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Protokół  IX/2008 
z posiedzenia sesji Rady Gminy Zagnańsk 

odbytej w dniu 29 grudnia 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 12 radnych).  

Na sekretarza nadzorującego sporządzenie protokołu Przewodnicząca 

Rady Gminy wyznaczyła radnego Artura Kudzię. 

 
Ad. 2. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji. 
 

Przewodnicząca zapytała, czy po zapoznaniu się z protokołem z sesji 

Rady Gminy w Zagnańsku w dniu 19 listopada 2008r. radni mają jakieś 

wnioski.  

W związku z tym, Ŝe Ŝadnych pytań i uwag radni nie zgłosili, Przewodnicząca 

zapytała, kto z radnych jest za przyjęciem protokołu z sesji 19 listopada 

2008r.  

Za przyjęciem protokołu głosowało 12 radnych (przy 12 radnych obecnych 

na sali, w wyniku czego protokół został przyjęty. 

Ad. 3. Przyjęcie porządku obrad. 
 

 Przewodnicząca zapytała, czy radni mają jakieś uwagi lub wnioski  

do porządku obrad.  

 Zastępca Wójta Mirosław Garecki złoŜył wniosek o zdjęcie  

z porządku obrad punktu nr 17 z uwagi na fakt, iŜ udało się wykonać to 

zadanie (budowa chodnika w msc. Belno). Przewodnicząca zapytała, kto  

z radnych jest za zdjęciem punktu nr 17 z porządku obrad. Za zdjęciem 

głosowało 12 radnych (przy 12 radnych obecnych na sali), w wyniku czego 

punkt nr 17 został zdjęty z porządku obrad. Przewodnicząca poddała pod 
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głosowanie przyjęcie porządku obrad wraz z naniesioną poprawką.  

Za przyjęciem porządku obrad głosowało 12 radnych (przy 12 radnych 

obecnych na sali), w wyniku czego przyjęto następujący porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji. 

3. Przyjęcie porządku obrad. 

4. Informacja Wójta z działalności między sesjami. 

5. Informacja Wójta Gminy Zagnańsk w sprawie Ŝądań z tytułu 

odszkodowań wskutek  obniŜenia wartości nieruchomości oraz naliczenia 

opłat planistycznych w wyniku wzrostu wartości nieruchomości 

przekształconych w planie zagospodarowania przestrzennego gminy 

Zagnańsk.    

6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków budŜetu gminy, 

których nie zrealizowane planowane kwoty nie wygasają  

z upływem roku budŜetowego 2008. 

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

8. Odczytanie projektu uchwały budŜetowej. 

9. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach  

o projekcie budŜetu. 

10. Przedstawienie opinii Komisji Planowania, BudŜetu i Finansów. 

11. Dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich głosowanie. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budŜetu Gminy Zagnańsk na 

2009 rok. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 4/2006 Rady Gminy  

w Zagnańsku z dnia 28 marca 2006r. odnośnie wysokości diet dla 

sołtysów  

i przewodniczących rad sołeckich. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji 

Promocji, Turystyki i Rolnictwa Rady Gminy Zagnańsk na rok 2009. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie nadania imienia Zespołowi Szkoły 

Podstawowej, Przedszkola i Gimnazjum w Tumlinie. 
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16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu  

        pienięŜnego dla członków ochotniczych straŜy poŜarnych  

        uczestniczących w działaniu ratowniczym lub szkoleniu poŜarniczym  

        organizowanym przez Państwową StraŜ PoŜarną lub gminę. 

17. Sprawozdanie delegatów do Związków Międzygminnych. 

18. Informacja o korespondencji wpływającej do Rady Gminy Zagnańsk  
       między sesjami. 

19. Sprawy róŜne. 

20.   Zapytania i interpelacje radnych i mieszkańców gminy. 

Ad. 4. Informacja Wójta z działalności między sesjami. 

 Wójt Zbigniew Zagdański poinformował, Ŝe 20 listopada 2008r.  

w urzędzie gminy odbyło się spotkanie dotyczące funkcjonowania 

komunikacji (busy). Właściciele busów - jak zaznaczył Wójt – oczekują na 

dopłaty do świadczonych usług. Deklarują oni likwidację kursów, biletów 

miesięcznych w przypadku nie otrzymania dofinansowania ze strony gminy. 

Nie było jednak Ŝadnych rozmów o jakości świadczonych usług, poniewaŜ te 

kryteria musiałyby być spełnione aby przewoźnicy mogli uzyskać dopłaty.  

 21 listopada 2008r. w urzędzie gminy odbyło się spotkanie  

z przedstawicielami Nadleśnictwa Zagnańsk, Kielce oraz przedstawicielami 

Powiatowego Zarządu Dróg w sprawie uporządkowania zadrzewień rosnących  

w pasie drogi Zagnańsk-Kielce. Zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwa 

Zagnańsk oświadczył, Ŝe nie ma Ŝadnych przeszkód, aby wyciąć 

przeszkadzające gałęzie i część drzew. 

 22 listopada 2008r. Wójt uczestniczył w Walnym Zebraniu Klubu 

„Leśnik”, które poświęcone było podsumowaniu wyników oraz narzekaniu na 

zbyt szczupłe finansowanie klubu. Wójt zaznaczył, Ŝe jego zdaniem klub jest 

dobrze dofinansowany. 

 23 listopada 2008r. Wójt wraz z Panią Przewodniczącą uczestniczył  

w uroczystości konsekracji kościoła parafialnego w Samsonowie. Parafia 

otrzymała od gminy pamiątkowy kielich. 
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W tym momencie na obrady sesji wszedł radny Władysław Kowalewski  

(w sesji brało udział 13 radnych). 

26 listopada 2008r. odbyło się spotkanie w sprawie pozwolenia na 

budowę kanalizacji w miejscowości Samsonów-Ciągłe. Jeden z uczestników 

spotkania zgłosił protest do zaprojektowanej kanalizacji, lecz zrobił to w 

takim momencie, Ŝe groziło to utratą waŜności projektu technicznego. 

Ostatecznie udało się przekonać właściciela  do złoŜenia stosownego 

oświadczenia. 

27 listopada 2008r. Wójt wziął udział w uroczystości z okazji 90 

rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, która odbyła się w Ośrodku 

Regionalizmu u Pana Macieja Zarębskiego. Na spotkaniu tym wygłoszone 

zostały referaty przez pracowników naukowych świętokrzyskich uczelni 

wyŜszych, dotyczące okoliczności odzyskania niepodległości. 

 29 listopada 2008r. gmina wspólnie z GOPS zorganizowała spotkanie 

Mikołajkowe z dziećmi, wytypowanymi przez GOPS w Zagnańsku w siedzibie 

Ochotniczej StraŜy PoŜarnej w Chrustach. 

 1 grudnia 2008r. Wójt wspólnie z Panią Przewodniczącą Rady Gminy 

spotkał się z przedstawicielami Nadleśnictwa Zagnańsk. Spotkanie miało 

dotyczyć wszystkich problemów, jakie występują na linii gmina-Lasy 

Państwowe Nadleśnictwa Zagnańsk. Jednak ograniczyło się do rozmów na 

temat udostępnienia terenów leśnych pod urządzenie drogi do terenów 

budowlanych w Bartkowie. W trakcie spotkania był równieŜ obecny radny 

sołectwa Bartków, jednak nie udało się przekonać Nadleśnictwa do tego 

rozwiązania. Nadleśnictwo wskazało inne rozwiązanie tego problemu. 

 11 grudnia 2008r. odbyło się posiedzenie Rady Banku Spółdzielczego  

w Samsonowie, poświęcone sytuacji banku. Dyrektor banku zapewnił, Ŝe 

jego sytuacja jest dobra mimo problemów kryzysu finansowego. 

 12 grudnia 2008r. w Szklanej Hucie odbyło się spotkanie Wójtów, 

Burmistrzów i Prezydentów z Marszałkiem Województwa i Wojewodą, gdzie 
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tematem spotkania były bieŜące sprawy dotyczące funkcjonowania 

samorządów Województwie Świętokrzyskim. 

 14 grudnia 2008r. odbyło się zebranie wiejskie, zwołane przez radnego 

oraz gospodarza wsi Umer i Kołomań, gdzie tematem spotkania były bieŜące 

sprawy sołectw.  

W tym momencie na obrady sesji weszła radna Agnieszka Gębska (w sesji 

brało udział 14 radnych). 

 18 grudnia 2008r. w gminie odbyła się uroczystość wręczenia 

WyróŜnień Gminy Zagnańsk. Na podstawie złoŜonych czterech wniosków 

Kapituła WyróŜnienia postanowiła nagrodzić: 

1/ pediatrę ElŜbietę Beską-Mróz i jej męŜa Zbigniewa Mroza za stworzenie od 

podstaw i prowadzenie niepublicznej przychodni dla pacjentów naszej gminy, 

2/ artystę Adama Wolskiego za promowanie gminy Zagnańsk w kraju i za 

granicą  

3/ profesora Stanisława Bienia, wojewódzkiego konsultanta  

ds. otolaryngologii, ordynatora oddziału chirurgii głowy i szyi 

Świętokrzyskiego Centrum Onkologii oraz wykładowcę Wydziału Nauk  

o Zdrowiu Uniwersytetu Humanistyczno - Przyrodniczego  

im. J. Kochanowskiego w Kielcach za osiągnięcia naukowe i zawodowe. 

Stypendia za sukcesy w szkole, na polu artystycznym i sportowym otrzymało 

troje młodych mieszkańców gminy: Karol Dąbski, Natalia Nawara i Grzegorz 

Zacharski. 

 19 grudnia 2008r. w siedzibie PKP w Kielcach odbyło się spotkanie  

w sprawie modernizacji linii kolejowej Kielce – Warszawa-Okęcie. W planach 

przebudowy linii są przejazdy bezkolizyjne w Chrustach i Zagnańsku.  

W Zagnańsku złagodzenie łuku trasy kolejowej polegałoby na wejściu na 

teren tartaku Pana Jabłońskiego. 
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 20 grudnia 2008r. odbyło się spotkanie wigilijne w szkole  

w Samsonowie, zorganizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

oraz tę szkołę. Spotkanie wigilijne odbyło się równieŜ w szkole w Umrze. 

 Wójt poinformował równieŜ, Ŝe podjął kilka zarządzeń o charakterze 

finansowym: 

- przekazano 4 000 złotych w ramach budŜetu GOKSiR na opłacenie gazu  

( ze środków przeznaczonych pierwotnie na wykonanie boiska w Belnie), 

- 30 000 złotych przekazano jako brakującą kwotę na energię elektryczną 

(oświetlenie lamp ulicznych). 

 Przewodnicząca Rady Gminy Justyna Ślewa zapytała, czy do złoŜonej 

przez Wójta informacji radni mają jakieś uwagi. W związku z brakiem uwag 

Przewodnicząca poinformowała, Ŝe rada przechodzi do realizacji kolejnego 

punktu w porządku obrad. 

Ad. 5.  Informacja Wójta Gminy Zagnańsk w sprawie Ŝądań z tytułu   

              odszkodowań wskutek  obniŜenia wartości nieruchomości oraz  

              naliczenia opłat planistycznych w wyniku wzrostu wartości  

              nieruchomości przekształconych w planie zagospodarowania  

              przestrzennego gminy Zagnańsk.    

Wójt przedstawił ustną informację na temat Ŝądań odszkodowań 

mieszkańców wskutek obniŜenia wartości nieruchomości oraz naliczenia 

opłat planistycznych w wyniku wzrostu wartości nieruchomości. Wójt 

poinformował, Ŝe za rok 2008 do urzędu nie wpłynęły wnioski dotyczące 

roszczeń o odszkodowanie wynikające z przekształcenia terenu które 

spowodowało zmniejszenie wartości nieruchomości. W 2008 roku do urzędu 

wpłynęły 152 egzemplarze aktów notarialnych gdzie w 36 przypadkach 

naleŜało wszcząć postępowanie administracyjne o ustaleniu opłaty 

planistycznej, w wyniku sprzedaŜy nieruchomości dla których w całości lub 

w części został zmieniony plan zagospodarowania przestrzennego a wartość 

tych nieruchomości wzrosła. W wyniku wydanych ostatecznych decyzji  

w 2008 r. uzyskano dochód dla gminy w wysokości 116 628,37 zł. 

Przewodnicząca zapytała, czy radni mają pytania do informacji 
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przedstawionej przez Wójta. W związku z brakiem pytań Przewodnicząca 

przeszła do kolejnego punktu w porządku obrad. 

Ad. 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków budŜetu  

           gminy, których nie zrealizowane planowane kwoty nie wygasają  

           z upływem roku budŜetowego 2008. 

 

 Skarbnik na prośbę Przewodniczącej Rady Gminy omówił wydatki 

budŜetu gminy, których nie zrealizowane planowane kwoty nie wygasają z 

upływem roku budŜetowego. Skarbnik powiedział, Ŝe ostatni punkt z wykazu 

tych wydatków (budowa chodnika w msc. Belno) zostaje usunięty z uwagi na 

fakt, Ŝe roboty zostały juŜ ukończone. 

 Przewodnicząca zapytała, czy ktoś z radnych chce zabrać głos w tej 

sprawie. W związku z tym, ze nikt nie zgłosił chęci zabrania głosu 

Przewodnicząca poddała pod głosowanie poprawkę zgłoszona przez 

Skarbnika. Za wykreśleniem punktu nr 5 z wykazu wydatków 

niewygasających głosowało 14 radnych ( przy 14 obecnych na sali). 

 Przewodnicząca odczytała projekt uchwały i poddała go pod 

głosowanie. Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych ( przy 14 obecnych 

na sali), w wyniku czego uchwała została podjęta, zarejestrowana pod 

numerem  156/2008 i stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budŜecie gminy  

               na 2008 rok. 

 Skarbnik omówił zmiany w budŜecie gminy na 2008 rok, odczytując 

kwoty kolejnych zmian w działach. Przewodnicząca zapytała, czy ktoś z 

radnych chce zabrać głos w sprawie tej uchwały i czy wszyscy radni 

otrzymali poprawki do projektu tej uchwały. Skarbnik odpowiedział, Ŝe 

rozdał tekst poprawek przed sesją dla wszystkich radnych.  

 Przewodnicząca odczytała projekt uchwały i poddała go pod 

głosowanie. Za przyjęciem uchwały głosowało 10 radnych, przeciw nie 

głosował nikt, 4 radnych wstrzymało się od głosu. W wyniku głosowania 

uchwała została podjęta, zarejestrowana pod numerem  157/2008 i stanowi 

załącznik do protokołu. 
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Ad. 8.  Odczytanie projektu uchwały budŜetowej. 

 

 Przewodnicząca poprosiła Skarbnika o odczytanie projektu uchwały  

w sprawie uchwalenia budŜetu gminy Zagnańsk na 2009 rok.  

Skarbnik przedstawił projekt uchwały budŜetowej na 2009 rok. 

Przewodnicząca poinformowała, Ŝe wszyscy radni otrzymali projekt uchwały 

budŜetowej na 2009 rok w ustawowym terminie. Projekt został równieŜ 

przesłany do Regionalnej Izby Obrachunkowej celem zaopiniowania. 

 

Ad. 9. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach 

            o projekcie budŜetu. 

 

 Przewodnicząca odczytała opinię, wydaną przez skład orzekający 

Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłoŜonym przez Wójta gminy 

Zagnańsk projekcie budŜetu gminy na 2009 rok. Zdaniem składu 

orzekającego projekt budŜetu spełnia wymogi formalne i merytoryczne  

i uzyskał pozytywną opinię. 

  

Ad. 10. Przedstawienie opinii Komisji Planowania, BudŜetu i Finansów. 

 

 Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła Przewodniczącego Komisji 

Planowania, BudŜetu i Finansów Pana Zenona Lagnera o przedstawienie 

opinii komisji o projekcie budŜetu na 2009 rok.  

Pan Zenon Lagner poinformował zebranych, Ŝe Komisja Planowania, BudŜetu 

i Finansów pozytywnie opiniuje projekt budŜetu na 2009 rok, przedstawiony 

przez Wójta z dokładnym rozpatrzeniem moŜliwości ujęcia wniosków i uwag 

zgłoszonych przez Komisję Planowania, BudŜetu i Finansów oraz 

przewodniczących poszczególnych komisji. 

Ad. 11. Dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich głosowanie. 

 

 Przewodnicząca otworzyła dyskusję nad poprawkami wniesionymi do 

budŜetu. 

 Radny Władysław Kowalewski zgłosił wniosek, aby ogłosić 

dziesięciominutową przerwę w obradach sesji. 



 

 

9

 Przewodnicząca poddała pod głosowanie wniosek zgłoszony przez 

radnego Kowalewskiego. Za przyjęciem wniosku głosowało 2 radnych, 

przeciw było 10 radnych, nikt nie wstrzymał się od głosu. W wyniku 

głosowania wniosek nie został przyjęty ( w obecności 12 radnych na sali). 

 Przewodnicząca Rady Gminy poprosił Wójta o przedstawienie 

autopoprawek do budŜetu gminy na 2009 rok. 

 Wójt Zbigniew Zagdański powiedział, Ŝe wszystkie zgłoszone potrzeby 

sięgają kwoty ponad 70 mln złotych i nawet mimo moŜliwości pozyskania 

środków unijnych większości tych wniosków nie udało się uwzględnić. 

 Wójt przedstawił autopoprawki w budŜecie gminy na 2009 rok. Na 

zwiększenie wydatków składa się: 

- dobudowa wodociągu w msc. Kajetanów za kwotę 15 000 złotych, 

- opracowanie projektu technicznego wodociągu dla części osiedla Chrusty  

   za kwotę 75 000 złotych, 

- budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Jaworze za kwotę 150 000 złotych, 

- opłata przyłączeniowa do sieci gazowej dla mieszkańców wsi Umer  

    i Kołomań w kwocie 300 000 złotych; 

- dotacja na dokończenie budowy rowów w msc. Kaniów w kwocie 150 000  

   złotych; 

- dotacja na przebudowę skrzyŜowań dróg powiatowych w msc. Tumlin  

   i Umer w kwocie 40 000 złotych, 

- przebudowa chodników w msc. Wrzosy za kwotę 150 000 złotych, 

- projekt modernizacji drogi powiatowej Tumlin – Szałas na odcinku  

    Samsonów Ciągłe za kwotę 80 000 złotych, 

- budowa chodnika w msc. Bartków za kwotę 130 000 złotych, 

- budowa drogi gminnej w ciągu ulicy Dęba Bartka i ul. Bartkowe Wzgórze,  

   gmina Zagnańsk za kwotę 500 000 złotych, 

- projekt chodnika przy drodze Zagnańsk – Borowa Góra za kwotę 60 000  

   złotych, 

- wypłata odszkodowań za przejęte grunty pod inwestycje na kwotę 40 000  

   złotych, 

- podziały geodezyjne pod budowę dróg (umowy z 2008r.) za kwotę 98 932  

   złotych, 

- podziały geodezyjne terenów budowlanych za kwotę 100 000 złotych, 

- wynagrodzenia za inkaso dla sołtysów w kwocie 11 320 złotych, 

- prenumerata prasy dla sołtysów – Gazeta Sołecka, Poradnik Sołtysa za  

   kwotę 2 000 złotych, 
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- docieplenie ściany budynku Domu Nauczyciela w Szałasie za kwotę 15 000  

   złotych, 

- wykonanie sztandaru dla OSP Szałas za kwotę 4 000 złotych, 

- zakup siatki na ogrodzenie boisk przy szkole w Zachełmiu i Samsonowie za  

  kwotę 20 000 złotych, 

- prace termomodernizacyjne w szkole w Belnie za kwotę 150 000 złotych, 

- prace termomodernizacyjne w szkole w Tumlinie za kwotę 50 000 złotych, 

- rozbudowa ZSPNr 2, PiG w Zagnańsku za kwotę 200 000 złotych, 

- opracowanie planu gospodarki odpadami i ochrony środowiska (umowa  

   z 2008r.) za kwotę 7 000 złotych, 

- projekt oświetlenia przy drodze Zagnańsk – Borowa Góra za kwotę 40 000  

   złotych, 

- opracowanie planu rewitalizacji dla Gminy Zagnańsk za kwotę 25 0000  

   złotych, 

- wykonanie pamiątkowej tablicy i organizacja obchodów 70 rocznicy  

    pacyfikacji wsi Szałas  za kwotę 20 000 złotych, 

- wykonanie boiska sportowego w Belnie za kwotę 15 000 złotych, 

- wykonanie boiska sportowego w Jasiowie za kwotę 15 000 złotych, 

- budowa placów zabaw i boisk  (zmiana klasyfikacji budŜetowej) w kwocie  

   666 000 złotych. 

 Przewodnicząca zapytała, czy są uwagi do zgłoszonych przez Wójta 

autopoprawek. 

 Radny Artur Kudzia zapytał, na jakie podziały geodezyjne w dziale 700 

przeznaczone są środki. Wójt odpowiedział, Ŝe środki te są przeznaczone na 

wszystkie podziały geodezyjne. 

 Radny Artur Kudzia powiedział, Ŝe chciałby wykaz planowanych 

inwestycji (boisk) oraz chciałby wiedzieć, w których miejscowościach są one 

planowane. Wójt odpowiedział, Ŝe są to miejscowości: Tumlin (boisko do 

siatki na terenie placu szkolnego), Belno ( boisko do siatki na terenie placu 

szkolnego, modernizacja boiska do piłki noŜnej, plac zabaw na środku wsi), 

Zachełmie (boisko do siatki na placu szkolnym), Janaszów ( plac zabaw oraz 

boisko do siatki), Chrusty ( boisko do siatki, plac zabaw, stół do tenisa 

stołowego ), Zagnańsk ( kort tenisowy, boisko do piłki plaŜowej, plac zabaw, 

skocznia w dal), Kołomań (boisko do piłki noŜnej na placu obok szkoły oraz 

kort tenisowy), Bartków (plac zabaw dla dzieci). Wszędzie oprócz Kołomani 

nawierzchnia wykonanych boisk będzie sztuczna. 
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 Radny Stefan Grudzień zauwaŜył, Ŝe poprawki zgłoszone przez Wójta 

są bogate i dotyczą wszystkich sołectw. Radny Grudzień zgłosił wniosek, aby 

poprawki głosować blokowo. 

 Radny Władysław Kowalewski zgłosił wniosek o dziesięciominutową 

przerwę celem zapoznania się z materiałami. 

 Radna Agnieszka Gębska zauwaŜyła, Ŝe autopoprawki Wójta nie 

dotyczą wszystkich sołectw, poniewaŜ nie ma w nich sołectw: Gruszka, 

Kajetanów i Ścięgna. 

 Radny Wojciech Chłopek zapytał, na czym miałoby polegać głosowanie 

blokowe. Przewodnicząca odpowiedziała, Ŝe chodzi tu o głosowanie całości 

zgłoszonych poprawek w jednym głosowaniu. 

 Przewodnicząca poddała pod głosowanie wniosek radnego Stefana 

Grudnia, aby całość zgłoszonych poprawek zgłoszonych przez Wójta była 

głosowana w jednym głosowaniu. Za przyjęciem takiego rozwiązania 

głosowało 10 radnych, przeciw był 1 radny, 3 radnych wstrzymało się od 

głosu. W wyniku głosowania wniosek został przez Radę przyjęty. 

 Następnie przewodnicząca poddała pod głosowanie wniosek o przerwę 

w obradach, złoŜony przez radnego Władysława Kowalewskiego. Za 

przyjęciem wniosku głosowało 8 radnych, przeciw było 2 radnych, 4 radnych 

wstrzymało się od głosu. W wyniku głosowania wniosek został przez Radę 

przyjęty a Przewodnicząca Rady Gminy ogłosiła dziesięciominutową przerwę 

w obradach. 

 Po przerwie Przewodnicząca Justyna Ślewa wznowiła obrady sesji oraz 

przywróciła dalszą dyskusję nad wniesionymi autopoprawkami. 

 Wójt nawiązując do wypowiedzi radnej Agnieszki Gębskiej nadmienił, 

Ŝe patrzy na wydatki w skali całej kadencji a nie jedynie 2009 roku. 

 Radny Władysław Kowalewski złoŜył wniosek, aby dołoŜyć do 

wydatków jedną pozycję – przeznaczyć kwotę 10 000 złotych dla GOKSiR ze 

wskazaniem na zakup części i zorganizowanie eliminacji Mistrzostw Polski  

w modelarstwie ze środków przeznaczonych na zakup gruntów, poniewaŜ – 

jak powiedział radny – co roku zostaje w tym dziale jakaś kwota. 

 Wójt powiedział, Ŝe radny składał juŜ podobny wniosek na posiedzeniu 

jednej z komisji, wskazując jako źródło finansowania dział zimowego 

utrzymania dróg. 

 Radny Władysław Kowalewski zmodyfikował swoją wypowiedź, 

składając kolejny wniosek o przekazanie na ten sam cel kwoty mniejszej (nie 
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wskazując jej kwotowo) ze środków na wykonanie gminnego folderu  

i jednocześnie wycofał swój złoŜony wcześniej wniosek. 

 Przewodnicząca po uprzednim pytaniu, czy są jeszcze inne wnioski 

radnych poddała zgłoszone wnioski pod głosowanie. 

 Przewodnicząca poddała pod głosowanie autopoprawki zgłoszone przez 

Pana Wójta.  

 Za przyjęciem autopoprawek głosowało 11 radnych, przeciw nie był 

nikt, 3 radnych wstrzymało się od głosu. W wyniku głosowania autopoprawki 

zgłoszone przez Pana Wójta zostały przez Radę przyjęte.  

 Następnie Przewodnicząca poddała pod głosowanie wniosek złoŜony 

przez radnego W. Kowalewskiego, aby przeznaczyć środki finansowe na 

zakup części i zorganizowanie eliminacji Mistrzostw Polski w modelarstwie  

ze środków przeznaczonych na wykonanie folderu gminnego. Za przyjęciem 

wniosku głosował 1 radny, przeciw głosowało 9 radnych, 4 radnych 

wstrzymało się od głosu. W wyniku głosowania wniosek został przez Radę 

odrzucony. 

 Wobec braku innych wniosków i uwag Przewodnicząca poinformowała, 

Ŝe Rada przechodzi do punktu nr 12 w porządku obrad, czyli przyjęcia 

budŜetu gminy na 2009 rok. 

 

 

Ad. 12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budŜetu Gminy  

               Zagnańsk na 2009 rok. 

 

Przewodnicząca odczytała projekt uchwały, zawierający zmiany 

wynikające z naniesionych autopoprawek a następnie poddała go pod 

głosowanie. 

Za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych, przeciw nikt nie 

głosował, 2 radnych wstrzymało się od głosu. W wyniku głosowania uchwała 

w sprawie przyjęcia budŜetu gminy Zagnańsk na 2009 rok została podjęta 

(stosunkiem głosów: 12 za i 2 wstrzymujących się od głosu - w obecności 14 

radnych), zarejestrowana pod numerem 158/2008 i stanowi załącznik do 

protokołu. 

 

Ad. 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 4/2006 Rady  

             Gminy w Zagnańsku z dnia 28 marca 2006r. odnośnie  

             wysokości diet dla  sołtysów przewodniczących rad sołeckich. 
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 Przewodnicząca Justyna Ślewa poprosiła przewodniczących 

poszczególnych komisji o przedstawienie propozycji wysokości diet dla 

sołtysów oraz przewodniczących rad sołeckich. Swe stanowiska dot. 

proponowanych kwot przedstawili kolejno: 

- Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Pomocy Społecznej  

    i Zdrowia – Pan Stefan Grudzień – 55 złotych dla sołtysów oraz p-cych rad  

    sołeckich; 

- Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego   

  - Pan Krzysztof Gębski – 60 zł dla sołtysów oraz 45 zł dla p-cych rad  

  sołeckich; 

- Przewodniczący Komisji Promocji, Turystyki i Rolnictwa – Pan Tadeusz  

   Mączka - 50 zł dla sołtysów oraz 40 zł dla p-cych rad sołeckich; 

- Przewodniczący Komisji Planowania, BudŜetu i Finansów – Pan Zenon  

   Lagner - 60 zł dla sołtysów oraz p-cych rad sołeckich; 

- Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury – Pan   

   Tomasz Witecki - 60 zł dla sołtysów oraz 45 zł dla p-cych rad sołeckich; 

- Radna Agnieszka Gębska w imieniu Klubu Radnych Platformy  

   Obywatelskiej złoŜyła wniosek, aby przyznać 60 zł dla sołtysów i p-cych rad  

   sołeckich. 

 Przewodnicząca Rady Gminy zaproponowała, aby radni najpierw 

zdecydowali, czy kwoty diet mają być zróŜnicowane czy teŜ nie. 

 Radny Artur Kudzia powiedział, Ŝe propozycję padły i naleŜałoby 

głosować to, co juŜ zostało zgłoszone – zaczynając od propozycji najdalej 

idących. 

 Przewodnicząca zapytała, kto z radnych jest za jednolita stawką diety 

dla sołtysów i przewodniczących rad sołeckich. Za przyjęciem jednolitej 

stawki diety głosowało 12 radnych, nikt nie był przeciw, 1 radny wstrzymał 

się od głosu (podczas głosowania na sali nie był obecny radny  

W. Kowalewski). 

 Następnie Przewodnicząca poinformowała, Ŝe najdalej idącym 

wnioskiem jest wniosek, aby przyznać sołtysom oraz przewodniczącym rad 

sołeckich kwotę diety w wysokości 60 zł. Za przyjęciem takiego wniosku 

głosowało 13 radnych, nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu 

(podczas głosowania na sali obecnych było 13 radnych). 

 Przewodnicząca Justyna Ślewa odczytała projekt uchwały i poddała go 

pod głosowanie. Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, nikt nie był 
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przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu (podczas głosowania na sali 

obecnych było 13 radnych). W wyniku głosowania uchwała została podjęta, 

zarejestrowana pod numerem 159/2008 i stanowi załącznik do protokołu. 

 Sołtys sołectwa Tumlin Pani Ewa Kita w imieniu sołtysów oraz 

przewodniczących rad sołeckich podziękowała radnym za ustalenie nowych, 

wyŜszych kwot diet.  

 

Ad. 14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji  

            Promocji, Turystyki i Rolnictwa Rady Gminy Zagnańsk na rok  

            2009. 

 

 Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła Przewodniczącego Komisji 

Promocji, Turystyki i Rolnictwa o przedstawienie planu pracy komisji na 

2009 rok. Po jego przedstawieniu Przewodnicząca zapytała, czy są do niego 

jakieś uwagi. W związku z tym, Ŝe uwag nie zgłoszono, Przewodnicząca 

odczytała projekt uchwały i poddała go pod głosowanie. Za przyjęciem 

uchwały głosowało 13 radnych, nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się 

od głosu (podczas głosowania na sali obecnych było 13 radnych). W wyniku 

głosowania uchwała została podjęta, zarejestrowana pod numerem 

160/2008 i stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 15. Podjęcie uchwały w sprawie nadania imienia Zespołowi Szkoły  

               Podstawowej, Przedszkola i Gimnazjum w Tumlinie. 

 

 Przewodnicząca zapytała, czy radni mają jakieś uwagi lub wnioski do 

projektu tej uchwały.  

 Radny Piotr Piwowarczyk poinformował radnych, Ŝe do tej pory 

patrona miała jedynie szkoła podstawowa w Tumlinie, a po podjęciu uchwały 

Patrona miałoby takŜe przedszkole oraz gimnazjum. 

 Przewodnicząca wobec braku dalszych pytań odczytała projekt 

uchwały i poddała go pod głosowanie. Za przyjęciem uchwały głosowało 12 

radnych, nikt nie był przeciw, 1 radny wstrzymał się od głosu (podczas 

głosowania na sali obecnych było 13 radnych). W wyniku głosowania 

uchwała została podjęta, zarejestrowana pod numerem 161/2008 i stanowi 

załącznik do protokołu. 
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Ad. 16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu  

        pienięŜnego dla członków ochotniczych straŜy poŜarnych  

        uczestniczących w działaniu ratowniczym lub szkoleniu  

        poŜarniczym. 

Przewodnicząca Justyna Ślewa poprosiła przewodniczących 

poszczególnych komisji o przedstawienie propozycji wysokości ekwiwalentu 

pienięŜnego dla członków ochotniczych straŜy poŜarnych uczestniczących w 

działaniu ratowniczym lub szkoleniu poŜarniczym, organizowanym przez 

Państwową StraŜ PoŜarną lub gminę. Swe stanowiska dot. proponowanych 

kwot przedstawili kolejno: 

- Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Pomocy Społecznej  

    i Zdrowia – Pan Stefan Grudzień – 16 zł za kaŜdą godzinę udziału członka  

    OSP w działaniu ratowniczym, 10 zł – w ćwiczeniach i zabezpieczaniu  

    terenu, 4 zł – w szkoleniu poŜarniczym; 

- Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego   

  - Pan Krzysztof Gębski – 16 zł za kaŜdą godzinę udziału członka  

    OSP w działaniu ratowniczym, 10 zł – w ćwiczeniach i zabezpieczaniu  

    terenu, 4 zł – w szkoleniu poŜarniczym; 

- Przewodniczący Komisji Promocji, Turystyki i Rolnictwa – Pan Tadeusz  

   Mączka - 16 zł za kaŜdą godzinę udziału członka OSP w działaniu    

   ratowniczym, 12 zł – w ćwiczeniach i zabezpieczaniu terenu, 5 zł  

   - w szkoleniu poŜarniczym; 

- Przewodniczący Komisji Planowania, BudŜetu i Finansów – Pan Zenon  

   Lagner - 16 zł za kaŜdą godzinę udziału członka OSP w działaniu   

   ratowniczym, 12 zł – w ćwiczeniach i zabezpieczaniu terenu, 5 zł  

   – w szkoleniu poŜarniczym; 

- Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury – Pan   

   Tomasz Witecki - 16 zł za kaŜdą godzinę udziału członka OSP w działaniu  

   ratowniczym, 10 zł – w ćwiczeniach i zabezpieczaniu terenu, 4 zł –  

   w szkoleniu poŜarniczym. 

 Przewodnicząca poinformowała, Ŝe zgłoszone zostały dwie propozycje 

wysokości ekwiwalentu: 

1/ odpowiednio: 16 zł; 12 zł; 5 zł 

2/ odpowiednio: 16 zł; 10 zł; 4 zł. 

 Przewodnicząca poddała pod głosowanie najpierw propozycję dalej 

idącą – 16 zł; 12 zł: 5 zł. Za przyjęciem takich stawek głosowało 3 radnych,  

6 radnych było przeciw, 4 radnych wstrzymało się od głosu. 
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 Następnie Przewodnicząca zapytała, kto z radnych jest za przyjęciem 

drugiej propozycji wysokości ekwiwalentu: 16 zł, 10 zł; 4 zł. Za przyjęciem 

propozycji głosowało 9 radnych, 1 radny był przeciw, 3 radnych wstrzymało 

się od głosu. W wyniku głosowania propozycja została przez radnych 

zaakceptowana. 

 Radny Tomasz Witecki zauwaŜył, Ŝe przyjęte zostały stawki niŜsze, niŜ 

te które były zgłaszane.  

Przewodnicząca odczytała projekt uchwały i poddała go pod 

głosowanie. Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, nikt nie głosował 

przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. W wyniku głosowania uchwała 

została podjęta, zarejestrowana pod numerem 162/2008 i stanowi załącznik 

do protokołu. 

 

Ad. 17. Sprawozdanie delegatów do Związków Międzygminnych. 

 

Wójt poinformował, Ŝe w okresie od ostatniej sesji odbyły się dwa 

posiedzenia Zgromadzenia MZWiK w Kielcach. Pierwsze – w  którym po raz 

pierwszy uczestniczyła Pani Przewodnicząca Rady Gminy Zagnańsk, wybrana 

na przedstawiciela – odbyło się 5 grudnia 2008r. Pani Justyna Ślewa została 

na tym spotkaniu wybrana na stanowisko Zastępcy Przewodniczącego 

Zgromadzenia MZWiK w Kielcach. Na spotkaniu była omawiana sprawa taryf 

za wodę i ścieki, które to zostały zaakceptowane. 

Kolejne posiedzenie Zgromadzenia MZWiK odbyło się 22 grudnia 

2008r. Przyjęto na nim budŜet na 2009 rok. Przewodniczący Zgromadzenia 

przekazał zebranym, Ŝe projekty wodociągowo-kanalizacyjne finansowane są 

głównie z opłat za wodę i ścieki. Wójt zgłosił równieŜ wniosek w sprawie 

przejmowania i utrzymywania przez MZWiK sieci kanalizacyjnych. Do tej 

pory MZWiK przejmuje tylko kanały główne, ale powinien teŜ – zdaniem 

Wójta- przejmować boczne do miejsca, w którym wodociąg nie przekracza 

granic nieruchomości. Wniosek został zgłoszony a Wójt wraził nadzieję, Ŝe 

trafi pod najbliŜsze obrady Zgromadzenia. 

Wójt poinformował, Ŝe planowane na 18 grudnia 2008r. Zgromadzenie 

Związku Gmin Powiatu Kieleckiego w Zlewni Górnej Nidy nie odbyło się, 

poniewaŜ nie zebrała się ilość uczestników mogących stanowić quorum. 
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W dniu 15 grudnia 2008r. przedstawiciele gmin naleŜących do 

Związku Gmin Gór Świętokrzyskich  przybyli na uroczyste spotkanie  

z Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego Adamem Jakubasem. Termin 

kolejnego posiedzenia rozpisano na 31 grudnia 2008r. 

 

Ad. 18. Informacja o korespondencji wpływającej do Rady Gminy 

Zagnańsk między sesjami. 

 

 Przewodnicząca poinformowała, Ŝe przewaŜającą część korespondencji 

do Rady Gmin stanowią Ŝyczenia świąteczne. Wpłynęło równieŜ pismo od 

Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów z prośbą o rozwaŜenie prenumeraty 

Gazety Sołeckiej oraz Poradnika Sołtysa. Prenumerata została ujęta w 

budŜecie gminy na 2009 rok. Przewodnicząca poinformowała równieŜ  

o dwóch pismach – od dyrekcji szkoły w Tumlinie oraz Rady Rodziców –  

w sprawie docieplenia ściany zachodniej szkoły, co równieŜ znalazło 

odzwierciedlenie w budŜecie na 2009 rok. 

 Do Rady Gminy wpłynęło równieŜ pismo Państwa Rozalii i Bronisława 

Stefańskich, którzy zwracają się z prośbą o przekształcenie gruntów rolnych 

pod zabudowę jednorodzinną. Koszty zmiany w miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego muszą pokryć zainteresowani. 

 Pismo do Rady Gminy skierowała równieŜ Pani Marianna Wesołowska, 

która prosi o uznanie jej jako uczestnika postępowania. Sąd odrzucił jej 

prośbę, więc zwróciła się ona do Rady Gminy. Jednak Rada Gminy nie jest 

kompetentna do podjęcia decyzji w tej sprawie. 

Ad. 19. Sprawy róŜne. 

 Radny Tomasz Witecki zgłosił prośbę do przedstawicieli w MZWiK  

w Kielcach, aby rozpoznali sprawę wodociągu w Samsonowie na ul. 

Kwiatowej. Radny powiedział, Ŝe nie jest mu znany stan prawny tej 

inwestycji, czy odcinek ten jest przekazany do Wodociągów. Poprosił, aby 

sprawdzić to i przekazać sprawę w miarę moŜliwości do MZWiK w Kielcach. 
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 Radny Witecki poprosił równieŜ o dopilnowanie sprawy budowy przez 

MZWiK pompowni wody w Samsonowie Piechotnych oraz o udzielenie 

pomocy mieszkańcom Samsonowa-Podlesie w podłączeniu się do wodociągu. 

 Wójt odpowiedział, Ŝe Regionalna Izba Obrachunkowa wypowiedziała 

się co do kwestii finansowania przez gminę przyłączy wodociągowo-

kanalizacyjnych. Zaznaczyła, Ŝe jakkolwiek do programu współfinansowania 

nie ma zastrzeŜeń, to jednak cała odpowiedzialność za to ciąŜy na Wójcie. 

Wójt obiecał dokładnie i w miarę moŜliwości jak najszybciej rozpoznać 

sprawę. 

 Radny Tomasz Witecki zaznaczył, Ŝe w przypadku braku moŜliwości 

dofinansowania przyłączy, mieszkańców moŜe być nie stać na sfinansowanie 

we własnym zakresie takiej inwestycji. Radny poprosił równieŜ o informację 

dot. wykonania ekspertyzy stropów oraz ścian w budynku po byłym ośrodku 

zdrowia w Samsonowie. 

 Wójt odpowiedział, Ŝe w przypadku przyłączy do 100 mb mieszkaniec 

moŜe ubiegać się o pomoc finansową z GOPS. 

 Radny Stefan Grudzień zauwaŜył, Ŝe brak jest znaków przy 

skrzyŜowaniach do Belna i Zachełmia, Ŝe tamtędy moŜna dojechać do drogi 

E7 w kierunku SkarŜyska - Kamiennej. W dalszej dyskusji jednak radni 

stwierdzili, Ŝe postawienie tam takiego znaku mogłoby spowodować znaczne 

nasilenie ruchu w tych miejscowościach, poniewaŜ kierowcy skracaliby sobie 

drogę dojazdu. 

 Radna Agnieszka Gębska poprosiła o sprawdzenie uszkodzonej 

studzienki koło placu zabaw w Ścięgnach, na prywatnej posesji. 

 Radny Zenon Lagner poprosił o ustawienie dwóch koszy typu 

„dzwonki” na początku Bartkowa (przy najbliŜszej moŜliwości). 

Radny Tadeusz Mączka zgłosił, aby zwrócić uwagę firmie zajmującej 

się zimowym utrzymaniem dróg (Pan Makuła), aby odśnieŜając drogi 

powiatowe nie pozostawiała odgarniętego śniegu na wjazdach  
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do posesji (mieszkańcy skarŜą się, Ŝe uniemoŜliwia to często wyjazd  

z posesji). 

Radny Kazimierz Tomasiak poprosił o przekazanie rolnikom   

w Szałasie informacji, jakich rekompensat mogą oczekiwać i co im się naleŜy  

z tytułu faktu, iŜ miejscowość Szałas znajduje się w obszarze chronionym 

„Natura 2000”. 

Sołtys Krzeszowski (sołectwo Tumlin) zgłosił problem okresowego 

wylewania wody na drodze wojewódzkiej w msc. Tumlin-Dąbrówka naprzeciw 

posesji Pana Andrzeja Chrzanowskiego. Zasugerował studzienkę 

kanalizacyjną bądź przydomową oczyszczalnię ścieków. 

Sołtys Ewa Kita (sołectwo Tumlin) zgłosiła, Ŝe coraz więcej 

mieszkańców wymienia pokrycia dachowe, natomiast zbędny eternit 

azbestowy wywozi do lasu bądź w inne miejsca i tym samym nie posiada 

zaświadczenia o utylizacji. 

Radny Tomasz Witecki poprosił, aby urząd wystąpił do PZD w Kielcach 

o poprawę nawierzchni drogi Samsonów-Dudków, gdzie zwłaszcza  

po ulewach i roztopach oraz wiosną tworzą się rozlewiska wody, 

uniemoŜliwiające mieszkańcom przejście pieszo tą drogą. 

Ad. 20.  Zapytania i interpelacje radnych i mieszkańców gminy. 

 Radny Władysław Kowalewski złoŜył następujące interpelacje, prosząc  

o odpowiedź pisemną: 

1/ radny Władysław Kowalewski poprosił o rozpoczęcie procedury zamiany 

gruntów rolnych na budowlane w sołectwie Belno,  

2/ radny Władysław Kowalewski prosi o zasygnalizowanie lub spowodowanie 

rozpoczęcia procesu przebudowy niebezpiecznego zakrętu przy posesji 

Państwa Chećków (nr 151). Kierowcy uderzają tam w krawęŜnik.  

Wskutek wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca Rady Gminy  

w Zagnańsku zamknęła obrady sesji w dniu 29 grudnia 2008 roku.  
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