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Protokół  II/2009 
z posiedzenia sesji Rady Gminy Zagnańsk 

odbytej w dniu 27 kwietnia 2009 roku. 

 
Sesję otworzyła i obradom przewodniczyła Przewodnicząca Rady Gminy 

Justyna Ślewa. Powitała zebranych na sali konferencyjnej Urzędu Gminy 

radnych, sołtysów, przewodniczących Rad Sołeckich, 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 Tadeusza Mączkę. 
 

Ad. 2. Przyjęcie porządku obrad. 
 
 Przewodnicząca zapytała, czy do porządku obrad radni mają wnioski.  
Radna Agnieszka Gębska złożyła wniosek, aby punkty 9 i 10 –dotyczące 

przystąpienia do sporządzenia zmiany w Studium oraz zmiany Nr 3  

w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Gruszka odłożyć 

po godzinie 1500 z uwagi na fakt, iż mieszkańcy tego sołectwa chcą być obecni 

przy podejmowaniu tych dwóch uchwał i wyrazić swoje zdanie na ich temat. 

Na salę wszedł radny Wojciech Chłopek- obecnych było 13 radnych. 

 Radny Krzysztof Gębski złożył wniosek, aby do porządku obrad wprowadzić 

dwa punkty: 

1) przedstawienie przez Wójta koncepcji ratowania pomnika przyrody  

    i zagospodarowania terenu wokół Dębu Bartek, 

2) podjęcie stanowiska w sprawie ratowania pomnika oraz zagospodarowania  

    terenu wokół Dębu Bartek. 

 Radny Wojciech Chłopek złożył wniosek, aby jako punkt 15a wprowadzić 

projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy Zagnańsk uchwalonego 

uchwałą Nr 10/2002 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 14 marca 2002r. 

 Radny Zenon Lagner – przewodniczący Komisji Planowania, Budżetu  

i Finansów złożył wniosek, aby z porządku obrad zdjąć punkt nr 11, dotyczący 

podjęcia uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli  

nieruchomości i w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych  

i transportu nieczystości ciekłych, uzasadniając to potrzebą dopracowania tego 

projektu. 

 Radny Robert Kaszuba złożył wniosek, aby po punkcie 15a wprowadzić 

projekt uchwały w sprawie kierunków działania w zakresie organizowania, 

realizacji i dofinansowania lokalnych inicjatyw inwestycyjnych na terenie gminy 

Zagnańsk.  

Przewodnicząca poddała pod głosowanie kolejno:  
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- wniosek radnej Agnieszki Gębskiej, aby punkty 9 i 10 – dotyczące  

    przystąpienia do sporządzenia zmiany w Studium oraz zmiany Nr 3  

    w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Gruszka  

    odłożyć po godzinie 1500. Za przyjęciem wniosku głosowało 13 radnych  

    (w obecności 13 radnych), w wyniku czego wniosek przyjęto jednogłośnie, 

-  wniosek przewodniczącego Komisji Planowania, Budżetu i Finansów - aby   

    z porządku obrad zdjąć punkt nr 11, dotyczący podjęcia uchwały  

    w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie  

    odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  

    i w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu  

    nieczystości ciekłych. Za przyjęciem wniosku głosowało 6 radnych, nikt  

    nie głosował przeciw, 6 radnych wstrzymało się od głosu. Z uwagi na fakt,  

    że suma głosów równa była liczbie 12, a na sali było obecnych 13 radnych     

    Przewodnicząca Rady Gminy poddała pod głosowanie, kto z radnych jest  

    za powtórzeniem głosowania. Za powtórzeniem głosowało 9 radnych, nikt  

   nie był przeciw, 4 radnych wstrzymało się od głosu. Następnie  

   Przewodnicząca poddała ponownie pod głosowanie wniosek radnego  

   Zenona Lagnera. Za przyjęciem wniosku głosowało 7 radnych, nikt nie  

   głosował przeciw, 6 radnych wstrzymało się od głosu. W wyniku  

   głosowania punkt nr 12 został zdjęty z porządku obrad, 

- wnioski radnego Krzysztofa Gębskiego, Przewodniczącego Komisji Ochrony  

   Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego, które Przewodnicząca  

   zaproponowała umieścić w porządku obrad – punkcie 9 i 10. Za przyjęciem  

   wniosków radnego Gębskiego (koncepcja zagospodarowania oraz  

   stanowisko) głosowało 13 radnych, w wyniku czego  

   zostały one przyjęte jednogłośnie w obecności 13 radnych, 

-  wniosek radnego Wojciecha Chłopka o wprowadzenie do porządku obrad  

    projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy Zagnańsk  

    uchwalonego uchwałą Nr 10/2002 Rady Gminy Zagnańsk z dnia  

    14 marca 2002r. Za przyjęciem wniosku głosowało 4 radnych, przeciw  

    było 9 radnych, nikt  nie wstrzymał się od głosu, w wyniku czego wniosek  

    nie został przez Radę zaakceptowany. 

- wniosek zgłoszony przez radnego Roberta Kaszubę, dotyczący  
    wprowadzenia do porządku obrad projektu uchwały w sprawie kierunków  
    działania w zakresie organizowania, realizacji i dofinansowania lokalnych  

    inicjatyw inwestycyjnych na terenie Gminy Zagnańsk został poddany  
    przez Przewodniczącą pod głosowanie. Za przyjęciem wniosku głosowało 13 
radnych, w wyniku czego wniosek został przyjęty jednogłośnie  

w obecności 13 radnych. 

 Przewodnicząca poddała pod głosowanie przyjęcie porządku obrad  
z wprowadzonymi zmianami. Za przyjęciem porządku obrad głosowało 13 
radnych, wskutek czego porządek obrad przyjęty został jednogłośnie  

w obecności 13 radnych. 
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 W wyniku głosowania ustalono następujący porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji. 
4. Informacja Wójta z działalności w 2008 roku oraz działalności między 

sesjami. 
5. Informacja Wójta Gminy z wykonania budżetu gminy za 2008 rok. 

6. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2008 rok. 
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy. 
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok. 

     9.  Przedstawienie przez Wójta koncepcji ratowania pomnika   

          przyrody i zagospodarowania terenu wokół Dębu Bartek. 

   10.  Podjęcie stanowiska w sprawie ratowania pomnika oraz    

          zagospodarowania terenu wokół Dębu Bartek. 

   11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy  

           o przyłączenie do sieci gazowej msc. Tumlin Węgle etap I oraz Tumlin   

           Węgle II etap. 

   12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy  

          o przyłączenie do sieci gazowej msc. Kołomań i Umer. 

   13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 45/2004 Rady Gminy  

         w Zagnańsku z dnia 25 czerwca 2004 roku dotyczącej uchwalenia  

         statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zagnańsku. 

   14. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale  

         Nr 12/2009 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 16 lutego 2009 roku,  

         dotyczącej ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego  

         i wartości jednego punktu dla potrzeb wynagrodzenia pracowników  

         szkół i przedszkoli w Gminie Zagnańsk nie będących nauczycielami. 

   15. Podjęcie uchwały w sprawie kierunków działania w zakresie    

           organizowania, realizacji i dofinansowania lokalnych inicjatyw  

           inwestycyjnych na terenie Gminy Zagnańsk. 

   16. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany  

          w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania  

          przestrzennego gminy Zagnańsk. 

   17. Podjecie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany  

          Nr 3 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa  

          Gruszka na terenie gminy Zagnańsk. 

   18. Informacja o korespondencji wpływającej do Rady Gminy Zagnańsk  

         między sesjami. 

   19.  Sprawozdanie delegatów do Związków Międzygminnych. 

   20.  Sprawy różne. 

   21.  Zapytania i interpelacje radnych i mieszkańców gminy. 
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 Na sekretarza nadzorującego sporządzenie protokołu Przewodnicząca 
wyznaczyła radnego Tadeusza Mączkę. 

Ad. 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji. 

 Przewodnicząca zapytała, czy do protokołu radni mają wnioski lub uwagi. 

W związku z brakiem wniosków Przewodnicząca poddała pod głosowanie przyjęcie 
protokołu z ostatniej sesji. Za jego przyjęciem głosowało 13 radnych, w wyniku 

czego protokół został przyjęty jednogłośnie.  

Ad. 4. Informacja Wójta z działalności w 2008 roku oraz działalności między 

sesjami. 

 Wójt Zbigniew Zagdański poinformował, że wiele zadań założonych  

do wykonania w 2008 roku wiązało się przede wszystkim z realizacją budżetu. 
Aby to było możliwe Wójt wydał 81 zarządzeń, z czego 31 dotyczyło powołania 

komisji przetargowych, 22 miały charakter finansowy i dotyczyły zmian  
w budżecie gminy, 8 dotyczących spraw organizacyjnych,  
5 dotyczących spraw gospodarki gruntami, 3 dotyczących oświaty,  

7 dotyczących działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,  
2 związane z gospodarką komunalną oraz 1 zarządzenie związane  
z działalnością Gminnej Biblioteki publicznej. 

 Budżet w pierwotnej wersji przewidywał dochody w wysokości 25 146 741 

złotych, a ostatecznie po zmianach ten poziom dochodów został określony na 

kwotę 26 843 396 złotych. W trakcie roku nastąpiło zwiększenie dochodów, które 

było największe w grupie opłat i podatków lokalnych jak również z tytułu opłat 

planistycznych. Nastąpiło również zwiększenie kwoty subwencji oświatowej jak 

również środków pochodzących z dotacji na realizację programów unijnych 

(Program Operacyjny Kapitał Ludzki). Ostatecznie dochody wykonano w 100,76% 

(w kwocie 27 046 668,48zł). Największe wykonanie dochodów stwierdzono  

w dziale dot. sprzedaży majątku, następnie w dziale podatki i opłaty lokalne. 

 Wydatki początkowo przewidziane były w budżecie w kwocie 33 779 297 

złotych a ostatecznie zamknęły się one kwotą 30 350 286 zł. Największe 

uszczuplenia nastąpiły w dziale przewidującym budowę kanalizacji przez Związek 

Gmin Gór Świętokrzyskich w Bodzentynie. Ostatecznie wydatki zaplanowane  

w roku 2008 wykonano w 91,52% (na poziomie 27 776 329,17zł). W ten sposób 

roczny deficyt wyniósł 729 666 złotych. 

Wydatki majątkowe planowane były na poziomie 12 556 705 złotych,  

po zmianach opiewały na kwotę 7 136 585 zł, natomiast ostatecznie wykonane 

wydatki stanowiły 6 200 691zł – tj. 23% wszystkich wydatków budżetowych. 

Największą część wydatków majątkowych stanowiły wydatki na kanalizację. Na 

drogi z wydatków majątkowych przeznaczone było 25%, przy czym sporo 

wydatków przeznaczonych zostało na drogi powiatowe, których remont Gmina 

Zagnańsk wykonywała wspólnie z Powiatowym Zarządem Dróg w Kielcach. 

Z najważniejszych zrealizowanych przedsięwzięć w zakresie inwestycji drogowych 

wykonano: 
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- modernizację drogi powiatowej w msc. Szałas Stary (udział Gminy  

    – 500 000 zł., udział PZD – 189 157zł), 

- modernizację drogi Kołomań – Długojów (353 101zł.), 

- przebudowa drogi wojewódzkiej nr 750 w Samsonowie o łącznej wartości 

828 100 zł (udział Gminy Zagnańsk – 200 000zł, Świętokrzyski Zarząd Dróg – 

603 600zł), 

- wykonane zostało również odwodnienie drogi w Kaniowie (za środki Gminy  

w kwocie 235 665 zł) – część Kaniowa od strony wsi Jasiów. 

 W trakcie roku okazało się, że są możliwe do pozyskania środki finansowe 

od Wojewody na modernizację dróg do pól. Skierowano wniosek  

o modernizację drogi w miejscowości Zachełmie – wykonana została droga za 

kwotę 53 488 złotych, w tym środki pozyskane z Funduszu Ochrony Gruntów 

Rolnych w kwocie 20 000 zł. 

 Przy drodze w msc. Belno wykonane zostało przedłużenie chodnika  

za kwotę 9 272 złote. 

W związku z tym, że urząd posiada projekty techniczne oraz pozwolenia na 

budowę, pracownicy pilnują terminów ich ważności. Aby ich nie utracić ważności 

tych dokumentów zostały w 2008 roku przeprowadzone niewielkie prace, 

związane z wykonaniem drogi dojazdowej do szkoły w Samsonowie.  

W 2008 roku trwały również prace projektowe, związane z przygotowaniem  

do realizacji kolejnych zadań drogowych – był opracowany projekt techniczny 

przebudowy drogi powiatowej w ulicy Spacerowej w Zagnańsku, projekt 

przebudowy skrzyżowania drogi powiatowej Samsonów - Tumlin – Miedziana Góra 

z drogą powiatową przez Węgle, projekt podziału geodezyjnego, niezbędny do 

wydzielenia pasa drogowego ul. Dęba Bartka oraz ul. Bartkowe Wzgórze, projekt 

podziału geodezyjnego celem wydzielenia pasa drogowego pod drogę Jaworze –

Siodła. 

 W analizowanym okresie przeprowadzono również remonty cząstkowe dróg 

w miejscowości Zachełmie, Kościelna Górka oraz ulicach: Spokojnej, oś. Wrzosy, 

ul. Przemysłowej oraz Leśnej. Urząd prowadzi również – podobnie jak w latach 

ubiegłych – własnymi siłami remonty dróg nieasfaltowych.  

Na ten cel zakupiono w 2008 roku 1 062 tony kamienia za kwotę 34 564 złote  

i rozprowadzono go na tych drogach. W 2008 roku wybudowana została również 

wiata przystankowa w msc. Kołomań. Na znaki drogowe wydano kwotę 9 557 

złotych. 

(od tego momentu w obradach sesji uczestniczył również radny Władysław 

Kowalewski) 

 Częścią infrastruktury drogowej jest również oświetlenie, na które wydano 

w 2008 roku kwotę 234 158 złotych (oświetlenie ozdobne w msc. Zagnańsk – 

148 237 zł, oświetlenie od ul. Turystycznej do oś. Kaniów – 50 712 zł, zabudowa 
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opraw oświetleniowych w msc. Samsonów Dudków, Ścięgna, Goleniawy, Tumlin 

Węgle – za łączną kwotę 17 711 zł). 

 W 2008 roku wykonywano również nowe projekty oświetlenia drogowego – 

ul. Zacisze w Zagnańsku, ul. Wrzosowa, droga łącząca Samsonów Piechotne oraz 

Samsonów Ciągłe, łącznik Jaworze – Siodła. 

 Wśród największych wykonanych w 2008 roku zadań inwestycyjnych 

znalazła się kanalizacja msc. Kaniów od strony południowej za kwotę 469 178 

złotych. Do tego wykonano 44 przyłączenia kanalizacyjne za kwotę 137 544 złote. 

Realizowano również przyłączenia do kanalizacji wcześniej zrealizowanej w msc. 

Samsonów oraz Janaszów – podłączonych zostało 71 nieruchomości – za ogólną 

wartość 655 191 złotych. 

 Rozpoczęte zostały również prace związane z kanalizacją w msc. Tumlin 

Dąbrówka (wartość: 2 988 421zł), Chrusty Małe i Chrusty Duże (wartość: 

1 663 218zł), Bartków Górny, Goleniawy (wartość: 1 937 758zł) oraz kanalizacja 

w smc. Samsonów Komorniki (wartość: 1 906 332zł). 

 Częścią projektu o dofinansowanie był również wodociąg Samsonów 

Podlesie o wartości 428 603 złote. 

Wójt poinformował, że oświata stanowi jeden z największych problemów w 

gminie. Wydatki na nią stanowią poważną pozycję w budżecie gminy. W 2008 

roku wpłynęła subwencja w kwocie 8 843 263 złote, natomiast wydatki 

poniesione opiewały na kwotę 10 272 778 złotych. Wójt zaznaczył, że Gmina 

dołożyła do subwencji z własnych dochodów kwotę 1 429 515 złotych, ponieważ 

kwota subwencji nie wystarczyła nawet na wynagrodzenia pracowników oświaty. 

W 2008 roku w placówkach szkolnych przeprowadzono następujące prace 

remontowe: 

- w ZSP,PiG w Zagnańsku – wymiana dwóch pionów instalacji centralnego  

   ogrzewania oraz remont dachu, 

- w Zespole Szkół w Chrustach –modernizacja nawierzchni z kostki  

   betonowej, 

- w szkole w Belnie-remonty bieżące, 

- w Kajetanowie – remont dachu oraz drzwi, 

- w Szałasie – remont kominów, 

- w Tumlinie – prace remontowe, polegające na naprawie elewacji, 

- w Umrze – wymiana rynien, 

- w Samsonowie – naprawa elewacji. 

W 2008 roku opracowana została koncepcja rozbudowy szkoły w Zagnańsku, 

gdzie w trakcie roku zmieniono zakres – planowana była budowa Gminnego 
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Ośrodka Kultury, natomiast ostatecznie zdecydowano się na rozbudowę budynku 

szkoły o pawilon przedszkolny oraz łącznik między halą sportową  

a szkołą. 

 Wzorem lat ubiegłych gmina w zakresie ochrony środowiska na zbiórkę 

azbestu wydała 61 158 złotych (na wydatki w tej wysokości składają się: dotacja  

z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 20 870 złotych oraz  

z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 20 000 złotych. 

 Wójt zaznaczył, że gmina prowadziła również działania w zakresie edukacji 

ekologicznej – program ten skierowany jest przede wszystkim do uczniów szkół, 

których uczyć ma ochrony środowiska. W ramach tego programu szkoły 

zebrały17 ton makulatury i otrzymały cenne nagrody, takie jak: komputery, 

kamery, rzutniki i inne. Na ten cel gmina wydała 12 203 złote, a z Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska otrzymała 12 865 złotych dotacji. Braliśmy 

również jako gmina udział w konkursie pilotażowym na zbiórkę odpadów 

biodegradowalnych, w którym gmina Zagnańsk zajęła I miejsce. 

 W dziedzinach mniej wymiernych materialnie - gmina wyróżnia się  

w województwie w działaniach w zakresie sportu. Jako jedna z nielicznych gmin 

mamy 4 drużyny piłkarskie i jako jedyna – mamy drużynę trzecioligową 

(Lubrzanka Kajetanów w 2008 roku awansowała do II ligi). Na kluby sportowe 

gmina wydała w 2008 roku łącznie 162 000 złotych ( w tym: „Leśnik” – 23 000 zł, 

„Skała” – 27 000 złotych, „Samson” – 27 000 złotych, „Lubrzanka” – 75 000 

złotych). Oprócz tego na modernizację boisk  

w Tumlinie oraz Kajetanowie wydana została kwota 76 150 złotych. 

 W 2008 roku gmina brała również udział w konkursie „Bezpieczne 

kąpieliska”, gdzie wśród wszystkich kąpielisk województwa świętokrzyskiego 

nasze zajęły 6 i 7 miejsce. 

 W Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji realizowano cały szereg 

zajęć sportowych, m.in.: Zagnańska Liga Futsalowa, Turniej gminny  

w piłce nożnej, Turniej Noworoczny w piłce nożnej, Turniej w halowej piłce nożnej 

o Puchar Mega Sportu, Ferie na sportowo, V Eliminacja Mistrzostw Polski Off 

Road modeli zdalnie sterowanych, Mistrzostwa w Futsalu Drużyn Amatorskich, 

Liga w piłce siatkowej mężczyzn, Turniej oldboys ’35, Turniej miast i gmin, 

Turniej piłki nożnej na asfalcie, Turniej szóstek piłkarskich, Turniej mini piłki 

noznej, Turniej o Puchar Wójta w piłce nożnej, Zawody Wędkarskie o Puchar 

Wójta Gminy, Otwarte Mistrzostwa Gminy w Siatkówce Plażowej, Zawody 

rowerowe, Zagnańska Liga Futsalowa, Mistrzostwa OSP  

w piłce nożnej, Zajęcia na modelarni. 

Gmina Zagnańsk w konkursie na najlepszą akcję wakacyjno-sportową 

dzieci i młodzieży zajęła II miejsce w województwie. 

 W 2008 roku gmina realizowała uchwałę w zakresie prac konserwatorskich: 

na remont kościoła w Zachełmiu przekazana została kwota 50 000 złotych, 
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natomiast na remont kościoła w Tumlinie kwota 15 000 złotych. Wykonane 

również zostały prace zabezpieczające w Ruinach Huty w Samsonowie za kwotę 

12 000 złotych. 

 Jednym z ważniejszych wydarzeń w 2008 roku była konsekracja kościoła  

w Samsonowie, oraz nadanie imienia Stanisława Staszica szkole  

w Zagnańsku (ZSP,PiG Nr 2). 

 Z działalności Wójta w związkach międzygminnych – najważniejszym 

zadaniem, jakie przewijało się na przestrzeni 2008 roku w Zgromadzeniach 

Związku Gmin Gór Świętokrzyskich w Bodzentynie była sprawa finansowania 

kanalizacji. Gmina przygotowała a ZGGŚ zafirmował wniosek  

o pieniądze na budowę kanalizacji o ogólnej wartości 10 591 582 złote  

a uzyskaliśmy dotację w kwocie  5 991 658 złotych. 

  W 2008 roku w ramach MZWiK w Kielcach realizowana była rozbudowa 

oczyszczalni ścieków w Sitkówce-Nowinach, która to rozbudowa warunkuje potem 

pozytywne starania o pieniądze na realizację programu ochrony wód podziemnych 

aglomeracji kieleckiej. 

 W Związku Gmin Powiatu Kieleckiego w Zlewni Górnej Nidy na przestrzeni 

2008 roku nie działo się nic szczególnego, co dotyczyłoby gminy Zagnańsk. 

Inwestycją, która ma szanse być realizowana przez ten związek jest schronisko 

dla zwierząt. 

Z działalności Wójta miedzy sesjami: 

- 15 marca – Wójt wspólnie z Panią Przewodniczącą był uczestnikiem  

   spotkania z okazji 105 rocznicy urodzin mieszkanki Tumlina Pani  

   Bronisławy Stefańskiej, 

- 22 marca – odbyło się zebranie wiejskie w Samsonowie w sprawie  

  lokalizacji kopalni gliny w rejonie końca Samsonowa Piechotnych, 

- 30 marca – wspólnie z Panią Przewodniczącą Wójt odbył spotkanie  

   z Marszałkiem Woj. Świętokrzyskiego Adamem Jarubasem, które dotyczyło  

   starań gminy o pozyskanie środków z Unii Europejskiej, 

- 5 kwietnia – Wójt uczestniczył w spotkaniu Towarzystwa Przyjaciół Ziemi  

  Samsonowskiej, na którym złożony został wniosek o przeznaczenie całego  

  budynku po dawnym ośrodku zdrowia na siedzibę muzeum, 

- 19 kwietnia – odbyło się uroczyste spotkanie z okazji 20-lecia istnienia  

   Zakładu Przerobu Kamienia Budowlanego w msc. Tumlin Dąbrówka, 

- również 19 kwietnia odbyła się uroczysta msza święta w Szałasie z okazji  

   69 rocznicy pacyfikacji wsi Szałas. Z racji obchodów 70 rocznicy  

   pacyfikacji, przypadającej na 2010 rok planowane są prace polegające na  

   ustawieniu koło kościoła pomnika-Piety, na co jest zgoda księdza  

   proboszcza. 
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 Wójt poinformował również, ze z uwagi na złożoną jedyną  

i niekompletną ofertę na stanowisko kierownika Zakładu Komunalnego nie został 

rozstrzygnięty konkurs – został rozpisany kolejny konkurs. 

Przewodnicząca zapytała, czy do informacji złożonej przez Wójta radni mają 
pytania. 

 Radny Robert Kaszuba zwrócił uwagę na rzetelność informacji 
przekazywanych w Gazecie Zagnańskiej oraz fakt, że przy szkole w Tumlinie 

został wykonane jedynie prace polegające na naprawie odpadającego tynku a nie 
prace przy elewacji. Radny zapytał również o to, kto dokonał zgłoszenia szkół do 

wniosku o pomoce naukowe dla szkół, jakimi kryteriami się kierowano. 

 Wójt odpowiedział, że swojej wypowiedzi zaznaczył, że w przypadku szkoły 

w Tumlinie chodziło o wykonanie naprawy części elewacji. Wójt poinformował 
również, że zgłoszenia szkół do programu zakupu sprzętu dokonał jego Zastępca 
Mirosław Garecki – Wójt podjął jedynie decyzję  

o zgłoszeniu szkoły w Kajetanowie z uwagi na fakt, że jej Dyrektor zgłosił się  
z taką prośbą jako pierwszy. 

 Zastępca poinformował, że w sprawie rodzaju sprzętu, którym dysponują 
szkoły zostały zebrane informacje ze wszystkich placówek. Drugą szkołą ujętą do 

wniosku została szkoła w Samsonowie, która nie ma zestawu multimedialnego, 
trzecią natomiast szkoła nr 2 w Zagnańsku. 

 Radny Wojciech Chłopek zgłosił wniosek formalny, aby wypowiedzi radnych 
nie były przez Przewodniczącą ograniczane ani skracane. Przewodnicząca odesłała 
radnego do Statutu Gminy oraz zapisu, czego dotyczą wnioski formalne. 

Radny Władysław Kowalewski zapytał, czy podjęte zostały już kroki  

w sprawie wszczęcia procedury sprzedaży działek (radny wskazał działki na oś. 
Wrzosy). 

Wójt odpowiedział, że do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia pozyskania 
terenów przy szkole Nr 2 w Zagnańsku nie chciałby podejmować decyzji co do 
tego, ponieważ działki na oś. Wrzosy jako jedyne mogą stanowić grunt do zamiany 

z Lasami. 

Radny Artur Kudzia zapytał, kiedy zostanie ogłoszony konkurs na 
stanowisko sekretarza urzędu, na co uzyskał odpowiedź Wójta z podaniem 
terminu miesiąca maja br. 

Ad. 5. Informacja Wójta Gminy z wykonania budżetu gminy  
               za 2008 rok. 

  Pan Wójt poinformował, że informację złoży Skarbnik Gminy Robert 
Szechnicki. 

Skarbnik poinformował, że budżet gminy po stronie dochodów został 
zrealizowany w wysokości 27 046 668,48 zł na planowaną kwotę 26 843 396,00 zł 

co stanowi 100,76 % wykonania. 
Po stronie wydatków zrealizowany został w wysokości 27 776 329,17 zł na 

planowaną kwotę 30 350 286,00 zł co stanowi 91,52% wykonania. 

Zalegającym osobom prawnym w opłacie podatku od nieruchomości w 2008 roku 
po upływie terminu płatności rat wystawiono 114 upomnienia na łączną kwotę 
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158 764,28 zł, natomiast w stosunku do 28 podmiotów wystawione zostały tytuły 
wykonawcze na sumę 30 380,60 zł. 

W wyniku przeprowadzenia windykacji przez Urzędy Skarbowe do gminy 

wpłynęło 41 962,38 zł. 
W upadłości znajdowały się dwa zakłady: Kielecka Fabryka Mebli oraz 

Przedsiębiorstwo Produkcji Handlu i Usług Konsultingowych „POLMAIK”. 

Zalegającym osobom fizycznym w łącznym zobowiązaniu pieniężnym po 

upływie terminów płatności rat wystawiono w 2008 roku 1 602 upomnienia na 
łączną kwotę 287 431,91 zł. Osobom, które mimo upomnień nie uiściły zaległego 
podatku wystawiono 522 tytułów wykonawczych na kwotę 155 348,70 zł. W 

wyniku przeprowadzonej windykacji przez Urzędy Skarbowe została 
wyegzekwowana kwota w wysokości 26 251,50 zł. 

Dla osób fizycznych, które nie dokonały zapłaty podatku od środków 
transportowych w 2008 roku Urząd Gminy wystawił 85 upomnień na łączną 
kwotę 122 294,63,00 zł. Osobom które mimo upomnień nie uiściły zaległego 

podatku wystawiono 65 tytuły wykonawcze na kwotę 66 654,00 zł. W wyniku 
przeprowadzonej windykacji przez Urzędy Skarbowe do gminy wpłynęło  
34 668,15 zł. 

Dla osób prawnych, które nie dokonały zapłaty podatku od środków 
transportowych w 2008 roku wystawiono 9 upomnień na łączna kwotę  

5 849,00 zł oraz 4 tytuły wykonawcze na kwotę 2 256,00 zł. W wyniku 
przeprowadzonej windykacji przez Urzędy Skarbowe do gminy wpłynęło  
1 925,00 zł. 

 
Ad. 6. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy  
               za 2008 rok.  

Przewodnicząca podziękowała Skarbnikowi za złożenie informacji  

i otworzyła dyskusję dotyczącą wykonania budżetu za 2008 rok. W związku  
z brakiem pytań Przewodnicząca poinformowała, że Przewodniczący Komisji 
Rewizyjnej radny Piotr Piwowarczyk nieobecny z powodu leczenia szpitalnego, 

upoważnił radnego Stefana Grudnia, członka komisji rewizyjnej do 
przedstawienia wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi za 2008 rok. 

 Radny Stefan Grudzień odczytał uchwałę Komisji Rewizyjnej, w której 
komisja wystąpiła do Regionalnej Izby Obrachunkowej o udzielenie Wójtowi 

Gminy Zagnańsk absolutorium za 2008 rok. 

 Przewodnicząca poinformowała, że wniosek Komisji Rewizyjnej podlegał 

zaopiniowaniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej, której IV Skład Orzekający 
postanowił pozytywnie zaopiniować wniosek Komisji Rewizyjnej. 

Zaopiniowaniu podlegało również sprawozdanie z wykonania budżetu gminy 
Zagnańsk za 2008 rok. Regionalna Izba Obrachunkowa również pozytywnie 

zaopiniowała sprawozdanie z wykonania budżetu za 2008 rok. Przewodnicząca 
poinformowała radnych, że uzasadnienie pozytywnej opinii o sprawozdaniu 
zawiera cztery strony uzasadnienia i są one do wglądu dla radnych. 

 

 



 11 

Ad. 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi  
            Gminy. 
 

 Przewodnicząca zapytała, czy w sprawie udzielenia absolutorium radni chcą 
zabrać głos. 

Radny Robert Kaszuba zapytał, czy Wójt dysponuje zapisami wyjściowymi, 

dotyczącymi budżetu – jakie były założenia, zmiany w budżecie oraz kwota 
ostateczna budżetu za rok 2008.    

 Wójt odpowiedział, że dysponuje takimi danymi i omawiał ten temat  
w informacji z działalności w 2008 roku. Budżet na 2008 rok zaplanowany był  
w kwocie 33 779 297 natomiast wykonany został w kwocie 30 350 286 zł. 

 Radny Robert Kaszuba zauważył, że można było zaplanować wydatki 

budżetu bardziej szczegółowo tak, aby budżet wyjściowy był tym ostatecznym. 

 Wójt odpowiedział, że byłoby to rozwiązanie idealne, ale to radni decydują  

o zmianach w budżecie i mogą wiele propozycji Wójta odrzucić. 

 Przewodnicząca poprosiła, aby radni zabierali głos w sprawie udzielenia 

absolutorium, nie cofając się do informacji z wykonania budżetu za 2008 rok. 

 Radny Artur Kudzia powiedział, że Klub Radnych Platformy Obywatelskiej 

złożył projekt uchwały na 7 dni przez terminem sesji a nie został on wprowadzony 
do porządku obrad. 

 Przewodnicząca poinformowała, że istotnie wniosek o wprowadzenie 
projektu wpłynął w terminie, ale odbyło się to 10 minut przed pierwszą komisją 

przedsesyjną. Radni otrzymali materiały wraz z porządkiem obrad 17 kwietnia 
br., natomiast wniosek został złożony w dniu 20 kwietnia i nie było możliwości 
wprowadzenia projektu do porządku obrad. Nie mniej jednak projekty uchwał 

złożone w dniu 17 kwietnia zostały radnym przekazane na komisjach wraz  
z informacją, dlaczego nie zostały one wprowadzone do porządku. 

 Radny Artur Kudzia zauważył, że zgodnie z paragrafem 35 Statutu Gminy 
Zagnańsk Przewodnicząca Rady ma obowiązek wprowadzić projekt uchwały  

do porządku, jeśli wpłynie on na 7 dni przed terminem sesji. 

 Przewodnicząca ponownie poinformowała radnych, że w Statucie jest 

również zapis, mówiący o tym, iż radni mają otrzymać materiały 7 dni przed sesją, 
co byłoby w tym przypadku nie możliwe ze względów organizacyjnych, ponieważ  

7 dnia przed sesją miało miejsce posiedzenie pierwszej z komisji stałych Rady 
Gminy. 

 Radny Stefan Grudzień zauważył, ze dyskusja znów odbiega od porządku 
obrad. Radny poprosił o wypowiedzi tylko w sprawie udzielenia absolutorium. 

 Radny Władysław Kowalewski powiedział, że za doskonałą pracę udziela 
Panu Wójtowi pełnego absolutorium. 

 W związku z brakiem innych pytań Przewodnicząca odczytała projekt 
uchwały i poddała go pod głosowanie. Za przyjęciem głosowało 14 radnych (przy 

14 obecnych na sali), w wyniku czego uchwała została podjęta jednogłośnie. 
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 Radny Zenon Lagner zgłosił błąd w tytule projektu uchwały, mianowicie 
zwrócił uwagę na zapis „Uchwała z dnia 23 kwietnia 2009r.” który winien być 
„Uchwała z dnia 27 kwietnia 2009r.”. 

 Przewodnicząca poddała pod głosowanie wprowadzenie poprawki, 
polegającej na zmianie daty podjętej uchwały z 23 na 27 kwietnia 2009 roku. Za 

przyjęciem poprawki głosowało 10 radnych, nikt nie głosował przeciw, nikt nie 
wstrzymał się od głosu. Czterech radnych nie wzięło udziału  

w głosowaniu.  

Następnie Przewodnicząca ponownie poddała pod głosowanie projekt 

uchwały z naniesioną poprawką. Za przyjęciem uchwały głosowało  
14 radnych (przy 14 radnych obecnych na sali). W wyniku głosowania uchwała 
została podjęta jednogłośnie w obecności 14 radnych, zarejestrowana pod 

numerem 30/2009 i stanowi załącznik do protokołu. 

Przewodnicząca złożyła Wójtowi Zbigniewowi Zagdańskiemu gratulacje. 

Wójt podziękował za udzielone absolutorium. 

 Przewodnicząca ogłosiła piętnastominutową przerwę w obradach sesji. 

Po przerwie Przewodnicząca wznowiła obrady i przystąpiła do realizacji porządku 
obrad. 

Ad. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy  
              na 2009 rok. 

 
 Przewodnicząca zapytała, czy radni mają wnioski lub pytania do projektu 
tej uchwały. 

W związku z brakiem pytań Przewodnicząca odczytała projekt uchwały  
i poddała go pod głosowanie. Za przyjęciem uchwały głosowało 11 radnych (przy 

11 obecnych na sali). W wyniku głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie, 
zarejestrowana pod numerem 31/2009 i stanowi załącznik do protokołu. 

Ad. 9. Przedstawienie przez Wójta koncepcji ratowania pomnika   

          przyrody i zagospodarowania terenu wokół Dębu Bartek. 

 Wójt Zbigniew Zagdański powiedział, że poruszony został przez radnych 

problem zagospodarowania terenu wokół Dębu Bartek oraz zagospodarowania 
doliny rzecznej, położonej za Dębem od strony Kaniowa. Na Komisji Ochrony 
Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego została ta propozycja omówiona  

i zaakceptowana.  

Koncepcja zagospodarowania terenu oraz pismo skierowane do Lasów 

Państwowych-Nadleśnictwa Zagnańsk stanowi załącznik do protokołu. 

Wójt powiedział, że jeśli radni zaakceptowaliby taką koncepcję, wówczas 
przybliżony koszt realizacji tej inwestycji wyniósłby około 12 mln złotych. 

 Radny Stefan Grudzień zauważył, że o takiej koncepcji mówiono już kilka 
lat wcześniej, jednak ta – przedstawiona przez Wójta – wykracza poza sam 
pomnik natury i charakteryzuje się dużym urozmaiceniem. 
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 Radny Władysław Kowalewski powiedział, że tematem Dębu Bartek 
interesuje się od dawna. Jest jednak zdania, że dopiero teraz gmina zostanie 
zauważona w całym województwie a nawet w kraju. Jak zaznaczył radny 

Kowalewski – Bartek jest jedną z najważniejszych atrakcji, jakie znajdują się na 
terenie naszej gminy i jest on wart tej inwestycji. Radny podziękował Wójtowi za 
opracowanie koncepcji. 

Ad. 10. Podjęcie stanowiska w sprawie ratowania pomnika oraz   

            zagospodarowania terenu wokół Dębu Bartek. 

 Przewodnicząca odczytała treść stanowiska: 

„Rada Gminy akceptuje koncepcję ratowania pomnika przyrody  

i zagospodarowania terenu wokół Dębu Bartek przedstawioną przez Wójta  

na sesji Rady Gminy Zagnańsk w dniu 27 kwietnia 2009r.” 

          oraz dodała: „i zobowiązuje do dalszych działań w tym zakresie”. 

Za przyjęciem stanowiska głosowało 13 radnych ( w obecności 13 radnych na 
sali), w wyniku czego stanowisko zostało przyjęte jednogłośnie i stanowi załącznik 
do protokołu. 

Ad. 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie   
              umowy o przyłączenie do sieci gazowej msc. Tumlin Węgle   

              etap I oraz Tumlin Węgle II etap. 

 Przewodnicząca zapytała, czy radni mają wnioski do projektu tej uchwały. 

W wyniku braku pytań Przewodnicząca odczytała projekt uchwały  
i poddała go pod głosowanie. 

Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych (przy 13 obecnych na sali),  
w wyniku czego uchwała została podjęta jednogłośnie w obecności  

13 radnych, zarejestrowana pod numerem 32/2009 i stanowi załącznik  
do protokołu. 

Ad. 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie  
               umowy o przyłączenie do sieci gazowej msc. Kołomań i Umer. 

Przewodnicząca zapytała, czy radni mają wnioski do projektu tej uchwały.  
W wyniku braku pytań Przewodnicząca odczytała projekt uchwały i poddała go 

pod głosowanie. 

Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych (przy 13 obecnych na sali),  

w wyniku czego uchwała została podjęta jednogłośnie w obecności  
13 radnych, zarejestrowana pod numerem 33/2009 i stanowi załącznik  

do protokołu. 

Ad. 13.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 45/2004 Rady   

               Gminy w Zagnańsku z dnia 25 czerwca 2004 roku dotyczącej  
               uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
               w Zagnańsku. 

Przewodnicząca zapytała, czy radni mają wnioski do projektu tej uchwały.  

Kierownik GOPS Pani Elżbieta Korus poinformowała o dwóch poprawkach, jakie 
należy nanieść do projektu uchwały. Przewodnicząca poddała pod głosowanie 
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naniesienie poprawek. Za przyjęciem poprawek głosowało 12 radnych (przy 12 
obecnych na sali). 

Przewodnicząca zapytała również, czy istnieje potrzeba odczytywania tekstu 
uchwały. W związku z tym, że żaden z radnych nie zgłosił potrzeby odczytywania 
całości projektu uchwały, Przewodnicząca poddała go pod głosowanie. 

Za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych (przy 12 obecnych na sali),  

w wyniku czego uchwała została podjęta jednogłośnie w obecności  
13 radnych, zarejestrowana pod numerem 34/2009 i stanowi załącznik  
do protokołu. 

Ad. 14. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale  
              Nr 12/2009 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 16 lutego 2009 roku,  

              dotyczącej ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego  
              i wartości jednego punktu dla potrzeb wynagrodzenia  

              pracowników szkół i przedszkoli w Gminie Zagnańsk nie   
              będących nauczycielami. 

 Przewodnicząca poinformowała radnych, że Wydział Nadzoru Wojewody 
zakwestionował zapis paragrafu piątego podjętej na sesji w dniu 16 lutego 2009 
roku uchwały Nr 12/2009, dlatego w projekcie uchwały zmieniającej usuwa się 

zapis, mówiący o publikacji uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Świętokrzyskiego. 

 Przewodniczący Komisji Planowania, Budżetu i Finansów Zenon Lagner 
poinformował, że na posiedzeniu komisji zgłoszony został również wniosek, aby 

do projektu uchwały dodane zostały dwa paragrafy: 

    § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

    § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodnicząca poddała pod głosowanie poprawki, zgłoszone przez radnego 
Zenona Lagnera. Za przyjęciem poprawek głosowało 11 radnych, w wyniku czego 

poprawki zostały jednogłośnie przyjęte. 

 Następnie Przewodnicząca odczytała projekt uchwały i poddała go pod 

głosowanie. Za przyjęciem uchwały głosowało 11 radnych ( w obecności 11 
radnych na sali). W wyniku głosowania uchwała została podjęta, zarejestrowana 
pod numerem 35/2009 i stanowi załącznik do protokołu.  

Ad.  15.  Podjęcie uchwały w sprawie kierunków działania w zakresie    

           organizowania, realizacji i dofinansowania lokalnych inicjatyw  

           inwestycyjnych na terenie Gminy Zagnańsk. 

 Przewodnicząca zapytała, czy do projektu tej uchwały radni mają pytania. 

 Wójt Zbigniew Zagdański zwrócił uwagę, że projekt uchwały nie wskazuje 

źródeł finansowania. 

 Radny Robert Kaszuba powiedział, że w paragrafie 6 projektu wskazane są 

źródła finansowania a ideą tego projektu uchwały jest pomoc mieszkańcom, 
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którzy chcą budować dom – lecz aby to uczynić muszą mieć zapewnioną 

infrastrukturę na działce.  

 Radny Wojciech Chłopek zauważył, że Miasto Kielce podjęło już podobne 

kroki i radni z Gminy Zagnańsk też powinni dyskutować o projekcie tej uchwały. 

Radny dodał, że inicjatywa uchwały ma swoje racje i uzasadnienia.  

 Przewodnicząca zaznaczyła, że podjęcie takiej uchwały sprzyjałoby jedynie 

takiej grupie mieszkańców, których stać będzie na zabezpieczenie 40% udziału, 

natomiast osoby mniej zamożne nie będą miały możliwości skorzystać z takiego 

przywileju. Ponadto zadania wymienione w projekcie uchwały należą do zadań 

własnych gminy. 

 Radny Wojciech Chłopek powiedział, że projekt uchwały jest czymś na 

kształt partnerstwa publiczno-prawnego, przyjęciem inicjatywy, że wspólnie 

można coś osiągnąć. Radny zaznaczył, że może projekt uchwały nie jest 

doskonały ale równocześnie poprosił o nie odrzucanie go w głosowaniu. 

 Radny Artur Kudzia powiedział, że wszyscy radni obecni na sali są za tym, 

by pomóc mieszkańcom. 

 Radny Stefan Grudzień zaznaczył, że gmina Zagnańsk jak żadna inna niesie 

pomoc mieszkańcom w zakresie dofinansowania w budowie kanalizacji, jednak na 

inne inwestycje przyjdzie stosowny czas. 

Przewodnicząca odczytała projekt uchwały i poddała go pod głosowanie. Za 

przyjęciem uchwały głosowało 5 radnych, przeciw było 9 radnych, nikt nie 

wstrzymał się od głosu. 

Godz. 1500 - sprawy i wnioski mieszkańców gminy. 

 Przewodnicząca poinformowała, że o godzinie 1500 zabierają głos 

mieszkańcy gminy i oddała głos Panu Witoldowi Bimer. 

 Pan Witold Bimer przywitał się z wszystkimi radnymi oraz mieszkańcami 

obecnymi na sali. Zaznaczył, że od wielu lat interesuje się losami i stanem 

zdrowia Dębu Bartek a do udziału w sesji skłonił go artykuł o Dębie Bartek  

w ostatnim wydaniu Gazety Zagnańskiej. Pan Bimer zaapelował do Rady Gminy  

o podjęcie wszelkich możliwych działań, zmierzających do ratowania pomnika 

przyrody i zaznaczył, że nie godzi się z wyrokiem mówiącym o tym, że już nic nie 

da się zrobić dla przedłużenia życia Dębu. 

 Przewodnicząca podziękowała Panu Witoldowi za wystąpienie i dodała,  

że właśnie na tej sesji jednym z punktów była koncepcja ratowania pomnika 

przyrody, po czym wręczyła dokument wraz z załącznikiem mapowym Panu 

Bimerowi. 

 Sołtys sołectwa Gruszka powiedział, że mieszkańcy przybyli dziś na obrady 

sesji są zainteresowani sprawą zmiany w miejscowym planie zagospodarowania 
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przestrzennego, która została przygotowana na wniosek prywatnego inwestora. 

Zmiana miałaby polegać na zajęciu również działki, ujętej jako droga dojazdowa. 

Dzięki tej drodze – jak zaznaczył sołtys – każdy z mieszkańców uzyskuje ok. dwie 

działki budowlane. 

 W dalszej części obrad Wójt Zbigniew Zagdański oraz Zastępca Wójta 

Mirosław Garecki wyłożyli mieszkańcom mapę, obrazującą omawianą zmianę.  

 Mieszkaniec sołectwa Samsonów Pan Strasic zaapelował, aby radni nie 

godzili się na powstanie obok przysiółku Samsonów – Podlesie kopalni gliny. 

Zaznaczył, że mieszkańcy sołectwa poprzez złożenie140 podpisów na petycji nie 

godzą się na powstanie w tamtym rejonie kopalni. 

 Przewodnicząca powiedziała, że omawiane tereny są terenami rolnymi a nie 

przemysłowymi i jeżeli pojawi się wniosek inwestora o przekształcenie ich na 

przemysłowe, Rada Gminy Zagnańsk będzie miała na uwadze opinię mieszkańców 

w tej sprawie. 

Sołtys Zagnańska poprosiła o ustawienie dwóch koszy typu „dzwonki” obok 

sklepu „Lewiatan”,  sprawdzenie oznakowania i ewentualnego umieszczenia 

dodatkowego (turyści zwiedzający Dęba Bartka kierują się na ul. Dęba Bartka 

zamiast pod pomnik przyrody), uprzątnięcie terenu wokół Dębu Bartek oraz 

rozważenie budowy podjazdu do budynku Urzędu Gminy dla osób 

niepełnosprawnych. 

Pan Andrzej Świątek zapytał, czy gmina wystąpiła o filię wydziału 

komunikacji dla gminy Zagnańsk i czy rozważała przejęcie całej gospodarki 

śmieciowej jak również o kwestie dofinansowania do kolektorów dla mieszkańców 

gminy. Pan Świątek zaproponował również rozważenie przez Panią 

Przewodniczącą pełnienia funkcji przedstawiciela gminy w MZWiK w Kielcach. 

Wójt Zbigniew Zagdański odpowiedział, że urząd oczekuje na odpowiedź w 

sprawie możliwości otwarcia filii wydziału komunikacji w Zagnańsku. Co do 

zbiórki odpadów Wójt odpowiedział, że Gmina Zagnańsk razem z innymi gminami 

oczekuje na rozstrzygnięcie ustawowe w tej kwestii. Jeśli chodzi o dofinansowanie 

do zakupu kolektorów – Miasto Kielce ujęło w aplikacji o środki z Mechanizmu 

Norweskiego również Gminę Zagnańsk, ponieważ indywidualne zafirmowanie 

takiego wniosku przez Gminę byłoby niemożliwe z uwagi na minimalną wartość 

wniosku w kwocie 10 milionów franków. 

Pani Halina Kubicka – przewodnicząca Rady Sołeckiej zapytała, kiedy ruszą 

roboty związane z budową skrzyżowania w miejscowości Tumlin Węgle. 

Wójt odpowiedział, że prowadzone są prace przygotowawcze i realizację tej 

inwestycji przewiduje się na ten rok. 

Sołtys Edward Krzeszowski (sołectwo Umer) poprosił o uprzątnięcie terenu 

wokół zalewu na Umrze. 
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Przewodnicząca Rady Sołeckiej w Bartkowie zapytała, kiedy rozpocznie się 

budowa dalszej części chodnika na Bartkowie.  

Wójt odpowiedział, że za kilkanaście dni powinny rozpocząć się prace, 

natomiast ukończenie robót przewiduje się na 31 lipca br.  

 Sołtys Stanisław Kundera (Bartków) poprosił o wysypanie grysem koło 

przejazdu kolejowego (przejazd w pobliżu posesji sołtysa). 

 Pan Linek poruszył problem przekształcenia terenu, na którym prowadzi 

działalność gospodarczą. Został on przekształcony z przemysłowego na cele 

komercyjne. Poruszył również kwestię podwyższenia ogrodzenia przy boisku  

w Samsonowie, ponieważ piłka wypada na drogę wojewódzką oraz prywatne 

posesje. 

 Radny Stefan Grudzień zaapelował do radnych oraz Wójta, by pomóc Panu 

Linek oraz by w przyszłości urbanista konsultował podobne zmiany  

z zainteresowanymi mieszkańcami. 

 Przewodnicząca zauważyła, że na jedną z kolejnych sesji powinien zostać 

przygotowany projekt uchwały dotyczący zmiany w miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego sołectwa , gdzie prowadzona jest działalność 

Pana Linka. 

 Przewodniczący Rady Sołeckiej w Zagnańsku Pan Waldemar Wiech 

przekazał Kierownikowi Posterunku w Zagnańsku kilka uwag, dotyczących pracy 

posterunku w Zagnańsku. Nadmienił, że patrole nie zatrzymują się  

i nie reagują widząc zagrożenie (bójki przy sklepach, chodnikach, wyścigi przy ul. 

Turystycznej w Zagnańsku). 

 Przewodnicząca wobec braku innych pytań poinformowała, że Rada wraca 

do porządku obrad sesji. 

Ad. 16. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia  

              zmiany w Studium uwarunkowań i kierunków    

              zagospodarowania przestrzennego gminy Zagnańsk. 

 Przewodnicząca zapytała, czy radni mają wnioski do projektu uchwały. 

Radna Agnieszka Gębska poprosiła radnych o głosowanie przeciwko podjęciu 

uchwały, ponieważ – jak dodała - w tej dokumentacji nie da się już nie ujmować 

omawianej drogi. 

 Wójt poinformował, że podjęcie tych uchwał nie spowoduje ujęcia tej drogi 

przy zmianie w planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa.  

 Radny Robert Kaszuba zaproponował, aby w projekcie uchwały dodać 

zapis: „z wyłączeniem działki Nr 238”. 
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 Przewodnicząca poddała pod głosowanie wprowadzenie poprawki do 

projektu uchwały w § 1. Za wprowadzeniem poprawki głosowało 12 radnych (w 

obecności 12 radnych na sali). Następnie Przewodnicząca odczytała projekt 

uchwały z naniesioną poprawką i poddała go pod głosowanie. 

 Za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych (w obecności 12 radnych na 

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

numerem 36/2009 i stanowi załącznik do protokołu. 

Ad. 17. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia    

              zmiany Nr 3 w miejscowym planie zagospodarowania  

              przestrzennego sołectwa Gruszka na terenie gminy Zagnańsk. 

 Przewodnicząca poddała pod głosowanie wprowadzenie poprawki do 

projektu uchwały w § 1. Za wprowadzeniem poprawki głosowało 12 radnych  

(w obecności 12 radnych na sali). Następnie Przewodnicząca odczytała projekt 

uchwały z naniesioną poprawką i poddała go pod głosowanie. 

 Za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych (w obecności 12 radnych na 

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

numerem 37/2009 i stanowi załącznik do protokołu. 

Ad. 18. Informacja o korespondencji wpływającej do Rady Gminy  

               Zagnańsk między sesjami. 

 Przewodnicząca poinformowała, że w okresie między sesjami wpłynęły 

pisma od Wojewody Świętokrzyskiego, dotyczące: 

- obowiązku przesyłania uchwał podlegających publikacji również w wersji 

elektronicznej, 

- pismo dotyczące spraw organizacyjnych, kierowane do wszystkich urzędów 

(prośba o przesyłanie uchwał z załącznikami, uzasadnieniami oraz informacji  

o uchwałach, przekazywanych w trybie nadzoru do Regionalnej Izby 

Obrachunkowej), 

- pismo dotyczące nie przekazania dwóch uchwał w 2008 roku w trybie nadzoru 

do ŚUW w Kielcach, 

- pismo przypominające o składaniu oświadczeń majątkowych przez radnych. 

Przewodnicząca poinformowała również o kontroli ŚUW w Kielcach  

i zaleceniach pokontrolnych, w świetle których wszelkie odpowiedzi na skargi 

mieszkańców muszą być rozpatrywane i podejmowane w drodze uchwały Rady 

Gminy. 

Wpłynęło również pismo z Urzędu Gminy Klimontów z prośbą o udzielenie 

pomocy finansowej dla pogorzelców z tej gminy.  
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Skarbnik poinformował, że pomoc może być udzielona jedynie w formie 

dotacji. 

Radny Robert Kaszuba zaproponował, aby każdy z radnych przekazał 100 

złotych ze swojej diety na ten cel. 

Przewodnicząca podała numer konta celem przekazania środków przez 

radnych: 

Urząd Gminy Klimontów 27-640 

NBS Solec Zdrój O/Klimontów 

34851700070090000009250004 

oraz poprosiła o przygotowanie projektu uchwały o pomocy w formie dotacji na 

kolejną sesję. 

 Przewodnicząca poinformowała również, że wpłynęło pismo  

z Posterunku Policji w Zagnańsku z prośbą o zwolnienie z podatku od 

nieruchomości. W tym samym piśmie posterunek prosi o zadeklarowanie innej 

formy pomocy przez Urząd Gminy w Zagnańsku. 

 Radny Stefan Grudzień zauważył, że obok boiska przy szkole  

w Zagnańsku złodzieje rozbierają chodnik z kostki i zaznaczył, że nie widział w 

tych okolicach funkcjonariuszy mimo częstych telefonicznych zgłoszeń na 

posterunek. 

 Wójt Zbigniew Zagdański zapytał kierownika posterunku nadkom. Artura 

Koniecznego, czy kwota  zwolnienia z podatku od nieruchomości zasiliłaby 

posterunek w Zagnańsku. 

 Kierownik odpowiedział, że nie trafiłaby ona do Zagnańska, ponieważ to 

Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach wystąpiła do wszystkich posterunków  

z prośbą o skierowanie pisma do każdej z gmin. Jak zaznaczył Kierownik 

posterunku – kwestią współfinansowania przez gminy mogłoby być dotowanie 

posterunków w paliwo lub zakup przenośnego fotoradaru. 

 Przewodnicząca poprosiła o przygotowanie na kolejną sesję projektu, dot. 

udzielenia pomocy finansowej dla posterunku w Zagnańsku. 

 Radny Stefan Grudzień poprosił o przygotowanie wykładni prawnej, czy 

zgodne z prawem i możliwe byłoby wystąpienie o 2-3 etaty policjantów, którzy 

pełniliby służbę tylko dla gminy Zagnańsk.  

 Przewodnicząca poinformowała o kolejnym piśmie, które wpłynęło od  

Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Samsonowskiej, aby cały budynek przeznaczyć na 

Filię Gminnego Ośrodka Kultury. 
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 Wójt odpowiedział, że wykonana ekspertyza nośności stropów, o którą 

prosili radni wykazała, że w budynku tym może mieć swoją siedzibę biblioteka, 

ale dopiero po wzmocnieniu stropów. 

 Radny Kazimierz Tomasiak powiedział, że na jednej z wcześniejszych 

komisji proponował, by jedno z pomieszczeń po byłym ośrodku zdrowia 

przeznaczyć na działalność gospodarczą. 

 Radny Robert Kaszuba zaznaczył, że w przypadku gdyby wszystkie 

pomieszczenia zajęło Towarzystwo, budynek stałby się obiektem użyteczności 

publicznej. Wówczas musiałby mieć dostęp dla osób niepełnosprawnych. 

Przewodnicząca poddała pod głosowanie, aby scedować na Komisję Oświaty, 

Kultury, Sportu, Pomocy Społecznej i Zdrowia przygotowanie na kolejną sesję 

Rady Gminy projektu uchwały dot. warunków wynajmu pomieszczeń po byłym 

ośrodku zdrowia  w Samsonowie ( w uchwale ma znaleźć się zapis, ile 

pomieszczeń przeznacza się dla Towarzystwa Ziemi Samsonowskiej a ile pod 

działalność gospodarczą).  

 Za przyjęciem takiego rozwiązania głosowało 9 radnych, 1 radny głosował 

przeciw, 1 radny wstrzymał się od głosu.  

 Do Rady Gminy wpłynęło również pismo od Kierownika NZOZ „Nasza 

Przychodnia” Pani Elżbiety Beskiej-Mróz z prośbą o 86 000 złotych na leczenie  

i profilaktykę pacjentów NZOZ w Samsonowie. 

 Wójt poinformował, że dofinansowanie w kwocie 86 000 złotych zostało 

przekazane SZOZ w Zagnańsku na wykończenie pomieszczeń pod rehabilitację, 

ponieważ budynek SZOZ jest własnością gminy. Wójt zaznaczył, że SZOZ 

zapewnia podstawową opiekę zdrowotną dla około 6 000 mieszkańców, natomiast 

NZOZ dla blisko 4 000 mieszkańców.  

 Radny Kazimierz Tomasiak złożył wniosek o przygotowanie uchwały,  

w której odmówimy przyznania środków w kwocie 86 000 złotych dla 

Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej. W projekcie tym ma znaleźć się zapis, 

że Rada nie wyraża zgody na przekazanie kwoty 86 000 złotych  dla 

Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Samsonowie.    

Przewodnicząca poddała wniosek pod głosowanie. Za przyjęciem wniosku 

głosowało 6 radnych, 1 radny był przeciw, 3 radnych wstrzymało się od głosu. 

Radny Kazimierz Tomasiak złożył wniosek, aby Radca Prawny  

przygotowała wykładnię dot. prawnych możliwości dofinansowywania  

przez Gminę Niepublicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej. 
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Ad.  19.  Sprawozdanie delegatów do Związków Międzygminnych. 

 Wójt poinformował, że: 

- 16 kwietnia w Związku Gmin Powiatu Kieleckiego w Zlewni Górnej Nidy odbyło 

się Zgromadzenie, którego głównym punktem było udzielenie absolutorium 

Zarządowi – uzyskał je jednogłośnie, 

- 25 marca odbyło się też zgromadzenie, na którym ustalono składkę członkowską 

w wysokości 10 groszy od mieszkańca danej gminy. Uchwalono również budżet, 

który ma dochody zaplanowane na poziomie 8 679,70 a wydatki w takiej samej 

wysokości, 

- 3 marca w Związku Gmin Gór Świętokrzyskich odbyło się Zgromadzenie, na 

którym ustalono składkę członkowską w wysokości 2 złote od mieszkańca. 

Ustalono również budżet tego Związku: dochody na poziomie 34 610 362 złote – 

z kwoty tej planowane są wydatki majątkowe na poziomie 33 833 784 złote oraz 

wydatki na bieżące utrzymanie biura w wysokości 268 176 złotych, 

- 30 marca w Międzygminnym Związku Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach 

odbyło się posiedzenie Zarządu, na którym ustalono porządek Zgromadzenia, jak 

również wypracowano stanowisko Zarządu na nadzwyczajne zgromadzenie 

wspólników. W tym samym dniu odbyło się to nadzwyczajne zgromadzenie 

wspólników, na którym ustalono zakres rzeczowy projektu kompleksowej ochrony 

wód podziemnych aglomeracji kieleckiej. 

Wójt powiedział, że wynaleziono powód, przez który na terenie gminy Zagnańsk 

nie stosuje się wskaźnika koncentracji 120 RLM na 1 kilometr sieci – gmina 

położona jest w granicach formy ochrony przyrody – jest to konkretnie „ochrona 

krajobrazu”. W ten sposób pozostały w tym programie nie tylko te zadania, które 

wcześniej były planowane ale też dopisaliśmy część Jaworzy i Siodeł oraz kanał  

w msc. Samsonów. 

- 20 kwietnia odbył się Zarząd, na którym poruszone zostały kwestie regulacji 

majątkowej – kilka lat temu, kiedy była tworzona spółka, został spisany akt 

założycielski a nie odbyło się przekazanie spółce majątku, 

- 24 kwietnia odbyło się Zgromadzenie, które jednogłośnie udzieliło absolutorium 

Zarządowi. Na Zgromadzeniu przyjęto również zmiany w budżecie. 

Zastępca Przewodniczącej, prowadzący obrady w tym punkcie zapytał, czy 

radni mają pytania do złożonego przez Wójta sprawozdania. 

Radny Robert Kaszuba poprosił, aby sprawozdania były zdawane przez 

wszystkich delegatów do związków międzygminnych, nie tylko przez Wójta. Radny 

zwrócił uwagę na kwotę wydatków na bieżące utrzymanie biura  

w wysokości 268 176 złotych w Związku Gmin Gór Świętokrzyskich  

w Bodzentynie, pytając o ilość osób tam zatrudnionych i zapytał, kiedy rozpocznie 

się budowa kanalizacji w sołectwie Tumlin. Radny zauważył też, że mieszkańcy 
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chcący podłączyć wodociąg otrzymują od Wójta odpowiedź, że brak jest środków 

finansowych na ten cel.  

Radny Robert Kaszuba złożył wniosek, aby skierować pismo do spółki 

„Wodociągi Kieleckie” z zapytaniem, jaka jest prognoza cen wody  

w najbliższych latach (od 2010 – 2012 roku). 

Wójt odpowiedział, że inwestycje planowane są na każdą kadencję  

i stąd urząd stara się realizować przede wszystkim te zaplanowane. Środki  

z MZWiK w Kielcach na budowę wodociągów są zagospodarowane – pod 

konkretne środki są zaplanowane konkretne inwestycje. Wniosek o prognozę cen 

wody – jak zaznaczył Wójt – zostanie przesłany do Wodociągów Kieleckich jako 

zgłoszony przez radnego na sesji z prośbą o odpowiedź. 

 Wójt poinformował radnego, że w Związku Gmin Gór Świętokrzyskich 

zatrudnionych jest dwóch pracowników, a w kwocie na bieżące utrzymanie biura 

mieszczą się również opracowania projektów, studiów i innych. 

Wójt odpowiedział, że budowa kanalizacji w sołectwie Tumlin jest 

przewidziana na rok 2012. 

Przewodnicząca poinformowała również radnych, że 21 kwietnia złożona 

została aplikacja do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w sprawie 

wniosku z Wodociągów. Będzie ona najpierw podlegała ocenie formalnej  

i merytorycznej pracowników Funduszu, następnie przekazana niezależnym 

ekspertom, oceniającym wniosek. Nie została jednak sprecyzowana data 

weryfikacji. 

Ad. 20.  Sprawy różne. 

 Radny Władysław Kowalewski zapytał, czy może wziąć udział  

w spotkaniu, dotyczącym ustalenia trasy ścieżki rowerowej Kielce-Zagnańsk. 

Radny poprosił też o odpowiedź, jakich uchwał dotyczy pismo Wojewody 

Świętokrzyskiego.  

 Wójt poinformował radnego o terminie spotkania w sprawie ścieżki 

rowerowej i przekazał, że kserokopia pisma Wojewody zostanie mu przesłana. 

 Radny Tadeusz Mączka powiedział, że nagłośnienie hali sportowej  

w Zagnańsku jest jego zdaniem złe. Przewodnicząca poinformowała, że 

nagłośnienie na ostatniej imprezie na hali było sprowadzone przez firmę 

zewnętrzną, a uczestnicy spotkania byli zdania, że nagłośnienie hali jest jednym z 

lepszych. 

 Radny Artur Kudzia zapytał, z jakiego powodu zostały wycięte drzewa przy 

drodze Jaworze – Gruszka. Radny poinformował również, że mieszkańcy gminy 

 




