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Protokół  VIII/2008 
z posiedzenia sesji Rady Gminy Zagnańsk 
odbytej w dniu 19 listopada 2008 roku. 

 
Sesję otworzyła i obradom przewodniczyła Przewodnicząca Rady Gminy 

Justyna Ślewa. Powitała zebranych radnych, sołtysów, przewodniczących Rad 
Sołeckich oraz Wójta Gminy Zbigniewa Zagdańskiego oraz jego zastępcę Mirosława 
Gareckiego.  

Na podstawie listy obecności Przewodnicząca stwierdziła quorum  
(na sali obecnych było 14 radnych).  

Na sekretarza nadzorującego sporządzenie protokołu Przewodnicząca Rady 
Gminy wyznaczyła radnego Roberta Kaszubę. 

 
Ad. 2. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji. 
 

Przewodnicząca zapytała, czy po zapoznaniu się z protokołem z sesji Rady 
Gminy w Zagnańsku w dniu 30 października 2008r. radni mają jakieś pytania. 
Radny  Władysław Kowalewski powiedział, Ŝe na stronie 19 protokołu w wypowiedzi 
radnego jest zapis: ”jakie uwagi złoŜył…” a powinno być: „jakie wnioski złoŜył…” 
W drugiej wypowiedzi radnego winien znaleźć się zapis: „wystąpić do miasta Kielce  
o wytyczenie trasy szutrowej z Kielc (radny powiedział, Ŝe miał na myśli trasę 
rowerową) a w tekście jest: „czy urząd wystąpi…”.  

Radny Robert Kaszuba poprosił, aby w protokole znalazł się cały zapis, 
dotyczący sytuacji radnego dot. wstrzymania wypłaty diety w związku z nie 
złoŜeniem przez radnego informacji przy oświadczeniu majątkowym. Zdaniem 
radnego Kaszuby wypowiedź ta została spłycona. 

W związku z tym, Ŝe więcej uwag do protokołu nie wniesiono, Przewodnicząca 
Rady Gminy poddała pod głosowanie naniesienie uwag zgłoszonych przez radnego 
Kowalewskiego. Za przyjęciem wniosku głosowało 14 radnych, w wyniku czego 
wniosek został przyjęty jednogłośnie w obecności 14 radnych. Następnie 
Przewodnicząca poddała pod głosowanie uwagę zgłoszoną przez radnego Roberta 
Kaszubę, aby w protokole znalazła się cała wypowiedź, dot. wstrzymania diet. Za 
przyjęciem uwag głosowało 12 radnych, nikt nie był przeciw, 2 radnych wstrzymało 
się od głosu. W wyniku głosowania uwaga została przyjęta. 

Przewodnicząca poinformowała, Ŝe zapisy te zostaną dopisane do protokołu  
z sesji w dniu 30 października 2008r. a następnie poddała pod głosowanie przyjęcie 
protokołu z ostatniej sesji. Za przyjęciem protokołu z sesji w dniu 30.10.2008 roku 
głosowało 14 radnych, w wyniku czego protokół został przyjęty jednogłośnie  
w obecności 14 radnych. 

 
Ad. 3. Przyjęcie porządku obrad. 
  

Przewodnicząca zapytała, czy ktoś ma uwagi lub wnioski co do porządku 
obrad. 

Radny Artur Kudzia zgłosił wniosek, Ŝe zgodnie ze statutem gminy (§ 20 p. 3 
lit. p) Przewodniczący Rady Gminy informuje o korespondencji, która wpłynęła do 
rady między sesjami. Radny złoŜył wniosek, aby taki stały punkt znalazł się  
w porządku obrad, dotyczący zapoznania rady z korespondencją. 

Radny Wojciech Chłopek złoŜył wniosek, aby zdjąć punkt 21 z porządku 
obrad, poniewaŜ z uchylanych uchwał wynika, Ŝe dotyczą one nie tylko urządzeń 
wodno-kanalizacyjnych i w związku z tym radny poprosił, aby radni nie 
podejmowali decyzji zbyt pochopnie. 
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Radny Robert Kaszuba złoŜył wniosek, aby punkt nr 24 („zapytania  
i interpelacje radnych i mieszkańców gminy”) przenieść w porządku obrad po 
„Informacji Wójta z działalności między sesjami”. 

Radny Robert Kaszuba złoŜył kolejny raz wniosek, aby sesje zaczynały się  
o godz. 14:00. 

Wójt zaproponował dopisanie punktu o treści: „zajęcie stanowiska w sprawie 
wyraŜenia zgody na niwelację nasypu dawnej kolejki wąskotorowej w Zagnańsku. 
Wójt poinformował radych, Ŝe właściciel nieruchomości złoŜył taki wniosek. 
WyraŜenie zgody przekracza zwykły zarząd nieruchomością, dlatego Wójt chciałby 
uzyskać stanowisko Rady. 

 Wójt dodał, Ŝe podtrzymuje wniosek aby punkt 21 pozostał w porządku 
obrad. 

Radny Artur Kudzia zgłosił, aby wprowadzić do porządku obrad stanowisko w 
sprawie wystąpienia do Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w przedmiocie 
zmiany zadania zgłoszonego do Regionalnego Programu Operacyjnego  – zmiana 
miałaby polegać na zmianie w fiszce, gdzie zgłoszona była budowa Gminnego 
Ośrodka Kultury w Zagnańsku. Radny zaproponował, aby w zamian wpisać 
modernizację sal dydaktycznych w ZSP Nr 2, PiG w Zagnańsku wraz z budową 
łącznika między halą sportową a szkołą, poniewaŜ budowa GOK stoi w miejscu. 

 Radny Wojciech Chłopek jeszcze raz odniósł się do punktu nr 21, twierdząc 
Ŝe uchwały wymienione w projekcie uchwały były podstawą do zawierania umów  
z mieszkańcami. Radny uwaŜa, Ŝe Rada podejmując tą uchwałę pozbawi podstawy 
prawnej te umowy. 

 Wójt nadal podtrzymał wniosek, aby pozostawić punkt 21 w porządku obrad. 
Wójt dodał, Ŝe nie jest potrzebna podstawa prawna, aby zawrzeć umowę cywilno-
prawną, poza tym na ostatniej sesji Rada Gminy przyjęła regulamin, a w nim 
stawkę 1 600 złotych dla mieszkańców, którzy dopiero będą się przyłączać, 
natomiast dla starych umów pozostała stawka w wysokości 1 400 złotych. 

 Radny Stefan Grudzień poprosił radnych, aby nie rozszerzali dyskusji  
a składali konkretne wnioski. 

 Przewodnicząca zapytała, czy radca prawny urzędu podtrzymuje stanowisko 
Wójta. 

 Radca prawny Danuta Maciejewska-Paluch odpowiedziała, Ŝe kwestia zdjęcia 
punktu nr 21 z porządku obrad to bardziej kwestia polityki niŜ prawa. Dodała, Ŝe jej 
zdaniem uchwały te powinny były zostać uchylone na poprzedniej sesji, przy 
podejmowaniu uchwały w sprawie przyjęcia programu współfinansowania budowy 
przyłączy kanalizacyjnych i wodociągowych do nowowybudowanych sieci na terenie 
gminy Zagnańsk. 

 Przewodnicząca poddała pod głosowanie zgłoszone wnioski, i tak: 

1/wprowadzić do porządku obrad punkt „Informacja o korespondencji wpływającej  
    do Rady Gminy między sesjami” 

2/zdjąć z porządku obrad punkt nr 21 – uchylający uchwały dot. udziału  
    mieszkańców w budowie przyłączy wodno-kanalizacyjnych, 

3/ przesunąć punkt nr 24 po punkcie nr 4, 
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4/ wprowadzić zgłoszone przez Wójta stanowisko w sprawie niwelacji terenu po  
    byłej kolejce wąskotorowej, 

5/ wprowadzić stanowisko w formie deklaracji, zgłoszone przez radnego Artura 
Kudzię, w sprawie wystąpienia do Zarządu Województwa Świętokrzyskiego  
w sprawie zmiany realizacji zadania, współfinansowanego przez Regionalny Program 
Operacyjny. 

Wójt zaproponował, aby odłoŜyć wprowadzenie takiego stanowiska do czasu 
uzyskania wiedzy, czy jest moŜliwość przesunięcia środków z zadania: „Budowa 
GOK w Zagnańsku” na zadanie: „Modernizacja sal dydaktycznych w ZSP Nr 2, PiG 
w Zagnańsku”. 

 Przewodnicząca przystąpiła do głosowania zgłoszonych wniosków  
i poinformowała radnych, Ŝe z korespondencją wpływającą do Rady Gminy 
informuje radnych na zawsze bieŜąco. 

 Radny Artur Kudzia podtrzymał jednak swój wniosek, motywując to tym, Ŝe 
radni chcieliby wiedzieć o całej korespondencji. 

 Przewodnicząca zapytała, kto jest za wprowadzeniem w punkcie nr 23 (przed 
„sprawami róŜnymi”) informacji o korespondencji wpływającej do Rady Gminy 
między sesjami” – za przyjęciem wniosku głosowało 9 radnych, 1 radny był przeciw, 
3 wstrzymało się od głosu – co stanowiło udział 13 głosujących przy 14 podpisanych 
radnych na liście obecności. Wobec powyŜszego przewodnicząca zarządziła 
reasumpcję głosowania. Za przyjęciem wniosku głosowało 10 radnych, 1 radny był 
przeciw, 3 wstrzymało się od głosu – wobec głosowania wniosek został przyjęty  
w obecności 14 radnych. 

 Następnie Przewodnicząca zapytała, kto jest za tym, aby zdjąć z porządku 
obrad punkt nr 21, uchylający uchwały dot. udziału mieszkańców w budowie 
przyłączy wodno-kanalizacyjnych – za zdjęciem Puntu głosowało 5 radnych, przeciw 
było 8 radnych, jeden radny wstrzymał się od głosu, wobec czego wniosek nie został 
przez Radę zaakceptowany. 

 Przewodnicząca zapytała, kto jest za tym, aby przesunąć punkt nr 24 po 
punkcie nr 4 ( „Sprawy róŜne” po „Informacji Wójta z działalności między sesjami”) – 
za przyjęciem wniosku głosowało 5 radnych, przeciw było 8 radnych, jedna osoba 
wstrzymała się od głosu, wobec czego wniosek został odrzucony przez Radę. 

 Przewodnicząca Justyna Ślewa zapytała, kto z radnych jest za 
wprowadzeniem do porządku obrad stanowiska zaproponowanego przez Wójta  
( niwelacja terenu po byłej kolejce wąskotorowej) – za wprowadzeniem tego punktu 
głosowało 12 radnych, nikt nie był przeciw, 2 radnych wstrzymało się od głosu.  
W wyniku głosowania stanowisko zostało wprowadzone do porządku obrad przed 
„sprawami róŜnymi”. 

 Przewodnicząca poddała pod głosowanie stanowisko zgłoszone przez radnego 
Artura Kudzię - w sprawie wystąpienia do Zarządu Województwa Świętokrzyskiego  
w sprawie zmiany realizacji zadania. Za przyjęciem stanowiska głosowało  
5 radnych, przeciw było 9 radnych, nikt nie wstrzymał się od głosu – w wyniku 
głosowania wprowadzenie stanowiska nie zostało przez Radę zaakceptowane. 

 Po przeprowadzonym głosowaniu wszystkich zmian w porządku obrad 
Przewodnicząca zapytała, kto z radnych jest za przyjęciem porządku obrad  
z wszystkimi naniesionymi poprawkami. Za przyjęciem porządku obrad głosowało  
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9 radnych, 2 radnych było przeciw, 3 radnych wstrzymało się od głosu, w wyniku 
czego porządek został przez Radę przyjęty. 

Porządek obrad sesji Rady Gminy Zagnańsk w dniu 19 listopada 2008 roku: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji. 

3. Przyjęcie porządku obrad. 

4. Informacja Wójta z działalności między sesjami. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budŜecie gminy na 2008 rok. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku  
od nieruchomości. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego  
i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa w 2009 roku. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości. 

10.  Podjęcie uchwały w sprawie wysokości opłaty targowej. 

11.  Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku  
od środków transportowych. 

12.  Podjęcie uchwały w sprawie wydzielenia z majątku Gminy Zagnańsk  
 i wniesienia do uŜywania i eksploatacji przez Międzygminny Związek 
Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach obiektów i urządzeń infrastruktury 
wodociągowo-kanalizacyjnej. 

13.  Podjęcie uchwały w sprawie wydzielenia z majątku Gminy Zagnańsk  
i wniesienia do uŜywania i eksploatacji przez Międzygminny Związek 
Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach urządzeń infrastruktury wodociągowej. 

14.  Podjęcie uchwały w sprawie wydzielenia z majątku Gminy Zagnańsk  
i wniesienia do uŜywania i eksploatacji przez Międzygminny Związek 
Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach urządzeń infrastruktury wodociągowej. 

15.  Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia dla 
Dyrektora Samorządowego Zespołu Ośrodków Zdrowia w Zagnańsku. 

16.  Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady 
Gminy Zagnańsk na rok 2009. 

17.  Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej 
Rady Gminy Zagnańsk na rok 2009. 

18.  Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej. 

19.  Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej. 

20.  Podjęcie uchwały w sprawie zobowiązania w zakresie podejmowanych   
 inwestycji. 
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21.  Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr 12/96 z dnia 6 maja 1996 
roku Rady Gminy w Zagnańsku w sprawie udziału mieszkańców gminy  
w budowie urządzeń oraz zmieniających ją uchwał Nr 6/97 z dnia 28 lutego 
1997 roku, Nr 11/99 z dnia 23 lutego 1999 roku i Nr 100/99 z dnia  
9 grudnia 1999 roku. 

22.  Podjęcie stanowiska w sprawie wyraŜenia zgody na niwelację nasypu dawnej  
kolejki wąskotorowej w Zagnańsku. 

23.  Sprawozdanie delegatów do Związków Międzygminnych. 

24.  Informacja o korespondencji wpływającej do Rady Gminy między sesjami. 

25.  Zapytania i interpelacje radnych i mieszkańców gminy. 

 

Ad. 4. Informacja Wójta z działalności między sesjami. 

 

 Przewodnicząca poprosiła o zabranie głosu Wójta, informując radnych o tym, 
Ŝe po informacji Wójta chciałby zabrać głos radny Powiatu Kieleckiego Mirosław 

Gębski. 

 Wójt poinformował zebranych, Ŝe w dniu 30.10.2008r. w parafii Samsonów 
odbyło się spotkanie w sprawie budowy parkingu przy cmentarzu. Urząd posiada 
juŜ opracowany projekt techniczny i będzie się starał o pozwolenie na budowę. 

 Od 3.11.2008r. Wójt rozpoczął cykl spotkań z kierownictwem Starostwa 
Powiatowego w Kielcach w sprawie wprowadzenia do Programu Przebudowy Dróg 

Lokalnych nazywanego umownie programem Schetyny zadania z gminy Zagnańsk. 

 5.11.2008r. Wójt spotkał się z Zarządem Klubu „Leśnik” Zagnańsk, gdzie 
dyskutowano o przyszłości klubu. W trakcie spotkania przewijały się pretensje 

dotyczące dofinansowania klubu. 

 7.11.2008r.wraz ze Skarbnikiem Wójt podpisał umowy na finansowanie zajęć 
dodatkowych w szkołach: Tumlin – za kwotę 145 tys. zł, Samsonów – za kwotę 269 

tys. zł. oraz Szałas – za kwotę 109 tys. zł. 

 8.11.2008r. Wójt spotkał się z pracownikami szkół w Samsonowie  

i Zagnańsku z okazji Dnia Edukacji Narodowej. 

 11.11.2008r. z okazji Święta Niepodległości w gminie odbyła się uroczysta 
akademia zorganizowana przez szkołę w Tumlinie. Wójt wyraził nadzieję, Ŝe  

z czasem święto to będzie bardziej popularne. 

 RównieŜ 11.11.2008r. w kościele w Zachełmiu odbyło się uroczyste 
odsłonięcie tablicy pamiątkowej, ufundowanej przez parafian 10 lat po odzyskaniu 

przez Polskę niepodległości. 

 13.11.2008r. Wójt Zbigniew Zagdański oraz zastępca Mirosław Garecki odbył 
spotkanie z Radą Rodziców ZSP Nr 2,PiG w Zagnańsku, gdzie zaproponowano 
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rezygnację z budowy GOK na poczet rozbudowy szkoły tak, aby mieściło się w niej 

przedszkole. 

 15.11.2008r. wraz z Przewodniczącą Rady Gminy oraz radnym Krzysztofem 
Gębskim Wójt uczestniczył w forum samorządowym w Chmielniku, gdzie władza 

prezentowała dokonania z dwóch ostatnich lat. 

 16.11.2008r. w Tumlinie odbyło się odsłonięcie kaplicy na Górze Grodowej. 
Kaplica została wyremontowana dzięki Towarzystwu Przyjaciół Tumlina.  
Po uroczystości odbyło się okolicznościowe spotkanie w szkole z uczestnikami 
uroczystości oraz księdzem Proboszczem, który podkreślał rolę gminy w zakresie 
wywozu śmieci. Rozmawiano równieŜ na temat przebudowy niebezpiecznego 
skrzyŜowania w msc. Tumlin-Węgle. 

 Wójt podziękował radnym i zebranym za uwagę. 

Przewodnicząca zapytała, czy ktoś ma pytania do złoŜonej przez Wójta informacji. 

 Radny Stefan Grudzień zapytał, co się stało z wnioskiem ZSP Nr 2, PiG  
w Zagnańsku o środki na przedszkole. 

Wójt odpowiedział, Ŝe nie zna losów tego wniosku. Rozpozna je Wójt Garecki  
i odpowie radnemu. 

 Radny Robert Kaszuba zapytał, jaką podstawę miał Pan Wójt do zgłoszenia 
do programu drogi Zagnańsk-Kielce. Radny zapytał, dlaczego Wójt nie wykonał 
uchwały podjętej przez Radę. Radny Robert Kaszuba powiedział, Ŝe na drodze 
Zagnańsk-Kielce nic nie ulegnie zmianie, nie zostanie poszerzona droga i Ŝe 
dyskusja z radnymi, którą drogę zgłosić powinna była się odbyć przed zgłoszeniem 

tej drogi. Radny zwrócił uwagę na standardy podejmowania dyskusji. 

 Wójt odpowiedział radnemu R. Kaszubie, Ŝe powiat nie zgodził się na 
zgłoszenie do wniosku drogi w Tumlinie, poniewaŜ nie miał pewności, Ŝe do końca 
marca 2009r. zakończyłoby się postępowanie przetargowe. Poza tym – jak zauwaŜył 
Wójt – gmina nie moŜe zafirmować wniosku o drogę powiatową, a jedynie gminną. 
Wójt zauwaŜył, Ŝe radny Robert Kaszuba mógł zgłosić tą drogę wcześniej, ale nie 
zostało to zrobione. Wójt odpowiedział, ze faktycznie podjął decyzję o zgłoszeniu tej 
drogi do programu jednoosobowo, dlatego Ŝe  oczekiwanie na stanowisko Rady nic 
by tutaj nie dało. Wójt zauwaŜył, Ŝe nawet jeśli droga ta nie wejdzie do programu 
teraz  jest obietnica, Ŝe będzie jako pierwsza przy następnym rozdaniu. Wójt 
podkreślił, Ŝe jeśli nie podjąłby decyzji o zgłoszeniu tej drogi to weszłaby droga innej 

gminy, dlatego Wójt musiał działać błyskawicznie. 

 Radny Artur Kudzia zapytał, czy będzie moŜna wybudować chodnik przy 
drodze Zagnańsk-Kielce. 

 Wójt odpowiedział radnemu, Ŝe jeŜeli chodnik się zmieści w planie budowy, to 

będzie go moŜna wybudować. 
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 Radny Robert Kaszuba zapytał o środki na wykup gruntu. Zaznaczył, Ŝe jako 
klub radni złoŜyli wnioski do budŜetu na 2009 rok. Radny powiedział, Ŝe Wójt 
zawsze tłumaczy, Ŝe nie moŜna zgłaszać nowych wniosków do budŜetu, poniewaŜ 
jest on napięty. Jeśli natomiast radny nie złoŜy wniosków, wówczas –jak zaznaczył –
Wójt zarzuca radnemu, Ŝe wniosków nie złoŜył. 

 Wójt odpowiedział, Ŝe stan przypadku drogi w Tumlinie oceniało Starostwo 
Powiatowe i jego pracownicy ocenili, Ŝe stan drogi jest poprawny. Wójt zaznaczył, Ŝe 
nie zarzuca radnemu Kaszubie niczego, a jedynie informuje, Ŝe w sprawie tej drogi 
nie złoŜył wniosków do budŜetu ani na rok 2007 ani teŜ na 2008 rok. Wójt 
powiedział, Ŝe decyzja o zabraniu środków z jednego sołectwa zawsze odbywa się 

kosztem innego z uwagi na szczupłość środków w budŜecie gminy. 

 Radny Wojciech Chłopek poinformował, Ŝe wkrótce nastąpi zmiana  

w systemie prawnym i wybudowanie przez gminę fotoradaru stanie się bezzasadne. 

 Przewodnicząca wobec braku pytań do informacji złoŜonej przez Wójta 
zapytała, czy radni wyraŜają zgodę na udzielenie głosu radnemu powiatu kieleckiego 
Panu Mirosławowi Gębskiemu. W związku z tym, Ŝe nikt nie zgłosił sprzeciwu 
Przewodnicząca poprosiła Pana Mirosława Gębskiego o zabranie głosu. 

 Radny Mirosław Gębski za największy sukces uznał fakt, Ŝe droga gminy 
Zagnańsk ( trasa Zagnańsk-Kielce) znalazła się w projekcie. Fakt ten zasługuje na 

szczególne uznanie, bowiem w powiecie kieleckim jest 19 gmin. 

 Radny Kazimierz Tomasiak zauwaŜył, Ŝe drogi z gminy Zagnańsk juŜ były na 
listach rezerwowych a w tej chwili ich tam nie ma. Radny Tomasiak zapytał, co się 
stało z tymi drogami i poprosił o pilnowanie kolejności przez powiat kielecki. 

 Radny Mirosław Gębski powiedział, Ŝe decyzję podejmują radni powiatowi,  
i w momencie gdzie gmina ma 3 radnych – zyskuje przewagę w głosowaniu. 

Natomiast gmina Zagnańsk ma tylko jednego radnego w powiecie. 

 Radny Stefan Grudzień podziękował za to, Ŝe droga Zagnańsk-Kielce znalazła 
się w projekcie. Radny Grudzień zgłosił swoją uwagę co do wyprofilowania łuków na 
omawianej trasie. Radny zaznaczył, Ŝe dobrze byłoby, aby gmina Masłów dołączyła 
się do tej inwestycji, wykonując fragment drogi (około 1 km), który pozostanie nie 

wyremontowany. 

 Radny Władysław Kowalewski poprosił, aby zapisać w formie apelu o ścieŜkę 
rowerową. Radny powiedział, Ŝe być moŜe udałoby się zrobić wzdłuŜ tej drogi zwykły 

dukt szutrowo-leśny. 

 Wójt zabierając głos zauwaŜył, Ŝe dyskusja potwierdza fakt, Ŝe łatwo nam 
narzekać a nie dostrzegamy rzeczy pięknych. Wójt podziękował radnemu 
Mirosławowi Gębskiemu za poparcie, dzięki któremu moŜemy dziś podziwiać 

odcinek wyremontowanej trasy wojewódzkiej w Samsonowie. 

 Radny Zenon Lagner zauwaŜył jednak, Ŝe na jednej z sesji radna Teodora 
Jagiełło i radny Tomasz Lato obiecali, Ŝe odbędzie się w naszej gminie objazd dróg 
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powiatowych, na który mieli zostać zaproszeni przedstawiciele Rady Gminy 
Zagnańsk. Mimo tych ustaleń Ŝadna komisja objazdowa do dnia dzisiejszego nie 

odbyła się. 

 Radny Robert Kaszuba zapytał, czy powiat podał kilometraŜ drogi  

w projekcie, czy teŜ tylko numer drogi. 

Radny Mirosław Gębski odpowiedział, Ŝe powiat podał kilometraŜ  (od 7.330 km  

do 11.782 km).  

 Przewodnicząca podziękowała radnemu Mirosławowi Gębskiemu za udział  
w obradach sesji i zaproponowała realizację porządku obrad. 

Ad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budŜecie gminy na 2008 rok. 

 Przewodnicząca poprosiła Skarbnika o krótkie przedstawienie projektu 
uchwały. Skarbnik powiedział, Ŝe projekt tej uchwały był szczegółowo analizowany 
na komisjach przed sesją, natomiast tuŜ przed rozpoczęciem obrad Skarbnik rozdał 
radnym projekt uchwały z naniesionymi autopoprawkami (dokończenie chodnika  

w Samsonowie oraz wydatki na zakupy inwestycyjne-grunty). 

 Przewodnicząca powiedziała, Ŝe są to autopoprawki zgłoszone przez Wójta,  
a radni otrzymali w materiałach inny dokument. Przewodnicząca zapytała, czy są 
pytania do rozdanego prze sesją projektu uchwały. Wobec braku pytań 
Przewodnicząca zaproponowała akceptację poprawek w drodze głosowania. Za 
wprowadzeniem autopoprawek głosowało 13 radnych, nikt nie był przeciw i nikt nie 
wstrzymał się od głosu. Wobec powyŜszego poprawki zostały przyjęte w obecności 
13 radnych. 

 Następnie Przewodnicząca odczytała projekt uchwały i poddała go pod 
głosowanie. Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, nikt nie był przeciw i nikt 
nie wstrzymał się od głosu. Wobec powyŜszego uchwała została przyjęta 
jednogłośnie w obecności 13 radnych, zarejestrowana pod numerem 139/2008  
i stanowi załącznik do protokołu. 

Ad. 6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku  
            od nieruchomości. 

Przewodnicząca zapytała, czy ktoś ma uwagi lub pytania do projektu uchwały. 
Wobec braku pytań Przewodnicząca odczytała projekt uchwały i poddała go pod 
głosowanie. 

 Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, nikt nie był przeciw i nikt nie 
wstrzymał się od głosu. Wobec powyŜszego uchwała została przyjęta jednogłośnie 
 w obecności 13 radnych, zarejestrowana pod numerem 140/2008 i stanowi 
załącznik do protokołu. 

Ad. 7. Podjęcie uchwały w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego  
              i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa w 2009 roku. 

Przewodnicząca poinformowała radnych, Ŝe wpłynęła petycja od sołtysów  
o podwyŜszenie stawek wynagrodzenia inkasentów, jakimi są sołtysi. W piśmie, 
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które odczytała Przewodnicząca sołtysi zwrócili uwagę, Ŝe wzrosła stawka 
ubezpieczenia w KRUS, przybyło posesji w sołectwach, istnieją potrzeby częstszych 
wyjazdów oraz częstszego korzystania z telefonów. Sołtysi proszą równieŜ  
o podniesienie diety do kwoty 60 zł. 

 Radny Stefan Grudzień zauwaŜył, Ŝe specyfika pracy sołtysów jest tak 
rozległa. Radny przychylił się do wniosku sołtysów i poparł prośbę o podniesienie 
stawki o 20% w stosunku do stawek z 2008 roku. 

 Radny Robert Kaszuba złoŜył wniosek, aby stawkę tę podnieść o 25%. 

Wysokość stawki ( o 25% ) poparł równieŜ radny Piotr Piwowarczyk. 

 Wobec złoŜonych propozycji radny Stefan Grudzień wycofał złoŜony przez 
siebie wcześniej wniosek. 

 Radny Władysław Kowalewski równieŜ przychylił się do wniosku złoŜonego 
przez radnego Piwowarczyka oraz radnego Kaszuby. 

Radny Artur Kudzia poprosił, aby radni przystąpili do głosowania.  

Skarbnik poprosił o chwilę przerwy, aby mógł przygotować nowe stawki i nanieść je 
w uchwale. 

 Przewodnicząca zapytała, kto z radnych jest za podniesieniem wynagrodzenia 
za inkaso sołtysów o 25% w stosunku do stawek za rok 2008. Za podniesieniem 
stawek głosowało 14 radnych, w wyniku czego poprawkę przyjęto jednogłośnie. 

 Wójt zwrócił uwagę na diety przewodniczących rad sołeckich, które przez 
kilka lat nie były podwyŜszane. 

 Przewodnicząca zaproponowała, aby kwestię diet przenieść na następną sesję 
i ogłosiła 15 minut przerwy. 

 Po przerwie Przewodnicząca wznowiła obrady sesji Rady Gminy Zagnańsk  
w dniu 19 listopada i wobec braku pytań odczytała projekt uchwały w sprawie 
poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze 
inkasa w 2009 roku, poddając go pod głosowanie. Za przyjęciem uchwały głosowało 
14 radnych, nikt nie był przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu. Wobec 
powyŜszego uchwała została przyjęta jednogłośnie  w obecności 14 radnych, 
zarejestrowana pod numerem 141/2008 i stanowi załącznik do protokołu. 

Ad. 8. Podjęcie uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów. 

 Przewodnicząca poprosiła Skarbnika o zabranie głosu. Skarbnik 
poinformował radnych, Ŝe w projekcie uchwały przesłanej do radnych nie była 
wskazana osoba wyznaczona na inkasenta tej opłaty. Jest nią Pani Edyta Moćko, 
zamieszkała w msc. Lekomin. 

 Wobec braku pytań Przewodnicząca odczytała projekt uchwały i poddała go 
pod głosowanie. Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, nikt nie był przeciw 
i nikt nie wstrzymał się od głosu. Wobec powyŜszego uchwała została przyjęta 
jednogłośnie  w obecności 14 radnych, zarejestrowana pod numerem 142/2008  

i stanowi załącznik do protokołu. 
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Ad. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości. 

 Przewodnicząca zapytała, czy ktoś chciałby zabrać głos w tej sprawie. Wobec 
tego, Ŝe nikt nie zgłosił chęci zabrania głosu Przewodnicząca odczytała projekt 
uchwały i poddała go pod głosowanie. Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, 
nikt nie był przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu. Wobec powyŜszego uchwała 
została przyjęta jednogłośnie  w obecności 14 radnych, zarejestrowana pod 

numerem 143/2008 i stanowi załącznik do protokołu. 

Ad. 10. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości opłaty targowej. 

 Skarbnik poproszony przez Przewodnicząca Rady Gminy o krótkie 
wyjaśnienie poinformował radnych, Ŝe zmiany w projekcie tej uchwały są 
analogiczne jak przy opłacie od posiadania psów, czyli wpisane zostało imię  
i nazwisko osoby mającej zajmować się zbieraniem opłat oraz wynagrodzenie. 
 Przewodnicząca odczytała projekt uchwały i poddała go pod głosowanie.  
Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, nikt nie był przeciw i nikt nie 
wstrzymał się od głosu. Wobec powyŜszego uchwała została przyjęta jednogłośnie   
w obecności 14 radnych, zarejestrowana pod numerem 144/2008 i stanowi 
załącznik do protokołu. 

Ad. 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku  
             od środków transportowych. 

 Przewodnicząca zapytała, czy ktoś chce zabrać glos w tej sprawie. 

Radny Robert Kaszuba zgłosił stanowisko Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej, 
aby stawkę dla autobusów ustalić na poziomie 470 zł + wskaźnik inflacji 4,2% oraz 
1123 zl + wskaźnik inflacji 4,2%. 

 Radny Stefan Grudzień jako przewodniczący Komisji Oświaty zgłosił wniosek, 
aby nie obciąŜać właścicieli pojazdów duŜych – we wszystkich przypadkach 
zastosować dolne stawki plus wskaźnik inflacji (czyli: 508 zł x 4,2%; 624 zł x 4,2%; 
782 zł x 4,2%). 

 Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zgłosił, aby przyjąć stawkę w kwocie  
610 zł oraz 1437 zł. 

 Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska Krzysztof Gębski – podobnie jak 
Komisja Oświaty-zgłosił, aby zastosować dolne stawki powiększone o wskaźnik 
inflacji. 

 Radny Zenon Lagner – przewodniczący Komisji Planowania, BudŜetu  
i Finansów zgłosił stanowisko zbieŜne ze stanowiskiem Komisji Oświaty, Rewizyjnej, 
Ochrony Środowiska oraz Planowania, BudŜetu i Finansów, czyli – dolne stawki 
powiększone o wskaźnik inflacji. 

 Radny Tomasz Witecki – przewodniczący Komisji Infrastruktury przedstawił 
stanowisko Komisji, aby zastosować dla autobusów do 30 miejsc stawkę 593 zł, 
natomiast dla autobusów powyŜej 30 miejsc stawkę 1415 zł. 

 Radny Kazimierz Salwa (pełniący obowiązki przewodniczącego Komisji 
Promocji) przedstawił stanowisko komisji, aby zastosować dla autobusów  
do 30 miejsc stawkę 570,66 zł, natomiast dla autobusów powyŜej 30 miejsc stawkę 
1358,00 zł. 
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 Przewodnicząca zauwaŜyła, Ŝe stanowisko Komisji Oświaty jest stanowiskiem 
najdalej idącym, tzn. Komisja Oświaty zaproponowała, aby wziąć pod uwagę 
najniŜsze stawki, powiększone o wskaźnik inflacji, i tak: 

   dla pojazdów pow. 3,5 t do 5,5 t – 530 zł 

   dla pojazdów pow. 5,5 t do 9 t – 650 zł 

   dla pojazdów pow. 9 t – 815 zł. 

 Za przyjęciem stanowiska głosowało 14 radnych, nikt nie był przeciw i nikt 
nie wstrzymał się od głosu. Wobec powyŜszego stanowisko zostało przyjęte 
jednogłośnie w obecności 14 radnych. Wobec powyŜszego głosowania 
Przewodnicząca zaznaczyła, ze nie ma potrzeby głosowania propozycji innych 
komisji. 

 Następnie Przewodnicząca poddała pod głosowanie stanowiska komisji: 
Oświaty, Ochrony Środowiska oraz Klubu Radnych PO, dotyczące propozycji stawek 
dla autobusów poniŜej 30 miejsc – 490 zł 

Dla autobusów powyŜej 30 miejsc – 1170 zł. 

Przewodnicząca zapytała, czy w sprawie stawek ktoś jeszcze chciałby zabrać 
głos. Wobec braku chęci zabrania głosu Przewodnicząca odczytała projekt uchwały  
i poddała go pod głosowanie.  

Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, nikt nie był przeciw i nikt nie 
wstrzymał się od głosu. Wobec powyŜszego uchwała została przyjęta jednogłośnie   
w obecności 14 radnych, zarejestrowana pod numerem 145/2008 i stanowi 
załącznik do protokołu. 

 Przewodnicząca poinformowała radnych oraz zebranych na sali, Ŝe o zabranie 
głosu prosił radny Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Pan  
Mieczysław Gębski.  

 Radny Mieczysław Gębski poprosił o zainteresowanie się gminy Zagnańsk 
planowaną przez Urząd Marszałkowski budową oczyszczalni ścieków, gdzie udział 
mieszkańca w budowie przydomowej oczyszczalni ścieków byłby w granicach 1,5 
tysiąca złotych. 

 Radny Władysław Kowalewski zauwaŜył, Ŝe budowa przydomowych 
oczyszczalni ścieków została zablokowana przez przyjęcie programu ochrony ujęć, 
co nie będzie sprzyjało budowie przydomowych oczyszczalni.  

 Wójt powiedział jednak, Ŝe miejscowości takie jak Szałas, Długojów oraz 
Kajetanów, gdzie budowa przydomowych oczyszczalni jest moŜliwa i ekonomicznie 
uzasadniona. 

 Przewodnicząca podziękowała radnemu za zabranie głosu i poinformowała,  
Ŝe Rada Gminy przechodzi do realizacji punktu nr 12 w porządku obrad. 

Ad. 12. Podjęcie uchwały w sprawie wydzielenia z majątku Gminy Zagnańsk  

            i wniesienia do uŜywania i eksploatacji przez Międzygminny Związek  

            Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach obiektów i urządzeń   

            infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej.    
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Przewodnicząca zapytała, czy w sprawie projektu tej uchwały (kanalizacja  
w Samsonowie i Janaszowie ktoś chciałby zabrać głos. Wobec braku chęci zabrania 
głosu Przewodnicząca odczytała projekt uchwały i poddała go pod głosowanie.  

Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, nikt nie był przeciw i nikt nie 
wstrzymał się od głosu. Wobec powyŜszego uchwała została przyjęta jednogłośnie   
w obecności 14 radnych, zarejestrowana pod numerem 146/2008 i stanowi 
załącznik do protokołu. 

Ad. 13. Podjęcie uchwały w sprawie wydzielenia z majątku Gminy Zagnańsk  
             i wniesienia do uŜywania i eksploatacji przez Międzygminny Związek  
             Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach urządzeń infrastruktury  
             wodociągowej. 

Przewodnicząca poinformowała, Ŝe chodzi o wodociąg w miejscowości 
Zabłocie i zapytała, czy w tej sprawie ktoś chciałby zabrać głos. Wobec braku chęci 
zabrania głosu Przewodnicząca odczytała projekt uchwały i poddała go pod 
głosowanie.  

Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, nikt nie był przeciw i nikt nie 
wstrzymał się od głosu. Wobec powyŜszego uchwała została przyjęta jednogłośnie   
w obecności 14 radnych, zarejestrowana pod numerem 147/2008 i stanowi 
załącznik do protokołu. 

Ad. 14. Podjęcie uchwały w sprawie wydzielenia z majątku Gminy Zagnańsk  
             i wniesienia do uŜywania i eksploatacji przez Międzygminny Związek  
             Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach urządzeń infrastruktury  
             wodociągowej. 

Przewodnicząca  poinformowała, Ŝe chodzi tu o wodociąg w miejscowości 
Samsonów Dudków i zapytała, czy w tej sprawie ktoś chciałby zabrać głos. Wobec 
braku chęci zabrania głosu Przewodnicząca odczytała projekt uchwały i poddała  
go pod głosowanie.  

Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, nikt nie był przeciw i nikt nie 
wstrzymał się od głosu. Wobec powyŜszego uchwała została przyjęta jednogłośnie   
w obecności 14 radnych, zarejestrowana pod numerem 148/2008 i stanowi 
załącznik do protokołu. 

Ad. 15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia dla  
           Dyrektora Samorządowego Zespołu Ośrodków Zdrowia w Zagnańsku. 

 Przewodnicząca poprosiła przewodniczących o przedstawienie stanowisk w tej 
sprawie. 

 Przewodniczący Komisji Oświaty Stefan Grudzień powiedział, Ŝe komisja 
przychylała się do ustalenia miesięcznego wynagrodzenia dla Pani Dyrektor na 
poziomie 7 000 złotych brutto. 

 Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Piotr Piwowarczyk powiedział,  
Ŝe członkowie komisji proponują wynagrodzenie w wysokości 7 000 złotych brutto. 

 Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska Krzysztof Gębski zgłosił,  
Ŝe członkowie komisji uzaleŜniają swoje stanowisko od opinii Rady Społecznej SZOZ 
w tej sprawie. 
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 Radny Zenon Lagner, przewodniczący Komisji Planowania, BudŜetu  
i Finansów zgłosił, Ŝe członkowie komisji przychylają się do kwoty 7 000 złotych 
brutto. 

 Tomasz Witecki, przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego 
zaproponował kwotę wynagrodzenia na poziomie 6 900 złotych brutto. 

 Radny Kazimierz Salwa zgłosił stanowisko Komisji Promocji, aby przyznać 
Pani Dyrektor SZOZ wynagrodzenie brutto w kwocie 6 600 zł. 

 W toku dalszej dyskusji radni starali się ustalić, czy środków które posiada 
SZOZ na podwyŜki nie moŜna było przeznaczyć na inne cele, np. remonty lub 
sprzęt. Pytał o to radny Tomasz Witecki. Padło równieŜ pytanie o ustalenia kontroli 
przeprowadzonej w SZOZ. 

 Przewodnicząca powiedziała, Ŝe radni mają wiedzę na temat zlikwidowanego 
ośrodka zdrowia w Samsonowie i tego, Ŝe działał on do 30 września 2008 roku nie 
przynosząc dochodów a jedynie straty. Przewodnicząca zapytała, czy w związku  
z tym SZOZ nie ma zaległości. 

 Wójt odpowiedział, Ŝe na posiedzeniu Rady Społecznej SZOZ nie była 
przedstawiana informacja o zadłuŜeniu SZOZ. Wójt zauwaŜył równieŜ, Ŝe SZOZ 
najpierw zakupuje sprzęt a dopiero potem prosi o refundację jak równieŜ fakt, Ŝe 
Pani Dyrektor nie przyjęła kwoty 5 100 złotych, przekazanej przez Radę mówiąc, Ŝe 
taka kwota jej nie interesuje. Wójt powiedział, Ŝe kontrola w SZOZ była 
przeprowadzona po to, by ustalić czy zakup sprzętu był konieczny do wykonywania 
świadczeń. 

 Radny Władysław Kowalewski poprosił Wójta o podanie propozycji kwoty 
wynagrodzenia dla dyrektora SZOZ z racji pełnienia funkcji przewodniczącego Rady 
Społecznej SZOZ. 

 Wójt odpowiedział, Ŝe uwaŜa kwotę 7 000 złotych brutto za kwotę 
odpowiednią, pod warunkiem, Ŝe są na to pieniądze. Wójt dodał, Ŝe dobrze byłoby 
ustalić, czy środki wpływające z NFZ są środkami znaczonymi (np. na 
wynagrodzenia), czy teŜ moŜna je przeznaczyć na inne cele. Wójt dla porównania 
podał, Ŝe kierownik placówki organizacyjnej urzędu gminy (GOPS, GOKSiR) zarabia 
3 500 złotych, natomiast pracownik SZOZ około 5 000 złotych. Dla porównania 
średnie wynagrodzenie pracownika urzędu gminy wynosi około 2 600 – 2 700 
złotych brutto. 

 Radny Stefan grudzień powiedział, ze ocenia całokształt pracy Dyrektora 
SZOZ jako pozytywny, gdyŜ ośrodek został rozbudowany. Radny zaproponował 
jednak odłoŜenie tego projektu do następnej sesji w przypadku wątpliwości radnych. 

 Radny Robert Kaszuba powiedział, Ŝe to Wójt zgłosił projekt tej uchwały, więc 
powinien mieć największą wiedzę w tym temacie. Radny zauwaŜył, Ŝe wobec 
wątpliwości radnych punkt ten jego zdaniem nie powinien był znaleźć się  
w porządku obrad. 

 Przewodnicząca zwróciła uwagę na fakt, Ŝe Rada nie powinna przydzielać 
podwyŜki bez pełnej wiedzy o placówce. 

 Radny Wojciech Chłopek zauwaŜył, Ŝe rolą Rady Gminy w przypadku 
wynagrodzenia dla dyrektora SZOZ jest ustalenie wynagrodzenia. Jest  
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to w kompetencjach radnych jak równieŜ rolą Rady jest wypowiedzenie się  
o podwyŜce. 

 Radny Tomasz Witecki powiedział, Ŝe radnym powinien przyświecać jeden cel 
– jak najlepsze funkcjonowanie tego ośrodka. 

 Zastępca Wójta Mirosław Garecki poinformował radnych, Ŝe na podstawie 
rozmowy telefonicznej z NFZ ustalił, Ŝe pieniądze przekazywane dla SZOZ są 
znaczone (np. na podwyŜki), a nie wykorzystane podlegają zwrotowi. 

 Radny Stefan Grudzień zgłosił wniosek formalny o zamknięcie dyskusji nad 
punktem nr 15 w porządku obrad sesji. 

 Przewodnicząca poddała pod głosowanie zgłoszony wniosek. Za zamknięciem 
dyskusji głosowało 9 radnych, 4 radnych było przeciw, 1 radny wstrzymał się  
od głosu. Przewodnicząca poinformowała równieŜ, Ŝe Rada przerywa realizację 
porządku obrad w punkcie nr 15 i oddaje głos mieszkańcom. 

1500 – głos dla mieszkańców  

Sołtys sołectwa Tumlin Pani Ewa Kita zgłosiła braki w oświetleniu  
w miejscowości Tumlin Osowa. 

 Wójt odpowiedział, Ŝe w bieŜącym roku nie jest juŜ moŜliwe zrealizowanie tej 
inwestycji a jedynie jest realne podjęcie działań zmierzających do przedłuŜenia 
waŜności projektu na budowę oświetlenia w tym sołectwie. 

 Mieszkanka Chrustów zaapelowała o to, by nie uchylać uchwał, 
określających udział mieszkańca w kosztach budowy przyłączy wodno-
kanalizacyjnych. Zaznaczyła, Ŝe mieszkańcy nie będą mogli ubiegać się  
o przydomowe oczyszczalnie ścieków. 

 Wójt odpowiedział, Ŝe uchylenie tych uchwał nie wpłynie w Ŝaden sposób na 
prace kanalizacyjne, gdyŜ w przypadku uchylenia nikt nie podpisze nowych umów, 
stare natomiast będą realizowane na dotychczasowych zasadach. 

 Mieszkaniec Goleniaw Pan Zygmunt Kuczyński podziękował za uzupełnienie 
ubytków na drodze w Goleniawach ale zauwaŜył, Ŝe jest to jedynie doraźny sposób   
i poprosił o zajęcie się drogami kompleksowo. 

 Sołtys sołectwa Zagnańsk Pani GraŜyna Wawszczak zgłosiła problem linii 
podmiejskiej nr 7 – zapytała, czy zostanie odnowiona umowa. Pani sołtys zwróciła 
uwagę na potrzebę budowy oświetlenia ul. Przemysłowej na wysokości dawnej bazy 
OTL. 

 Wójt powiedział, Ŝe nie słyszał nic na temat konieczności odnowienia umowy 
na linię podmiejską nr 7. 

 Pani Dyrektor ZSP Nr 2, PiG w Zagnańsku Pani Marzanna Moćko poprosiła  
o wyraŜenie zgody na przesunięcie kwoty 6 200 złotych z działu: „doskonalenie 
zawodowe” na: „pomoce naukowe”. 

 Mieszkaniec biorący udział w sesji zapytał, kto jest zwolniony z uiszczania 
opłaty od posiadania psów. 

 Przewodnicząca poprosiła o przekazanie sołtysom informacji o tym, kto jest 
zwolniony od uiszczania tej opłaty. 
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 Sołtys Bartkowa Pan Stanisław Kundera zgłosił brak barierki ochronnej 
przed zakładem drobiarskim w Bartkowie.  

 Wójt odpowiedział, Ŝe jest to droga powiatowa i wszelkie potrzeby oraz uwagi 
naleŜy zgłaszać do Powiatowego Zarządu Dróg. 

 Pani Halina Kubicka, Przewodnicząca Rady Sołeckiej w Tumlinie zwróciła się  
z prośbą o to, by urząd gminy wystąpił z pismem do przewoźnika (bus) na trasie 
Tumlin – Kielce o rozwaŜenie moŜliwości wprowadzenia kursu, aby mieszkańcy 
zaczynający pracę o godz. 500   w Kielcach i powracający po pracy po godz. 2200 mieli 
moŜliwość dotarcia na te godziny. 

 Po wypowiedziach mieszkańców gminy oraz sołtysów Przewodnicząca 
poinformowała, Ŝe Rada przechodzi do realizacji porządku obrad i wraca do punktu 
nr 15, dotyczącego ustalenia wynagrodzenia dla Dyrektora SZOZ w Zagnańsku. 

 Radny Artur Kudzia zgłosił propozycję podwyŜszenia wynagrodzenia o kwotę 
2 000 złotych brutto, co dawałoby 8 000 złotych brutto miesięcznie. 

 Radna Agnieszka Gębska powiedziała, Ŝe kwoty na wynagrodzenia  
są nienaruszalne. 

 Pani Antonina Lasota – księgowa SZOZ poinformowała, ze te stawki nie są 
zmniejszane a ponadto SZOZ przesyła kwartalne sprawozdania do Ministerstwa 
Ochrony Zdrowia i nigdy nie otrzymał uwag w tym zakresie. 

 Radny Piotr Piwowarczyk zaproponował, aby przyznać Pani Dyrektor 25% 
podwyŜki (co dawałoby kwotę 7 500 zł). 

 Radny Robert Kaszuba zaznaczył, Ŝe nie wykorzystane środki na podwyŜki 
muszą zostać zwrócone, w związku z czym apeluje, aby nie oddawać tych środków. 
Radny dodał, Ŝe opinie mieszkańców na temat działalności SZOZ są bardzo dobre. 

 Radny Tomasz Witecki zaproponował, aby przyznać miesięczne 
wynagrodzenie w kwocie 7 000 złotych brutto, pozostałą kwotę natomiast przekazać 
w formie premii z zastrzeŜeniem do końca 2008 roku. 

 Przewodnicząca Justyna Ślewa wobec braku kolejnych propozycji 
poinformowała radnych, Ŝe zostały złoŜone następujące propozycje: 

1/ trzy komisje ( Rewizyjna, BudŜetowa i Oświaty ) zaproponowały kwotę 
wynagrodzenia miesięcznego 7 000 zł, 

2/ Komisja Rozwoju Gospodarczego 6 900 zł, 

3/ komisja Promocji  10% wynagrodzenia zasadniczego, 

4/ radny Artur Kudzia 8 000 zł, 

5/ radny Piotr Piwowarczyk 25% wynagrodzenia zasadniczego. 

 Przewodnicząca poddała pod głosowanie wniosek radnego Artura Kudzi.  
Za przyjęciem wniosku głosowało 6 radnych, przeciw było 7 radnych ( w obecności 
13 radnych), w wyniku czego wniosek nie został zaakceptowany. 

 Następnie Przewodnicząca przystąpiła do głosowania nad drugim wnioskiem, 
zgłoszonym przez radnego Piotra Piwowarczyka. Za przyjęciem wniosku głosowało 
10 radnych, przeciw był 1 radny, 2 radnych wstrzymało się od głosu. W wyniku 
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głosowania wniosek został przyjęty w obecności 13 radnych a inne zgłoszone 
wnioski nie zostały poddane pod głosowanie. 

 Przewodnicząca poinformowała, Ŝe na posiedzeniach komisji przed sesją, ich 
członkowie skłaniali się do wyrównania wynagrodzenia Pani Dyrektor od miesiąca 
lipca 2008 (od tej daty zostały podniesione wynagrodzenia wszystkich pozostałych 
pracowników SZOZ). Przewodnicząca zapytała, kto z radnych jest za tym, aby 
wynagrodzenie Pani Dyrektor było wyrównane od miesiąca lipca 2008r. Za takim 
rozwiązaniem głosowało 11 radnych, 1 radny był przeciw, nikt nie wstrzymał się od 
głosu (podczas głosowania na sali obecnych było 12 radnych). 

 Następnie Przewodnicząca odczytała projekt uchwały i poddała go pod 
głosowanie. Za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych, nikt nie był przeciw i nikt 
nie wstrzymał się od głosu. W wyniku głosowania uchwała została podjęta  
w obecności 12 radnych, zarejestrowana pod numerem 149/2008 i stanowi 
załącznik do protokołu. 

Ad. 16. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji  
              Rady Gminy Zagnańsk na rok 2009. 

 Przewodnicząca poinformowała radnych, Ŝe z uwagi na nieobecność 
przewodniczącego Komisji Promocji, Turystyki i Rolnictwa Pana Tadeusza Mączki 
proponuje wykreślenie III podpunktu w projekcie uchwały i jego przeniesienie na 
kolejną sesję. Za przyjęciem takiego rozwiązania głosowało 8 radnych, nikt nie był 
przeciw, jeden radny wstrzymał się od głosu (na sali obecnych było 9 radnych). 

 Następnie Przewodnicząca poprosiła przewodniczących poszczególnych 
komisji o przedstawianie planów pracy komisji na 2009 rok. 

Plany pracy przedstawiali kolejno: przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Piotr 
piwowarczyk; przewodniczący Komisji Planowania, BudŜetu i Finansów – Zenon 
Lagner; Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska – Krzysztof Gębski; 
przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Pomocy Społecznej i Zdrowia  
- Stefan Grudzień oraz przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego  
i Infrastruktury Technicznej – Tomasz Witecki. 

 Radny Władysław Kowalewski zaproponował, aby w planie pracy Komisji 
Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego nanieść zmiany w punkcie 6 
oraz 9, aby te komisje odbyły się w I kwartale 2009 roku. Przewodnicząca 
zauwaŜyła, Ŝe plany były omawiane na poszczególnych komisjach i wówczas był 
czas na zgłaszanie ewentualnych sugestii co do zmian, następnie poddała pod 
głosowanie zgłoszone poprawki. Za ich przyjęciem głosowało 12 radnych, w wyniku 
czego poprawki zostały przyjęte. 

 Przewodnicząca Justyna Ślewa odczytała projekt uchwały i poddała go pod 
głosowanie. Za przyjęciem uchwały glosowało 12 radnych (przy 12 radnych 
obecnych na sali). W wyniku głosowania uchwala została podjęta, zarejestrowana 
pod numerem 150/2008 i stanowi załącznik do protokołu. 

Ad. 17. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji  
              Rewizyjnej Rady Gminy Zagnańsk na rok 2009. 

 Przewodnicząca poprosiła przewodniczącego Komisji Rewizyjnej  
o przedstawienie planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2009 rok. Po odczytaniu 
planu kontroli przez radnego Piotra Piwowarczyka poddała projekt pod głosowanie.  



 17

Za przyjęciem uchwały glosowało 12 radnych (przy 12 radnych obecnych na 
sali). W wyniku głosowania uchwala została podjęta, zarejestrowana pod numerem 
151/2008 i stanowi załącznik do protokołu. 

Ad. 18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej. 

 Radny Robert Kaszuba zapytał, dlaczego w uzasadnieniu projektu uchwały 
nie ma wzmianki o tym, skąd zabezpieczone są środki na wykonanie tego zadania. 
Radny zapytał, jakie zadanie zostanie uboŜsze o tą kwotę. 

 Wójt odpowiedział, Ŝe środki zostaną zabezpieczone z budŜetu gminy na 
20009 rok. 

 Radny Robert Kaszuba powiedział, Ŝe w niektórych przypadkach środki się 
znajdują a w innych nie. 

 Radny Stefan Grudzień zaproponował, aby drogę Zagnańsk-Kielce rozliczyć 
na udział nie tylko sołectwa Zagnańsk, ale teŜ innych sołectw, których mieszkańcy 
równieŜ tą trasą będą jeździć. 

 Radny Władysław Kowalewski zwrócił uwagę, Ŝe przy jego staraniach  
o zabezpieczenie środków w kwocie około 2-3 tysięcy złotych na modelarnię Wójt 
podkreślał szczupłość środków w budŜecie gminy, natomiast z chwilą modernizacji 
drogi Zagnańsk-Kielce deficyt zwiększy się o duŜo większą kwotę. 

 Wójt powiedział, Ŝe przewidywany jest deficyt, ale przewidziane są równieŜ  
w przyszłym roku dochody ze sprzedaŜy nieruchomości. 

 Radny Kazimierz Tomasiak zgłosił wniosek formalny o zakończenie dyskusji 
nad tym punktem. Przewodnicząca poddała wniosek pod głosowanie. Za przyjęciem 
wniosku głosowało 8 radnych, 3 radnych było przeciw, 1 radny wstrzymał się od 
głosu. 

 Przewodnicząca odczytała projekt uchwały i poddała go pod głosowanie. Za 
przyjęciem uchwały głosowało 10radnych, przeciw nie był nikt, dwóch radnych 
wstrzymało się od głosu. W wyniku głosowania uchwała została podjęta w obecności 
12 radnych, zarejestrowana pod numerem 152/2008 i stanowi załącznik  
do protokołu. 

Ad. 19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej. 

 Przewodnicząca zapytała, czy ktoś chce zabrać głos w sprawie projektu tej 
uchwały. 

 Radny Robert Kaszuba zauwaŜył, Ŝe w miejscowości Samsonów  
w omawianym miejscu chodnik naleŜy rozebrać i przebudować go od nowa. 

 Wójt Zbigniew Zagdański powiedział, Ŝe podtrzymuje projekt uchwały, 
dotyczący budowy fragmentu chodnika. 

 Radny Tomasz Witecki powiedział, Ŝe Komisja Rozwoju Gospodarczego  
i Infrastruktury Technicznej była na miejscu i po obejrzeniu tego miejsca stwierdziła 
jednoznacznie, Ŝe drogę wybudowano a chodnika nie ma. Robi to wraŜenie nie 
dokończonej inwestycji. 

 Wobec braku dalszych pytań Przewodnicząca odczytała projekt uchwały  
i poddała go pod głosowanie. Za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych.  
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W wyniku głosowania uchwała została podjęta w obecności 12 radnych, 
zarejestrowana pod numerem 153/2008 i stanowi załącznik do protokołu. 

Ad. 20. Podjęcie uchwały w sprawie zobowiązania w zakresie podejmowanych   
            inwestycji. 

 Przewodnicząca zapytała, czy ktoś chce zabrać głos w sprawie projektu tej 
uchwały. 

 Radny Władysław Kowalewski zapytał, czy wnioskodawca zgłaszający drogę 
Zagnańsk-Kielce do projektu rozpatrywał, ile mamy dróg gminnych i dlaczego 
została zgłoszona akurat ta droga. Radny zapytał równieŜ, czy kwota 400 tysięcy 
złotych będzie zabezpieczona z budŜetu na 2009 rok z pozycji deficytu. 

 Wójt odpowiedział, Ŝe otrzymał dwie propozycje: zgłoszenia drogi w Zabłociu 
oraz drogi od ul. Turystycznej w Zagnańsku w kierunku Borowej Góry. Natomiast  
w przypadku drogi w Zabłociu chodziło o wykup działki, co opóźniłoby procedury. 
Wójt poinformował radnych, Ŝe środki w kwocie 400 tys. zł. zostaną zabezpieczone 
w budŜecie na 2009 rok z ogólnych dochodów. 

 Radna Agnieszka Gębska zaznaczyła, Ŝe droga w Ścięgnach jest w złym 
stanie. Jest to droga gminna a została ona zapomniana. Radna zauwaŜyła, Ŝe 
kierowcy skracają sobie trasę z Kielc właśnie przez Ścięgna. Radna zapytała 
równieŜ, jakie są losy drogi i chodnika na Gruszce? 

 Wójt odpowiedział, Ŝe chodnik w msc. Gruszka zostanie zakończony  
i zaznaczył, Ŝe wolałby zgłosić drogę w Gruszce, co z resztą zostało zrobione, ale 
zadanie to było za tanie. Droga przez Ścięgna pasuje do tego programu ale nie jest 
ona jeszcze bardzo zniszczona. 

 Radny Janusz Schmeidel zauwaŜył, Ŝe droga w kierunku Borowej Góry jest 
najbardziej uczęszczaną drogą przez turystów i mieszkańców gminy, którzy dostają 
się nią nad zbiornik wodny, do Borowej Góry jak równieŜ do części Kaniowa. Droga 
jest zdaniem radnego w opłakanym stanie, gdyŜ są na niej muldy od korzeni 
przechodzących pod asfaltem. 

 Radny Robert Kaszuba zauwaŜył, Ŝe dróg gminnych w fatalnym stanie jest 
więcej, m. inn. Umer Zarzecze i droga w Samsonowie. 

 Radny Władysław Kowalewski zwrócił uwagę, Ŝe korzeni przechodzących pod 
drogą nie da się przykryć i naleŜałoby je przeciąć tuŜ przy asfalcie a między 
poboczem. W związku z tym radny zaproponował zwiększenie udziału własnego 
gminy o kwotę 50 000 złotych. 

 Radny Artur Kudzia złoŜył wniosek, aby wykonać remont tej drogi w pełnym 
zakresie. 

 Wójt odpowiedział, Ŝe w sołectwie Kaniów i Borowa Góra jest wykonana 
kanalizacja, zostały wykonane rowy, zjazdy itp., w wyniku czego zaleca ostroŜne 
działanie rady w tym zakresie. 

 Radny Robert Kaszuba powiedział, Ŝe maksymalne dofinansowanie, jakie 
gmina moŜe uzyskać to 3 miliony złotych i w związku z tym proponuje zwiększyć tę 
kwotę do maksymalnych moŜliwości. 

 Radni Kazimierz Tomasiak, Piotr Piwowarczyk zaproponowali, aby zostawić 
kwotę udziału gminy na poziomie 400 tys. zł. 
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 Radny Stefan Grudzień zaproponował, aby w związku z pracami przy 
eliminacji korzeni zwiększyć udział własny gminy do kwoty 550 tys. złotych. 

 Wójt zwrócił uwagę, Ŝe to nie urząd gminy ustalał zakres robót na tej drodze. 
Zaproponował, aby udział własny podnieść do 500 – 550 tysięcy złotych. 

 Przewodnicząca Justyna Ślewa poinformowała radnych, Ŝe zostały zgłoszone 
cztery wnioski: 

1/ zwiększyć udział własny o kwotę 450 tys. złotych 

2/ zwiększyć udział własny do kwoty 500 tys. złotych 

3/ zwiększyć udział własny do kwoty 1 000 000 złotych 

4/ zwiększyć udział własny do kwoty 550 tys. złotych 

 Przewodnicząca przystąpiła do głosowania wniosku najdalej idącego, czyli 
najbardziej obciąŜającego budŜet gminy – aby zwiększyć udział własny gminy  
do kwoty 1 000 000 złotych – za przyjęciem wniosku głosował 1 radny, przeciw było 
6 radnych, 4 radnych wstrzymało się od głosu – wniosek w  wyniku głosowania nie 
przeszedł. 

 Drugim wnioskiem, który Przewodnicząca poddała pod głosowanie był 
wniosek, zwiększający udział własny gminy do kwoty 550 000 złotych – za 
przyjęciem wniosku głosowało 5 radnych, 5 radnych było przeciw, 1 radny 
wstrzymał się od głosu – wniosek nie został przyjęty 

 Trzecim wnioskiem poddanym pod głosowanie był wniosek o zwiększenie 
udziału własnego gminy do kwoty 500 000 złotych – za przyjęciem wniosku 
głosowało 6 radnych, 5 radnych było przeciw, 1 radny wstrzymał się od głosu. 

 Przy głosowaniu ostatniego wniosku protokolant zasygnalizował 
Przewodniczącej Rady Gminy, Ŝe suma głosów przy głosowaniu ostatniego wniosku 
wyniosła 12, natomiast dwóch poprzednich – 11.  

 Przewodnicząca zapytała, kto z radnych jest za powtórzeniem wszystkich 
głosowań. Za przyjęciem takiego rozwiązania głosowało 11 radnych, nikt nie był 
przeciw, 1 radny wstrzymał się od głosu. 

 Przewodnicząca zarządziła reasumpcję głosowania i zapytała, kto z radnych 
jest za zwiększeniem udziału własnego gminy do kwoty 1 000 000 złotych - za 
przyjęciem wniosku głosował 1 radny, przeciw było 6 radnych, 5 radnych 
wstrzymało się od głosu – w wyniku głosowania wniosek nie został przyjęty. 

 Następnie Przewodnicząca poddała pod głosowanie wniosek, zwiększający 
udział własny gminy do kwoty 550 000 złotych - za przyjęciem wniosku głosowało  
6 radnych, 5 radnych było przeciw, 1 radny wstrzymał się od głosu – w wyniku 
głosowania wniosek został przyjęty w obecności 12 radnych. 

 Przewodnicząca odczytała projekt uchwały i poddała go pod głosowanie.  
Za przyjęciem uchwały głosowało 8 radnych, 3 radnych było przeciw, 1 radny 
wstrzymał się od głosu. W wyniku głosowania uchwała została podjęta w obecności 
12 radnych, zarejestrowana pod numerem 154/2008 i stanowi załącznik  
do protokołu. 
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Ad. 21. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr 12/96 z dnia  
              6 maja 1996 roku Rady Gminy w Zagnańsku w sprawie udziału  
              mieszkańców gminy w budowie urządzeń oraz zmieniających ją  
              uchwał Nr 6/97 z dnia 28 lutego 1997 roku, Nr 11/99 z dnia 23  
              lutego 1999 roku i Nr 100/99 z dnia 9 grudnia 1999 roku. 

 Przewodnicząca zapytała, czy ktoś chce zabrać głos w sprawie projektu tej 
uchwały. 

 Radny Chłopek ponownie poprosił o to, by radni zastanowili się nad 
uchyleniem uchwał. 

 Wójt podtrzymał wniosek twierdząc, Ŝe te uchwały nie stanowią Ŝadnej 
podstawy do zawieranych umów. 

 Radny Piotr Piwowarczyk zaproponował odłoŜenie projektu uchwały  
na następną sesję. 

 Wójt zaznaczył, Ŝe uchwały te są niezgodne z prawem. Nie moŜna ich nawet 
podawać do podstawy prawnej. W przypadku spraw dot. podłączenia do sieci 
gazociągu załatwia się je na podstawie przepisów prawa energetycznego. 

 Radny Wojciech Chłopek zgodził się z wypowiedzią Wójta, zaznaczając 
jednocześnie, Ŝe w takim przypadku mieszkaniec mógłby nawet domagać się zwrotu 
pieniędzy. 

 Radny Władysław Kowalewski poprosił, aby radni przystąpili do głosowania. 

Przewodnicząca powiedziała, Ŝe Rada wyczerpała juŜ dyskusję i odczytała projekt 
uchwały a następnie poddała go pod głosowanie. Za przyjęciem uchwały głosowało 
6 radnych, 5 radnych było przeciw, 1 radny wstrzymał się od głosu. W wyniku 
głosowania uchwała została podjęta w obecności 12 radnych, zarejestrowana pod 
numerem 155/2008 i stanowi załącznik do protokołu.  

Ad. 22. Podjęcie stanowiska w sprawie wyraŜenia zgody na niwelację nasypu  
            dawnej kolejki wąskotorowej w Zagnańsku. 

 Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła Wójta o wyjaśnienie stanowiska.  

Wójt poinformował radnych, Ŝe osoba chcąca kupić ten teren pod inwestycję 
wystąpiła z wnioskiem o zgodę na niwelację terenu. PoniewaŜ Wójt uznał, Ŝe 
niwelacja terenu przekracza zakres zwykłego zarządu, chce aby Rada wypowiedziała 
się w tej sprawie. 

 Radny Artur Kudzia zaznaczył, Ŝe właściciel działki chce całą ziemię wziąć na 
swoją posesję ale nie ma obawy, Ŝe tam będzie zbierać się woda. 

 Radny Robert Kaszuba zaproponował, aby wzbogacić treść stanowiska 
warunkami, jakie powinien spełnić właściciel. 

 Radny Stefan Grudzień zaproponował, Ŝe moŜe to być opracowanie koncepcji 
wykonania niwelacji poprzez złoŜenie wizualizacji tego, co właściciel zamierza zrobić. 

 Przewodnicząca zarządziła 15 minut przerwy w celu dopracowania  
i określenia ostatecznej treści stanowiska. 



 21

 Po przerwie Przewodnicząca Rady Gminy wznowiła obrady sesji Rady Gminy 
Zagnańsk w dniu 19 listopada 2008 r. i poprosiła Wójta o odczytanie ostatecznej 
wersji stanowiska a następnie poddała je pod głosowanie. Za przyjęciem stanowiska 
głosowało 7 radnych, przeciw był 1 radny, 6 radnych wstrzymało się od głosu  
– w wyniku głosowania stanowisko zostało podjęte i stanowi załącznik do protokołu. 

Ad. 23. Sprawozdanie delegatów do Związków Międzygminnych. 

 Wójt poinformował, Ŝe gmina Zagnańsk naleŜy do trzech związków 
międzygminnych: 

- Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach, 

- Związku Gmin Gór Świętokrzyskich, 

- Związku Gmin w Zlewni Górnej Nidy. 

 Cała inicjatywa Związku Gmin Gór Świętokrzyskich w ostatnim czasie 
koncentruje się wokół realizacji programu, który ma mieć dofinansowanie ze 
środków Unii Europejskiej. Gmina Zagnańsk ma tam swoje inwestycje o łącznej 
wartości ponad 10 milionów złotych. Udział funduszy unijnych ma wynieść  
4 miliony złotych a wniosek został przygotowany przez gminę Zagnańsk. Na 
Zgromadzeniach są systematycznie podejmowane uchwały, dopisujące do tego 
zakresu, który juŜ jest kolejne przedsięwzięcia w zaleŜności od kolejności 
przygotowania i złoŜenia ich przez gminy do realizacji. Drugim tematem 
pojawiającym się na posiedzeniach tego związku to pozyskanie funduszy unijnych  
w ramach funduszu spójności. Z naszej strony został tam zgłoszony Kajetanów, 
natomiast nie były zgłoszone kanalizacje w Długojowie i w Szałasie, poniewaŜ 
postawiono warunek posiadania dokumentacji w odpowiednim czasie 

 Związek Gmin Powiatu Kieleckiego w Zlewni Górnej Nidy za cel stawia sobie 
wspólne przygotowanie wniosków w ramach funduszu spójności. Gdy zadania  
z tych wniosków zostały jednak wpisane do wniosków „Wodociągów Kieleckich”, 
gmina Zagnańsk odstąpiła od kontynuacji tego zakresu przez Związek w Zlewni 
Górnej Nidy. W ramach tego Związku odbył się wyjazd do Wrześni w celu zdobycia 
doświadczenia, poniewaŜ Związek rozwaŜał budowę schroniska dla psów oraz 
cmentarzyska dla psów. 

 Wójt poinformował równieŜ, Ŝe w ostatnim okresie w Międzygminnym 
Związku Wodociągów i Kanalizacji przyjęto projekt budŜetu na 2009 rok. Głównym 
tematem przewijającym się na spotkaniach – jak powiedział Wójt – był temat 
opracowania przez Wodociągi Kieleckie zasad, które by umoŜliwiły wykonywanie 
przyłącz. Ma zostać równieŜ opracowany plan pozyskiwania wody dla gmin. Jest to 
dla nas bardzo waŜne, gdyŜ uwaŜamy Ŝe z gminy Zagnańsk pozyskuje się bardzo 
duŜe ilości wody. WaŜnym tematem, który był ostatnio rozpatrywany, jest projekt 
cen za wodę i ścieki. Do tej pory stawka za wodę do spoŜycia wynosiła 2,89 zł za 
metr sześcienny, natomiast za wodę do produkcji 3,83 zł. 

 W projekcie cen wynoszą one: 3,15 za wodę do spoŜycia oraz 4,22 za wodę do 
produkcji. 

 Radny Artur Kudzia zapytał, czy został podany powód podroŜenia stawek 
wody i ścieków. 

 Wójt odpowiedział, Ŝe jest to regulowane rozporządzeniem. 
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Radny Robert Kaszuba zapytał o opracowanie, które ma być sporządzone. Radny 
zaproponował moŜliwość skorzystania z poprzedniego planu wodnego, który był 
sporządzony i wydano na niego bardzo duŜe środki. 

 Wójt odpowiedział, Ŝe cały czas krytycznie odnosił się do tego programu. Na 
podobnym stanowisku stała większość uczestników z innych gmin. Wójt dodał, Ŝe 
poprzednie opracowania nie zawierają informacji na temat istniejących zasobów 
wody w czynnych kopalniach.  

 Radny Stefan Grudzień powiedział, Ŝe jest członkiem rady nadzorczej spółki. 
Radny powiedział, Ŝe przy ustalaniu stawek za wodę trzeba wziąć pod uwagę dwa 
aspekty – zmianę przepisów, która wymusza na Związku podwyŜkę cen wody jak 
równieŜ to, Ŝe na realizację zadań między innymi na terenie naszej gminy Spółka 
będzie musiała zaciągnąć kredyt w wysokości ponad 50 mln złotych. Radny na 
posiedzeniach rady nadzorczej spółki zgłaszał sytuację mieszkańców naszej gminy, 
którzy nie są w stanie pokryć finansowo kosztów budowy przyłączy. Radny 
powiedział, Ŝe trzeba monitować do parlamentarzystów oraz wszystkich, którzy 
mogą pomóc mieszkańcom w pokonaniu tej bariery. 

Ad. 24. Informacja o korespondencji wpływającej do Rady Gminy między  
              sesjami. 

 Przewodnicząca poinformowała radnych o korespondencji, którą otrzymała 
przed sesją. 

 Było to pismo od Wójta gminy dotyczące rozwaŜenia moŜliwości poniesienia 
wynagrodzenia dla Pani Dyrektor SZOZ. Wpłynęło równieŜ pismo od sołtysów w 
sprawie podniesienia wynagrodzenia za inkaso, które Przewodnicząca przedstawiła 
przed podjęciem uchwały dot. poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości 
od osób fizycznych w drodze inkasa w 2009 roku. 

 Do Pani Przewodniczącej wpłynęło równieŜ pismo od Wojewody 
Świętokrzyskiego w sprawie podjętej juŜ uchwały, dotyczącej zmiany w miejscowym 
planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Jaworze, w którym wojewoda 
przedstawił uwagi. Pismo zostało przekazane do pracownika referatu budownictwa – 
Pani Magdaleny Borowiec, która wraz z urbanistą przygotuje odpowiedni projekt 
uchwały uwzględniający zawarte w piśmie uwagi. 

 Pani Przewodnicząca otrzymała równieŜ pismo od Wojewody dot. skargi Pana 
Andrzeja Świątka na uchwałę Rady Gminy Zagnańsk z dnia 25 września 2008 roku, 
dotyczącą wyboru przedstawiciela gminy do Zgromadzenia Międzygminnego 
Związku Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach. Na powyŜszą skargę została 
przekazana odpowiedź ( Przewodnicząca odczytała ją radnym ), na podstawie której 
do Pani Przewodniczącej wpłynęło kolejne pismo od Wojewody, w którym pisze, Ŝe 
nie znajduje podstaw do uchylenia cytowanej uchwały. 

 Przewodnicząca poinformowała radnych o cyklu pism między radnym 
Robertem Kaszubą a Przewodniczącą Rady Gminy. Były to – najpierw pismo 
Przewodniczącej, informujące Wójta o niedopełnieniu przez radnego obowiązku 
złoŜenia informacji, dot. zatrudnienia jego małŜonki w jednostce organizacyjnej 
gminy, jaką jest szkoła w Tumlinie. Na skutek złoŜenia tego pisma Wójt podjął 
decyzję o wstrzymaniu wypłaty diety radnemu do czasu złoŜenia prze niego 
wspomnianej informacji. W dniu 29 października 2008 r. radny złoŜył pismo,  
w którym podnosił, Ŝe jego małŜonka nieprzerwalnie od 2004 roku jest zatrudniona 
w szkole w Tumlinie i jego zdaniem nie ma obowiązku składania takiej informacji. 
Na powyŜsze pismo Przewodnicząca odpowiedziała radnemu, Ŝe nie moŜna  
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