeniu pasa drogi - rozpocznie się remont. 
Sprawa dotyczy każdej drogi, znajdującej się na terenie naszej gminy. 
- Radny Tomasz Pasternak stwierdził, że pani Wójt stosuje się do zaleceń Komisji 
Rolnictwa, której członkowie wnioskowali, aby w pierwszej kolejności tyczyć drogi, a 
później wozić kamień. 
Apelował również do Przewodniczącego Rady o uwzględnienie w porządku obrad 
sesji odczytania protokołów z posiedzeń Komisji Rolnictwa. 
- Pani sołtys z Wólki Bosowskiej prosiła o telefoniczne powiadamianie sołtysa             
o wizycie członków Komisji, co najmniej dzień wcześniej. 
- Radny Stanisław Wcisło zgłosił propozycję informowania radnych, z jednodniowym 
lub dwudniowym wyprzedzeniem, o posiedzeniu Komisji oraz sołtysów - na bieżąco - 
w dniu posiedzenia. 
- Przewodniczący Rady Gminy odniósł się wypowiedzi radnej Marii Woźniak 
dotyczącej zwoływania posiedzeń Komisji przed każdą sesją i powtórzył, że stałe 
komisje Rady pracują bez rocznych planów pracy. 
W celu usprawnienia pracy Rady zaproponował radnym rozważenie możliwości 
ustalenia diety zryczałtowanej. 
- Sołtys wsi Kostera podziękował pani Wójt oraz panu Wicestaroście za dokładne i 
czytelne przygotowanie dokumentacji dotyczącej kompleksowego odtworzenia rowów 
melioracyjnych. 
-Radny Dominik Wójcik zapytał, kiedy zostanie opracowany projekt na budowę 
wodociągu w Raczycach - Brześciu oraz w Skadli. 
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- Pani Wójt odpowiedziała, że  kolejny etap będzie realizowany w miarę posiadanych 
środków. 
- Następnie głos zabrał pan Stanisław Klimczak, Wicestarosta Buski i poinformował 
m.in. o wysokości dofinansowania projektu związanego z odtworzeniem rowów 
melioracyjnych, a także o inwestycjach, które są i będą realizowane przez starostwo 
powiatowe na terenie gminy Gnojno. 
-  Po wystąpieniu pana Wicestarosty radny Tomasz Pasternak zgłosił, że przy drodze  
Gnojno - Gorzakiew leży słoma, w związku z czym woda zamiast rowem -  płynie 
przez jezdnię. 
- Pan Wicestarosta oświadczył, że pracownik Powiatowego Zarządu Dróg dojedzie       
i dokona oceny sytuacji. 
- Radny Stanisław Wcisło zwrócił się z prośbą o dowóz dwóch kręgów betonowych do 
Balic  (wjazd na posesję pani sołtys), o odmulenie rowu na Jadwisinie oraz na Bugaju 
(obok posesji państwa Sikorskich). 
- Pan Wicestarosta odnosząc się do powyższej prośby oznajmił, że kompleksowa 
odbudowa rowów rozwiąże problem odwodnienia w miejscowościach m.in.: Bugaj                
i Kostera. 
Poinformował również, że w najbliższym czasie, dzięki zaangażowaniu pani sołtys,    
w miejscowości Zofiówka rozpocznie się kopanie rowów. 
- Radna Agata Segda wnioskowała o dostarczenie dwóch kręgów betonowych na 
poszerzenie wjazdu na plac przed Dom Ludowy w Janowicach Raczyckich.  
- Sołtys wsi Poręba zgłosiła, że w nawierzchni drogi obok posesji pana Arendarczyka 
jest uchybienie.  
- Pan Wicestarosta stwierdził, że jest to droga gminna a ewentualne uzupełnienie 
nawierzchni jest kwestią dogadania z firmą, wykonującą remonty cząstkowe. 
Poinformował również, że sprawa solarów wkroczyła w końcowy etap - pozostało 
tylko podpisywanie umów z mieszkańcami. 
- Radny Jerzy Gierczak zapytał, kiedy będzie czyszczony rów od Wólki Bosowskiej 
do Rudy oraz na jakiej szerokości powinny być koszone pobocza dróg. 
- Pan Wicestarosta w odpowiedzi stwierdził, że jeżeli chodzi o pierwszą sprawę, 
wystarczy złożyć, w imieniu mieszkańców, podpisany przez sołtysa wniosek, 
natomiast wszelkie przejawy niedociągnięć w kwestii koszenia - należy zgłaszać do 
Niego osobiście. 
- Kontynuując ten punkt porządku pani Wójt poinformowała, że osoby, które złożyły 
wnioski o zwrot podatku akcyzowego za paliwo rolnicze, pieniądze mają  na kontach, 
natomiast wypłata gotówki (dla osób nieposiadajacych kont) odbywa się w kasie 
Urzędu. 
- Pan Wicestarosta zakomunikował, że ponownie (w ramach gwarancji) będzie 
remontowana droga od krzyża w kierunku Balic. 
- Pani Skarbnik natomiast zwróciła się do zebranych z prośbą o wypełnienie wniosków 
z podaniem numerów kont, na które będą dokonywane przelewy prowizji oraz diet. 
Prosiła również aby sołtysi dokonywali wpłat podatku na konto bankowe,                     
a z dowodami wpłat zgłaszali się do Urzędu Gminy. 
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Do punktu 19-go.  
 
           W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodniczący Rady Gminy 
dokonał zamknięcia VII sesji. 
Na tym protokół zakończono i podpisano.- 
 
Protokolant:                                                                        Przewodniczący obrad:  
B.Czarnecka                                                                              Piotr Terlecki 
 
     
 
           
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
          
         
          


