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Protokół  I/2009 

z posiedzenia sesji Rady Gminy Zagnańsk 
odbytej w dniu 16 lutego 2009 roku. 

 
Sesję otworzyła i obradom przewodniczyła Przewodnicząca Rady Gminy 

Justyna Ślewa. Powitała zebranych na sali konferencyjnej Urzędu Gminy 

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

Na podstawie listy obecności Przewodnicząca stwierdziła quorum  

(na sali obecnych było 14 radnych).  
Na sekretarza nadzorującego sporządzenie protokołu Przewodnicząca 

Rady Gminy wyznaczyła radnego Zenona Lagnera. 
 

Ad. 2. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji. 

 
Przewodnicząca zapytała, czy po zapoznaniu się z protokołem z sesji 

Rady Gminy w Zagnańsku w dniu 29 grudnia 2008r. radni mają jakieś 
wnioski.  

Radny Artur Kudzia zgłosił, że na sesji w dniu 29 grudnia był 
sekretarzem nadzorującym spisanie protokołu, a nie podpisał go. 
Przewodnicząca poinformowała radnego Kudzię, że protokół  podpisuje 

nadzorujący jego spisanie dopiero po przyjęciu go przez Radę na tej sesji. W 
związku z tym, że dalszych pytań i uwag do protokołu radni nie zgłosili, 

Przewodnicząca powiedziała, że po przeczytaniu protokołu  
i odsłuchaniu zapisu cyfrowego chciałaby zgłosić swoje wnioski do protokołu.  

Na stronie 4 protokołu w „Informacji Wójta z działalności między sesjami”  
po słowach „odbyło się spotkanie” należy dodać słowo: „w sprawie”. Na 
stronie 5 protokołu zapis dotyczący wyróżnienia Gminy Zagnańsk powinien 

mieć brzmienie: „ 18 grudnia 2008r. w gminie odbyła się uroczystość 
wręczenia Wyróżnień Gminy Zagnańsk. Na podstawie złożonych czterech 

wniosków Kapituła Wyróżnienia postanowiła nagrodzić:” oraz poniżej: 
„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.” 

 W adnotacji do punktu 7, dot. podjęcia uchwały w sprawie zmian  

w budżecie gminy na 2008 rok zapis ma otrzymać brzmienie: „Skarbnik 
omówił zmiany w budżecie 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, że rozdał tekst poprawek 
przed sesją dla wszystkich radnych.” 
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 W adnotacji do punktu 9, dot. odczytania opinii RIO w Kielcach  

o projekcie budżetu  na końcu zapisu należy dodać zapis: „ i uzyskał 
pozytywną opinię”. 

 W adnotacji do punktu 11, dot. dyskusji nad wniesionymi 
poprawkami, na stronie 11 protokołu ostatni wers ma otrzymać brzmienie: 

„Przewodnicząca poddała pod głosowanie autopoprawki zgłoszone przez Pana 
Wójta”, natomiast pierwszy wers na kolejnej 12 stronie otrzymuje brzmienie: 
„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”. 

 Na tej samej, 12 stronie w pierwszym zdaniu po słowach: „projekt 
uchwały” dodać: „zawierający zmiany wynikające z wniesionych 

autopoprawek”. 

 Ostatnia zmiana dotyczy słowa na stronie 18 protokołu, w pierwszym 

wersie. Chodzi tam o pompownię wody, natomiast jest zapis mówiący  
o pompowni ścieków. 

Przewodnicząca poddała pod głosowanie, kto z radnych jest za 
wniesieniem wszystkich poprawek do protokołu. Za wniesieniem poprawek 

głosowało 10 radnych, nikt nie głosował przeciw, 4 radnych wstrzymało się 
od głosu. Następnie Przewodnicząca poddała pod głosowanie przyjęcie 
protokołu z sesji w dniu 29 grudnia 2008r. z poprawkami. Za przyjęciem 

protokołu głosowało 10 radnych, nikt nie głosował przeciw, 4 radnych 
wstrzymało się od głosu, w wyniku czego protokół został przyjęty. 

Ad. 3. Przyjęcie porządku obrad. 
 

 Przewodnicząca zapytała, czy radni mają jakieś uwagi lub wnioski  
do porządku obrad.  

Radny Artur Kudzia zapytał, dlaczego w porządku obrad sesji nie 
znalazł się punkt dotyczący sprawozdania delegatów do związków 

międzygminnych. Przewodnicząca poinformowała, że nie jest jej wiadomo, 
aby między sesjami odbyły się spotkania, ale jeśli życzeniem radnego jest 

uzyskanie takich informacji, wówczas Wójt poinformuje o takich spotkaniach 
w informacji z działalności między sesjami. Radny Artur Kudzia złożył 
wniosek o wprowadzenie do porządku sesji punktu dot. sprawozdania 

delegatów do związków międzygminnych.   
 Radny Krzysztof Gębski zgłosił wniosek o wprowadzenie do porządku 

dwóch stanowisk Komisji Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego, 
dotyczących podjęcia przez Radę Gminy stanowiska odnośnie wytyczenia 
trasy ścieżki rowerowej oraz podjęcia stanowiska odnośnie wyrażenia zgody 

przez Radę Gminy na możliwość partycypowania w kosztach 
zagospodarowania otoczenia Dębu Bartek. 
 Wójt Garecki zgłosił wniosek, aby w porządku obrad znalazły się dwa 

dodatkowe punkty - jeden dot. kwoty na projekt trasy Zagnańsk-Kielce 
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(uchwała w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Kieleckiego  

w kwocie 115 000 złotych – kwota ta została wydzielona z kwoty 665 000 
złotych, która nie pozwalała na prawidłowe przygotowanie inwestycji) oraz 

drugi-dotyczący wyłączenia z kwoty 600 000 złotych (z pomocy finansowej 
dla Powiatu Kieleckiego na budowę skrzyżowania w msc. Tumlin-Węgle) 
kwoty 20 000 złotych na wykup i wydzielenie terenu pod budowę 

skrzyżowania oraz 15 000 na opracowanie projektu budowlanego chodnika  
(pomoc rzeczowa) w wyniku czego kwota 600 000 złotych zastąpiona 
zostałaby kwotą 565 000 złotych. 

Wójt zgłosił wniosek, aby zamienić kolejność punktu w sprawie zmian 

w budżecie gminy na rok 2009 (Ad. 5) oraz Gminnego programu na rok 2009 
(Ad. 17) ze względu na ścisły związek treści programu ze zmianami w 
budżecie na 2009 rok w taki sposób, aby program profilaktyki na 2009 rok 

znalazł się przed zmianami w budżecie na 2009 rok. 

Przewodnicząca poddała pod głosowanie wniosek zgłoszony przez 

radnego. A. Kudzię. Za wprowadzeniem tego punktu do porządku obrad 
głosowało 14 radnych (w obecności 14 radnych na sali). Następnie 

Przewodnicząca poddała pod głosowanie wprowadzenie dwóch punktów, dot. 
stanowisk zgłoszonych przez radnego Gębskiego. Za wprowadzeniem 
pierwszego stanowiska do porządku obrad głosowało 6 radnych, 5 radnych 

było przeciw, 3 radnych wstrzymało się od głosu. Za wprowadzeniem 
drugiego stanowiska do porządku obrad głosowało 7 radnych, 3 radnych 

było przeciw, 4 radnych wstrzymało się od głosu.  
          Następnie Przewodnicząca poddała pod głosowanie wniosek zgłoszony 
przez Pana Wójta, dot. umieszczenia przed punktem dot. zmian w budżecie 

na 2009 rok punktu dot. Gminnego Programu Profilaktyki na 2009 r. – za 
wprowadzeniem zmiany głosowało 14 radnych ( w obecności 14 radnych na 
sali). 

Za wprowadzeniem do porządku obrad uchwały dot. udzielenia pomocy 

rzeczowej dla Powiatu Kieleckiego (skrzyżowanie w msc. Tumlin Węgle) 
głosowało 14 radnych (przy 14 radnych obecnych na sali). Za 
wprowadzeniem do porządku obrad uchwały dot. udzielenia pomocy 

rzeczowej dla Powiatu Kieleckiego (na projekt trasy Zagnańsk-Kielce) 
głosowało 15 radnych (na obrady sesji przybył radny Wojciech Chłopek). 
 W wyniku głosowania (za przyjęciem porządku obrad z wszystkimi 

przyjętymi poprawkami głosowało 15 radnych) przyjęto jednogłośnie 
następujący porządek obrad sesji w dniu 16 lutego 2009 roku: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji. 

3. Przyjęcie porządku obrad. 
4. Informacja Wójta z działalności między sesjami. 
5. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu na rok 2009 –   

     Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania  
     Narkomanii, Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok. 
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7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy w Zagnańsku   

    Nr 2/2007 z dnia 26 lutego 2007r. w sprawie: określenia zasad udzielania  
    dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub   

    robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków  
    i uchwały nr 72/2007 Rady Gminy w Zagnańsku z dnia 19 listopada  
    2007r. w sprawie: zmiany Uchwały Rady Gminy w Zagnańsku Nr 2/2007  

    z dnia 26 lutego 2007r. w sprawie: określenia zasad udzielania dotacji na  
    sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót  
    budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia na rzecz Gminy Zagnańsk gruntów  

    położonych w miejscowości Zachełmie z przeznaczeniem pod budowę   
    pompowni ścieków i lokalizację kanału sanitarnego. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zamiany nieruchomości stanowiącej własność  
    Gminy Zagnańsk położonej w obrębie geodezyjnym Samsonów gm.  
    Zagnańsk, na udział wynoszący ½ nieruchomości położonej w obrębie  

    geodezyjnym Zachełmie, gm. Zagnańsk, należący do osoby fizycznej. 

10. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr 127/2008 Rady Gminy  
      w Zagnańsku z dnia 25 września 2008r. w sprawie Zmiany Nr 1  
      w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa    

      Jaworze na terenie gminy Zagnańsk. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany  

      w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego   
      gminy Zagnańsk. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 4  
      w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa   

      Samsonów na terenie gminy Zagnańsk. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany  

      w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego   
      gminy Zagnańsk. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 5  
      w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa   

      Bartków na terenie gminy Zagnańsk. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli  

      zatrudnionych w placówkach prowadzonych przez Gminę Zagnańsk   
      obowiązującego od 2009 roku. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia  
      zasadniczego i wartości jednego punktu dla potrzeb wynagrodzenia  

      pracowników szkół i przedszkoli w Gminie Zagnańsk nie będących  
      nauczycielami. 

17. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr 32/2005 Rady Gminy  
       Zagnańsk z dnia 20 czerwca 2005r. w sprawie: szczegółowych zasad   
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       przyznawania i odpłatności za usługi świadczone w ramach ustawy  

       o pomocy społecznej. 

18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej. 

19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej. 

20. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej. 

21. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej. 

22. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej. 

23. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej. 

24. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej. 

25. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej. 

26. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej. 

27. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości  
      dla msc.: Tumlin na lata 2008-2015. 

28. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy dzierżawy na nieruchomość  
      oznaczoną numerem ewidencyjnym 200 położoną w miejscowości  

      Janaszów Gm. Zagnańsk z przeznaczeniem pod usytuowanie obiektów    
      rekreacyjno-sportowych. 

29. Podjęcie uchwały w prawie zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości  
      oznaczonej numerem ewidencyjnym 1149/2 położonej w miejscowości   

      Zachełmie z przeznaczeniem pod wiatę przystankową. 

30. Podjęcie uchwały w prawie zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości  

      oznaczonej numerem ewidencyjnym 1150/2 położonej w miejscowości  
      Zachełmie z przeznaczeniem pod wiatę przystankową. 

31. Podjęcie uchwały w prawie zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości  
      oznaczonej numerem ewidencyjnym 1151/2 położonej w miejscowości  

      Zachełmie z przeznaczeniem pod wiatę przystankową. 

32. Podjęcie uchwały w sprawie powołania zakładu budżetowego pod nazwą:  

      „Zakład Usług Komunalnych w Zagnańsku”. 

33. Podjęcie stanowiska w sprawie wyrażenia zgody na zmianę przeznaczenia  

      użytkowania działek rolnych na budowlane w sołectwie Kołomań, Gm.  
      Zagnańsk. 

34. Podjęcie stanowiska w sprawie wyrażenia przez Radę Gminy Zagnańsk  
       zgody na wytyczenie ścieżki rowerowej. 
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35. Podjęcie stanowiska w sprawie wyrażenia przez Radę Gminy Zagnańsk  

       zgody na partycypowanie w kosztach zagospodarowania otoczenia Dębu  
       Bartek. 

36. Sprawozdanie delegatów do związków międzygminnych. 

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

38.  Sprawy różne. 

39.  Zapytania i interpelacje radnych i mieszkańców gminy. 

Ad. 4. Informacja Wójta z działalności między sesjami. 

  
Wójt poinformował, że w dniu 11 stycznia 2009 roku odbyło się walne 

zgromadzenie koła wędkarskiego, na którym wędkarze podziękowali Wójtowi 

oraz Radzie Gminy za pomoc otrzymywaną co roku, przekazując Wójtowi 
symboliczną statuetkę. 

20 stycznia 2009 roku Wójt uczestniczył wspólnie z Panią 

Przewodniczącą w spotkaniu opłatkowym z gospodarzem Diecezji kieleckiej 
Księdzem Biskupem Kazimierzem Ryczanem. 

 21 stycznia 2009 roku odbyło się spotkanie z nadleśniczym 
Nadleśnictwa Zagnańsk z udziałem części radnych. Dotyczyło ono wszelkich 
spraw wymagających załatwienia na styku gmina-nadleśnictwo, dotyczących 

uzyskania dostępu do terenów leśnych na realizację zadań inwestycyjnych 
lub też uporządkowania zastanych sytuacji, gdzie mieszkańcy korzystają  

z dróg lub ścieżek, a do tej pory było to problemem ze strony Nadleśnictwa. 
Na spotkaniu tym ustalono kierunek działań, które teraz będą realizowane. 
 23 stycznia wspólnie z przedstawicielami gmin tworzących 

Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach Wójt 
uczestniczył w spotkaniu w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska w 
Warszawie. Tematem spotkania było ustalenie miejsca, w jakim znajdujemy 

się jako gmina jeśli chodzi o starania o pieniądze z Funduszu Spójności na 
realizację kanalizacji w gminach. 

 24 stycznia w Ochotniczej Straży Pożarnej w Chrustach z inicjatywy 
Zarządu Gminnego odbyło się spotkanie z Marszałkiem Województwa 
Zdzisławem Wrzałką. Podziękowano Panu Marszałkowi za owocną  

współpracę w 2008 roku. 
 25 stycznia przy finansowym wsparciu ze strony Gminy oraz 
organizacyjnym wsparciu ze strony Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu  

i Rekreacji odbył się w kościele w Zagnańsku przegląd chórów parafialnych – 
chóru z Zagnańska, Zachełmia jak również z Masłowa, Kielc oraz Sitkówki-

Nowin. 
 Również w tym dniu wspólnie z Panią Przewodniczącą Wójt 
uczestniczył w obchodach 10-lecia Powiatu Kieleckiego. Za owocną 

współpracę z Powiatem Kieleckim Gmina Zagnańsk otrzymała pamiątkową 
statuetkę. 
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 28 stycznia jak również 4 lutego Wójt odbył spotkanie  

z przedstawicielami Związku Nauczycielstwa Polskiego, celem uzgodnienia 
treści regulaminu wynagradzania nauczycieli. 

 2 lutego w szkole w Zagnańsku odbyło się otwarcie dodatkowego 
oddziału przedszkolnego, który powstał dzięki środkom unijnym. 
 3 lutego odbyło się zebranie wiejskie w Samsonowie, gdzie tematem 

spotkania była realizacja przyłączy kanalizacyjnych, jak również inne bieżące 
problemy. 
 9 lutego Wójt uczestniczył w zebraniu wiejskim w Tumlinie, gdzie 

głównym punktem tego spotkania było przyjęcie Programu Odnowy 
Miejscowości. Oprócz tego mieszkańcy poruszali różnorodne problemy. 

 11  lutego Wójt uczestniczył w posiedzeniu Rady Banku Spółdzielczego 
w Samsonowie. Na wspomnianym spotkaniu poruszano sprawy wyników 
finansowych za styczeń br. w porównaniu z analogiczym miesiącem 

ubiegłego roku. Wynik z br. jest nieznacznie gorszy od ubiegłorocznego. 
Według przepisów bank, aby być bankiem całkowicie samodzielnym 

powinien posiadać 1 mln euro środków własnych. W obliczu istniejącego 
kryzysu, częstych zmian kursu walut Zarząd banku ma własne pomysły  
i taktykę, aby temu zadaniu sprostać. 

Wójt poinformował, że został ogłoszony konkurs w zakresie realizacji zadań 
dotyczących sportu. W wyniku konkursu zaproponowano na prowadzenie 
klubów: 

- „Lubrzanka-Kajetanów” – 100 000 złotych, 
- „Skała Tumlin” – 40 000 złotych, 

- „Samson Samsonów” – 32 000 złotych, 
- Leśnik Zagnańsk -  30 000 złotych. 
 Wójt poinformował również, ze z uwagi na brak właściwego nadzoru 

nad pracą referatu budownictwa, bezpośrednio nadzorowanego przez 
Sekretarza Gminy Wójt podjął decyzję o przesunięciu go z dotychczasowego 

stanowiska na stanowisko pracownicze. 
 Gmina chciałaby – jak zaznaczył Wójt – postawić przy ruinach Huty  
w Samsonowie jak również przy Dębie Bartku WC, w przypadku terenu przy 

Dębie Bartku brak jest w tej sprawie zgody ze strony Nadleśnictwa. 
 Wójt zaznaczył również, że na jednej z komisji został poruszony 
problem opłat za śmieci, w przypadku gdy właściciel posesji prowadzi ich 

segregację. Pojawiła się na tej komisji opinia, że mieszkańcy nie mogą 
korzystać z przywileju obniżki opłaty w przypadku segregowania odpadów. 

Wójt powiedział, że wyczerpującej odpowiedzi na ten temat udzieli za chwilę 
zastępca Wójta Mirosław Garecki. 
 

 Przewodnicząca Rady Gminy Justyna Ślewa zapytała, czy do złożonej 
przez Wójta informacji są jakieś pytania. 
 Radny Władysław Kowalewski zauważył, ze w protokole z sesji w dniu 

29 grudnia nie ma wzmianki o zebraniu wiejskim w Belnie w dniu  
28 grudnia. O zebraniu tym nie poinformował Pan Wójt również  

w wystąpieniu na sesji w dniu 16 lutego. 
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 Wójt odpowiedział, że stało się to zapewne przez nieuwagę, ale jest 

szereg spotkań o których Wójt nie informuje – wybierając jedynie  
te najważniejsze.  

 Zastępca Wójta na wcześniejsze pytania radnych, zadawane na 
posiedzeniach komisji odpowiedział, że Uchwała Nr 133/2008 w sprawie 
określenia górnych stawek opłat jest wymogiem ustawowym. Również 

ustawa w tym zakresie mówi, że Rada Gminy stosuje niższe stawki dla 
mieszkańców, którzy stosują segregację śmieci. 
 Jak wyjaśnił Zastępca Wójta Pan Mirosław Garecki zapis ustawy ma 

zastosowanie, gdy gmina nie prowadzi dobrodziejstwa bezpłatnego 
odbierania odpadów segregowanych. Gmina Zagnańsk odpady segregowane 

odbiera w formie „dzwonków”  (szkło, butelki PET) oraz poprzez odbiór 
odpadów sprzed posesji. W tej sytuacji należałoby zawrzeć w umowie zapis  
o uldze. Aby to uczynić należałoby zrobić reasumpcję Uchwały i zawrzeć  

w niej zapis, że przepis dot. określenia górnych stawek opłat nie ma 
zastosowania w przypadku, gdy gmina odbiera bezpłatnie segregowane 

odpady. 
 Radny Wojciech Chłopek powiedział, że Rada Gminy Zagnańsk  
w Uchwale Nr 133/2008 zawarła minimum, natomiast miejscem do 

wprowadzenia wszelkich regulacji ( w tym zniżki za segregację śmieci) jest 
regulamin. 
 Wójt Zbigniew Zagdański odpowiedział, że Uchwałę i regulamin można 

zmienić w przypadku jakichkolwiek wątpliwości radnych. Trzeba 
zdefiniować, co gmina rozumie pod pojęciem segregacji oraz uwzględnić fakt, 

że firma być może nie będzie w stanie odbierać odpadów segregowanych. 
Wójt zaznaczył, że widzi pilną potrzebę spotkania się z przedsiębiorcami  
i przeprowadzenia z nimi rozmów na temat stawek  opłat. 

 Radny Tomasz Witecki zapytał, czym podyktowane jest przyznanie – 
zdaniem radnego – niskiej w porównaniu do innych klubów sportowych 

kwoty środków na funkcjonowanie klubu „Samson”. Wójt odpowiedział, że 
oprócz tej kwoty klub otrzyma jeszcze środki na sekcję siatkówki. Zdaniem 
Wójta środki finansowe przeznaczane przez Gminę Zagnańsk na 

funkcjonowanie klubów nie są wcale małe w porównaniu z innymi gminami 
ościennymi i nie tylko. 
 

Ad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu na rok 2009 –   
            Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,    

            Przeciwdziałania Narkomanii, Przeciwdziałania Przemocy  
           w Rodzinie. 

 Przewodnicząca Justyna Ślewa zapytała, czy ktoś ma uwagi lub 
wnioski do projektu tej uchwały. 

 Wójt objaśnił, iż pomysł utworzenia gminnej orkiestry dętej nie jest 
pomysłem nowym. Wobec założenia utworzenia orkiestry zostały 

zaproponowane przesunięcia w preliminarzu wydatków Gminnego Programu  
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania 
Narkomanii, Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Utworzenie i utrzymanie 
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roczne orkiestry to kilkadziesiąt tysięcy złotych, dlatego gmina będzie starała 

się o pozyskanie na ten cel środków unijnych. 

 Radny Władysław Kowalewski powiedział, że na komisji Promocji, 
Turystyki i Sportu nie było rozmowy na temat utworzenia orkiestry. 

 Przewodnicząca oznajmiła, że Komisja Promocji, Turystyki i Rolnictwa 
była pierwszą komisją a każda komisja ma prawo wprowadzać zmiany do 
proponowanych materiałów i poprosiła, aby nikt nie ograniczał roli  

i zadań radnych. 

 Radny Artur Kudzia zapytał, kto wystąpił z wnioskiem o przyznanie 

kwot po 500 złotych na organizację spotkania z zespołem ludowym 
„Jaworzanki” i „Tumlinianki”. 

 Radny Piotr Piwowarczyk odpowiedział, że był to jego wniosek, który 
miał na celu jednakowe traktowanie obu zespołów. 

 Przewodnicząca poddała pod głosowanie poprawki w preliminarzu 
wydatków Gminnego Programu  Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii, Przeciwdziałania Przemocy w 
Rodzinie, firmowane przez Pana Wójta. Za przyjęciem poprawek głosowało 10 

radnych, 2 było przeciw, 3 wstrzymało się od głosu. W wyniku głosowania 
poprawki zostały przyjęte. 

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

 Za przyjęciem uchwały głosowało 10 radnych, nikt nie był przeciw,  
5 radnych wstrzymało się od głosu. Wobec powyższego uchwała została 

podjęta jednogłośnie w obecności 15 radnych, zarejestrowana pod numerem 
1/2009 i stanowi załącznik do protokołu. 

Ad. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy  
               na 2009 rok. 

 Skarbnik zaznaczył, że w projekcie uchwały, który został przekazany 
radnym przed posiedzeniami komisji, nastąpiły do dnia sesji kolejne zmiany.  

Są one podyktowane tym, że wpłynęło do urzędu pismo z Ministerstwa 
Finansów z informacją o ostatecznej wysokości subwencji i udziału  

w podatku dochodowym. Zmiany podyktowane są też informacją  
o możliwości finansowania budowy dróg w ramach Narodowego Programu 
Budowy Dróg Lokalnych. 

 Poprawki, które należałoby wprowadzić do projektu uchwały 
otrzymanego przez radnych przed komisjami wyglądałyby następująco: 

- w dziale 600 – zwiększenie dochodów o kwotę 550 000 złotych –  

z przeznaczeniem na remont drogi od ul. Turystycznej do Borowej Góry, 
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- w dziale 756 – zmniejszenie dochodów o kwotę 159 złotych (udziały gmin  

w podatku dochodowym od osób fizycznych), 

- w dziale 758 – zmniejszenie dochodów 146 646 złotych – dot. zmniejszenia 
subwencji oświatowej. 

W wydatkach budżetu gminy zmiany dotyczyłyby: 

- w dziale 600 – zwiększenie wydatków – o kwotę 150 000 złotych (zmiana 

struktury finansowania zadań z dotacji na wydatki inwestycyjne – w kwocie 
tej zawiera się 115 000 złotych na opracowanie projektu przebudowy drogi 
Zagnańsk-Kielce oraz 35 000 złotych na wykup gruntu pod modernizację 

skrzyżowania w msc. Tumlin-Węgle oraz doprojektowanie chodnika na tej 
drodze), 

- zwiększenie w drogach gminnych o kwotę 1 100 000 złotych – dot. 
modernizacji drogi od ul. Turystycznej do Borowej Góry, 

- zmniejszenie wydatków w tym dziale polegałoby na przesunięciu kwoty 
150 000 złotych z dotacji na wydatki inwestycyjne;  

- zmniejszenie wydatków o 550 000 złotych z drogi Zagnańsk-Kielce na 

zapewnienie udziału własnego ( droga - ul. Turystyczna – Borowa Góra), 

- zmniejszenie wydatków o kwotę 75 000 złotych na zimowe utrzymanie dróg 

i ciągów pieszych, 

- w dziale 700 – zmniejszenie o 85 000 złotych środków, które były w 

budżecie na podziały geodezyjne gruntów, 

- w dziale 900 – rozpisanie kwoty 400 000 złotych, przeznaczonej na 

utworzenie zakładu komunalnego: 200 000 na pierwsze wyposażenie oraz 
200 000 na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie zakładu w początkowym 

okresie funkcjonowania. 

Skarbnik powiedział, że to byłyby poprawki zgłoszone do projektu uchwały. 

 Przewodnicząca Rady Gminy zapytała, czy w sprawie projektu 
uchwały, dotyczącej zmian w budżecie na 2009 rok ktoś z radnych chce 

zabrać głos. 

 Radny Piotr Piwowarczyk zapytał, czy w związku z zabezpieczeniem 
środków na prowadzenie obsługi muzycznej zespołu „Jaworzanki” istniałaby 
również taka możliwość dla drugiego zespołu „Tumlinianki”. 

 Wójt odpowiedział, że jest taka możliwość, lecz zespół musi najpierw 
znaleźć taką osobę i wystąpić do urzędu z wnioskiem. 

 Radny Stefan Grudzień zapytał, czym spowodowane jest zmniejszenie 
subwencji oświatowej. 
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 Skarbnik odpowiedział, że w piśmie takiej informacji nie ma, natomiast 

być może jest to spowodowane mniejszą liczbą dzieci w szkołach, zmianą 
wskaźnika bądź zwiększeniem rezerwy oświatowej. 

 Przewodnicząca poddała pod głosowanie poprawki zgłoszone przez 
Skarbnika. Za przyjęciem poprawek głosowało 12 radnych, nikt nie był 

przeciw, 2 radnych wstrzymało się od głosu. W wyniku głosowania poprawki 
zostały przyjęte. 

Wobec braku innych pytań Przewodnicząca odczytała projekt uchwały  
i poddała go pod głosowanie. Skarbnik poprosił o poprawienie mylnie 

wpisanej kwoty - w paragrafie 10 w pierwszym punkcie zamiast kwoty 
401 500,00 zł  wpisać 456 632,49 zł. 

 Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, nikt nie był przeciw,  
1 radny wstrzymał się od głosu. Wobec powyższego uchwała została podjęta 
w obecności 14 radnych, zarejestrowana pod numerem 2/2009 i stanowi 

załącznik do protokołu. 

 Następnie Przewodnicząca Rady Gminy ogłosiła piętnastominutową 

przerwę w obradach sesji. 

 Po przerwie Przewodnicząca wznowiła obrady i poinformowała, że głos 
zabierze teraz Kierownik Posterunku Policji w Zagnańsku nadkom. Artur 
Konieczny.  

 Pan Artur Konieczny powitał Wójta Zbigniewa Zagdańskiego, 
Przewodniczącą Rady Justynę Ślewa, radnych i wszystkich uczestników 

sesji. Poinformował, że funkcję kierownika Posterunku Policji w Zagnańsku 
pełni dopiero 3 miesiące. Posterunek Policji w Zagnańsku jak też w Masłowie 

– według struktury – podlega pod Komisariat Policji w Bodzentynie. 
Komisariat Policji w Bodzentynie w 2008 roku wszczął i przeprowadził 
ogółem 463 postępowania przygotowawcze. W tym: 

- Komisariat Policji w Bodzentynie - 164 postępowania, 

- Posterunek Policji w Masłowie – 124 postępowania, 

- Posterunek Policji w Zagnańsku – 175 postępowania. Ponadto 
przeprowadzono 79 postępowań zakończonych odmową wszczęcia 
dochodzenia w tym: 37 postępowań przeprowadzonych przez KP Bodzentyn; 

12 postępowań przez PP w Masłowie, 30 postępowań przez PP w Zagnańsku.  

 Radny Stefan Grudzień zapytał, ilu funkcjonariuszy pracuje na 

posterunku w Zagnańsku oraz czy posterunek prowadzi patrole wieczorne 
latem. 

 Pan Kierownik Artur Konieczny odpowiedział, że jest to osiem osób 
razem z kierownikiem posterunku dodając, że tyloma etatami nie da się 

zapewnić całodobowej ochrony. Co do patroli letnich Kierownik wyjaśnił, że 
często w momencie wezwania funkcjonariusze są już  
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w terenie i nie mogą szybciej dojechać na miejsce, gdzie dochodzi do 

zakłócenia porządku. Kierownik podał również numer telefonu 
komórkowego, pod który radni, sołtysi i mieszkańcy mogą zgłaszać 

interwencje: 502 253 043. 

 Kierownik posterunku poprosił również o powiadamianie go przez 

urząd gminy o spotkaniach w sołectwach po to, by mógł w nich uczestniczyć 
i zapoznać się z problemami mieszkańców. 

 Radny Tadeusz Mączka poprosił Kierownika posterunku o podanie 
nazwisk dzielnicowych, pełniących służbę na terenie Gminy Zagnańsk. 

 Kierownik Posterunku Artur Konieczny poinformował,  
że dzielnicowymi są: Paweł Ściegienny i Piotr Bazak. Kierownik powiedział 

również, że funkcjonariusze przeprowadzają liczne kontrole trzeźwości 
kierowców. 

 Radny Tomasz Witecki zapytał, czy na początku lutego miała miejsce 
na terenie gminy akcja dot. narkomanii i czy w związku z tym pojawia się 
kolejny problem. 

 Nadkom. Artur Konieczny odpowiedział, że narkotyki są już problemem 

każdego miejsca. Pojawiają się w szkołach, dyskotekach. 

 Radny Piotr Piwowarczyk zapytał, jak często patrole wyjeżdżają  

w teren, ponieważ na przystankach gromadzą się różne grupy młodzieży. 
Miejscami spotkań są przede wszystkim przystanki oraz zalew w Umrze. 

 Radny Robert Kaszuba poprosił Kierownika Posterunku o zanotowanie 
miejsc, gdzie zdaniem radnego zbierają się grupy mieszkańców i gdzie patrol 

policji powinien pojawiać się częściej. Są to: przystanek koło szkoły  
w Tumlinie, przystanek Tumlin Dąbrówka-Umer, przystanek za zbiornikiem 
w Umrze na ul. Sosnowej. 

 Kierownik posterunku obiecał częstsze kierowanie patroli policyjnych 
w te miejsca i podziękował za wysłuchanie go przez uczestników sesji.  

 Przewodnicząca Rady Gminy Justyna Ślewa podziękowała 

Kierownikowi za przybycie na obrady sesji i poinformowała, że Rada 
przechodzi do kolejnego punktu w porządku obrad. 

Ad. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy  
             w Zagnańsku Nr 2/2007 z dnia 26 lutego 2007r. w sprawie:  
             określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac   

             konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy  
             zabytku wpisanym do rejestru zabytków i uchwały nr 72/2007  

             Rady Gminy w Zagnańsku z dnia 19 listopada 2007r. w sprawie:  
             zmiany Uchwały Rady Gminy w Zagnańsku Nr 2/2007 z dnia 26  
             lutego 2007r. w sprawie: określenia zasad udzielania dotacji na  

             sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub  
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             robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru  

             zabytków. 

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

 Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, nikt nie był przeciw  
i nikt nie wstrzymał się od głosu. Wobec powyższego uchwała została podjęta  

w obecności 14 radnych, zarejestrowana pod numerem 3/2009 i stanowi 
załącznik do protokołu. 

Ad. 8. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia na rzecz Gminy     
                Zagnańsk gruntów położonych w miejscowości Zachełmie  

                z przeznaczeniem pod budowę pompowni ścieków  
                i lokalizację kanału sanitarnego. 

Przewodnicząca zapytała, czy ktoś ma uwagi lub pytania do projektu 
uchwały. 
 Radny Kazimierz Salwa zapytał, czy jest jakaś szansa przyspieszenia 

wykupu terenu i przyspieszenia budowy pompowni, aby ta kanalizacja jak 
najszybciej ruszyła. 

Wójt odpowiedział, że program  kanalizacji Zachełmia jest przewidziany  
do realizacji w ramach projektu ochrony wód podziemnych aglomeracji 

kieleckiej. Jeżeli chcielibyśmy przyspieszyć realizację tej kanalizacji,  
to musielibyśmy ją stamtąd wyłączyć. Być może taka konieczność się pojawi 

po przedstawieniu gminie przez Wodociągi Kieleckie propozycji ograniczenia 
zakresu, aby sprostać wymogom wskaźnika 120 RLM na jeden kilometr sieci. 
Na dzień dzisiejszy nie ma jeszcze pozwolenia na budowę, wniosek taki został 

złożony w powiecie. Nie ma jednak aktualnego oświadczenia projektanta  
o sporządzeniu projektu budowy zgodnie z zasadami sztuki oraz zgodnie  
z przepisami prawa a powiat uznaje, że oświadczenie takie jest ważne tylko 

pół roku. W sytuacji, gdy trzeba wykupywać grunty pod lokalizację obiektów 
kanalizacyjnych nie jesteśmy w stanie spełnić tego warunku, że w ciągu pół 

roku od  otrzymania projektu składamy wniosek pozwolenie na budowę. 
 Radny Robert Kaszuba zauważył, że kwestia wykupu gruntu pod 
przepompownię i zamiany działki po nią to około 280 000 złotych, a nadal 

nie mamy rozwiązanego problemu z pozostałą częścią mieszkańców. Radny 
powiedział, że temat wykupu powinien zostać załatwiony kompleksowo. 

Wójt odpowiedział, że w momencie gdy gmina otrzyma pozwolenie na 
budowę kanalizacji nikt z właścicieli gruntu nie może się wycofać ze 

złożonego wcześniej oświadczenia. 

Wobec braku dalszych pytań Przewodnicząca odczytała projekt 

uchwały i poddała go pod głosowanie. Za przyjęciem uchwały głosowało  
10 radnych, nikt nie był przeciw, 5 radnych wstrzymało się od głosu. Wobec 
powyższego uchwała została podjęta, zarejestrowana pod numerem 4/2009  

i stanowi załącznik do protokołu. 



 

 

14 

Ad. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zamiany nieruchomości stanowiącej   

            własność Gminy Zagnańsk położonej w obrębie geodezyjnym  
            Samsonów gm. Zagnańsk, na udział wynoszący ½ nieruchomości  

            położonej w obrębie geodezyjnym Zachełmie, gm. Zagnańsk,  
           należący do osoby fizycznej. 

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

10 radnych, nikt nie był przeciw, 5 radnych wstrzymało się od głosu. Wobec 
powyższego uchwała została podjęta, zarejestrowana pod numerem 5/2009  

i stanowi załącznik do protokołu. 

Ad. 10. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr 127/2008 Rady    

               Gminy w Zagnańsku z dnia 25 września 2008r. w sprawie    
               Zmiany Nr 1w miejscowym planie zagospodarowania   
              przestrzennego sołectwa Jaworze na terenie gminy Zagnańsk. 

Przewodnicząca zapytała, czy ktoś ma uwagi lub pytania do projektu 

uchwały. Wobec braku pytań i uwag Przewodnicząca odczytała projekt 
uchwały i poddała go pod głosowanie. Za przyjęciem uchwały głosowało 15 
radnych, nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. Wobec 

powyższego uchwała została podjęta jednogłośnie, zarejestrowana pod 
numerem 6/2009 i stanowi załącznik do protokołu. 

Ad. 11. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia  
                zmiany w Studium uwarunkowań i kierunków  

               zagospodarowania przestrzennego  gminy Zagnańsk. 

Przewodnicząca zapytała, czy ktoś ma uwagi lub pytania do projektu 

uchwały. 
 Zastępca Wójta Mirosław Garecki poinformował radnych, że obszar 
podlegający zmianie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 

to w części łąki i lasy oraz tereny rolne. Zmianą ma zostać objęte 26 945m2, 
natomiast odległość od drogi powiatowej wynosi 600m. Zastępca Wójta 

poinformował również radnych, że koszt uzbrojenia wspomnianego terenu  
w wodociąg kształtowałby się na poziomie ok. 120 tysięcy złotych.  
 Radny Robert Kaszuba powiedział, że dobrze byłoby, aby radni przed 

podjęciem tej uchwały wypracowali sobie stanowisko, dotyczące jednakowego 
podejmowania podobnych uchwał. 

Radny Władysław Kowalewski wskazał, iż to bardzo dobrze,  
że inwestorzy chcą coś budować w gminie Zagnańsk. Radny dodał jednak,  

że jednocześnie urząd ostrzega przed wysokimi kosztami podłączenia 
infrastruktury do nowo wybudowanych obiektów. Radny powiedział,  
że proponuje przyjąć stanowisko, aby wszystkim inwestorom wyrażać zgodę 

na zmianę przeznaczenia gruntów oraz – co za tym idzie – późniejszą zgodę 
na podłączenie infrastruktury. 
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Radny Grudzień zapytał, czy nie należałoby ukierunkować rozwoju 

gminy. Radny zwrócił uwagę radnych, że być może Gmina nie ma w tym 
momencie środków na taką inwestycję. 

Zastępca Przewodniczącej Kazimierz Tomasiak, któremu Pani 
Przewodnicząca przekazała prowadzenie obrad, odczytał projekt uchwały  

i poddał go pod głosowanie. Za przyjęciem uchwały głosowało 9 radnych, 
nikt nie był przeciw, 4 radnych wstrzymało się od głosu. Wobec powyższego 
uchwała została podjęta w obecności 13 radnych, zarejestrowana pod 

numerem 7/2009 i stanowi załącznik do protokołu. 

Ad. 12. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia  
                zmiany Nr 4 w miejscowym planie zagospodarowania  
                przestrzennego sołectwa Samsonów na terenie gminy   

               Zagnańsk. 

Zastępca Przewodniczącej Kazimierz Tomasiak zapytał, czy są jakieś 

pytania lub uwagi do projektu uchwały. W związku z brakiem pytań 
Zastępca Przewodniczącej odczytał projekt uchwały i poddał go pod 

głosowanie. Za przyjęciem uchwały głosowało 10 radnych, nikt nie był 
przeciw, 4 radnych wstrzymało się od głosu. Wobec powyższego uchwała 
została podjęta w obecności 14 radnych, zarejestrowana pod numerem  

8/2009 i stanowi załącznik do protokołu. 

1500 – sprawy i wnioski mieszkańców gminy 

Mieszkaniec Jaworzy zapytał, na jakim etapie jest kanalizacja tej 

miejscowości oraz o to, czy gmina przewiduje formę dofinansowania źródeł 
energii odnawialnej (kolektory słoneczne). 

Wójt odpowiedział, że kanalizacja zostałaby rozpoczęta w tym roku, ale 
tylko w sytuacji gdy nikt nie przyblokuje gminy w uzyskaniu pozwolenia na 
budowę. Zakres budowy kanalizacji uzależniony będzie od możliwości 

pozyskania na ten cel środków z Unii Europejskiej. Natomiast pomoc w 
zakresie dofinansowania na kolektory słoneczne będzie możliwa wyłącznie 

wtedy, gdy będą programy unijne, z których gmina będzie mogła skorzystać. 

Pani Grażyna Wawszczak sołtys sołectwa Zagnańsk poprosiła, żeby 

zaprosić sołtysów na spotkanie, dotyczące kwestii wywozu nieczystości oraz 
segregowania śmieci. Pani Wawszczak poruszyła również problem, że skupy 
nie chcą przyjmować i wręcz żądają dopłat za skup makulatury. Poprosiła  

o wskazanie miejsc, gdzie mieszkańcy mogliby oddawać odpady 
segregowane. 

Wójt odpowiedział, że sołtysi zostaną na pewno zaproszeni na 
spotkanie z przedstawicielami firm zajmujących się wywozem śmieci. Wójt 

poinformował również, że gmina nie ma żadnego wpływu na to, czy firmy 
zabierają makulaturę. Sama rezygnacja ze zbierania nieodpłatnego śmieci 
segregowanych z gmin należących do MZGGŚ w Bodzentynie wynikała z tego, 

że te śmieci zawierały za dużo odpadów innych. 
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Przedstawiciel firmy „Czystopol” powiedział, że wysypiska nie mają 

warunków na przyjmowanie śmieci, są zawalone śmieciami. System się jakby 
zablokował. Firmy posiadające wysypiska żądają teraz tyle samo za tonę 

odpadów segregowanych co za tonę niesegregowanych. 

Sołtys Krzeszowski poinformował, że są liczne skargi mieszkańców na 

służby drogowe w zakresie nienależytego odśnieżania oraz nie posypywania 
dróg. Busy nie mogą podjechać na niewielkie wzniesienia na drogach 
powiatowych. 

Wójt poinformował, że są to drogi powiatowe i gmina nie może tego 

realizować, ponieważ nie ma na to wpływu. Niemniej jednak gmina 
przekazuje prośby i interwencje do Powiatowego Zarządu Dróg. Często firmy 
w przypadku dużych i gwałtownych opadów śniegu nie mają dostatecznej 

ilości sprzętu. 

Pani sołtys Ewa Kita z Tumlina poprosiła o przekazanie informacji  

o tym, kto odśnieża chodniki i drogi na terenie gminy. 

Mieszkaniec ul. Zacisze Pan Adam Cieślak zapytał, kiedy mieszkańcy 

ulicy doczekają się oświetlenia ulicznego. Zadał również pytanie o możliwość 
wykonania chodnika na ulicy Turystycznej na wysokości od szkoły  

w Zagnańsku do domu nauczyciela oraz przejścia na drugą stronę ulicy. Pan 
Cieślak zapytał, czy gmina wystąpiła z wnioskiem o dofinansowanie na 
kolektory słoneczne. 

Wójt odpowiedział, że istnieje możliwość wykonania chodnika, ale 

wyłącznie w ramach przesunięcia środków z jednego zadania w tym sołectwie 
na drugie. Oświetlenie ul. Zacisze zostało już zaprojektowane, ale nie ma 
jeszcze podjętej decyzji, jakie odcinki będą wykonywane. Wnioski na 

kolektory słoneczne nie były składane, ponieważ nie uruchomiono unijnych 
programów w tym zakresie. Gmina Zagnańsk robiła rozpoznanie w tym 
zakresie, ponieważ LGD ogłosiła, że jest możliwość złożenia wspólnego 

wniosku wszystkich gmin zrzeszonych w LGD, ale kwota wniosku musiałaby 
opiewać na 20 mln złotych. W związku z tym gminy robiły rozpoznanie, ilu 

mieszkańców byłoby zainteresowanych założeniem takiego kolektora 
słonecznego. 

Pan Adam Cieślak powiedział, że inne gminy złożyły wnioski a gmina 
Zagnańsk nie. 

Radny Robert Kaszuba podał przykład Gminy Szczawnica, która 
złożyła taki wniosek i uzyskała dofinansowanie. Radny powiedział, że są inne 

programy unijne na ten cel. 

Wójt odpowiedział, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej nie ma środków na ten cel. Gmina może wziąć jedynie 
pożyczkę na ten cel, którą trzeba zwrócić. Z Unii Europejskiej można było 
pozyskać środki na ten cel, ale w ramach fiszek zgłaszanych przez gminę. 

Gmina skorzystała z tych środków na budowę dróg: Jaworze-Siodła,  



 

 

17 

ul. do Bartkowego Wzgórza, ul. Dębowa, Goleniawy oraz budowę przedszkola  

w Zagnańsku. Wójt dodał, że jeśli Rada zrezygnuje z któregoś z tych zadań, 
wówczas można środki te przenieść na finansowanie zakupu kolektorów 

słonecznych. 

Pan Przewodniczący Rady Sołeckiej w Belnie poruszył kwestię kursów 

busów do Belna, gdzie przewoźnik prywatny oraz PKS zawiesił kurs 
tłumacząc się nieopłacalnością kursu. 

Wójt powiedział, że na zebraniu wiejskim w Belnie była dyskusja  
o godzinach kursowania i na tej podstawie gmina zawarła umowę z PKS. 

Pani Ewa Jończyk, Przewodnicząca Rady Sołeckiej sołectwa Bratków 
zgłosiła, że po drogach w miejscowości Goleniawy i Bartków jeździ bardzo 

dużo pojazdów typu quady, które zagrażają bezpieczeństwu i życiu 
mieszkańców. 

Wójt odpowiedział, że urząd skieruje tą sprawę na policję. 

Przewodnicząca ogłosiła piętnastominutową przerwę w obradach.  

Po przerwie wznowiła obrady sesji i poinformował, że Rada przechodzi  
do punktu nr 13 w porządku obrad. 

Ad. 13. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia     
                zmiany w Studium uwarunkowań i kierunków  

               zagospodarowania przestrzennego  gminy Zagnańsk. 

Przewodnicząca zapytała, czy ktoś ma uwagi lub pytania do projektu 

uchwały. 
 Zastępca Wójta Mirosław Garecki poinformował radnych, że obszar 

podlegający zmianie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego  
to 0,3100 ha i jest to zmiana na tereny produkcyjne. W związku z pytaniami 
radnych na komisjach przed sesją co do ewentualnej późniejszej zgody 

„Wodociągów Kieleckich Sp. z o.o.” na przedmiotową zmianę Zastępca 
poinformował, że oprócz wysłanego pisma pracownik urzędu otrzymał 
telefoniczne zapewnienie ze strony „Wodociągów Kieleckich Sp. z o. o.”,  

że spółka nie wnosi uwag co do tej zmiany i działalność produkcyjna może 
tam być prowadzona. 

 Wójt Zbigniew Zagdański dodał, że nawet gdyby uciążliwość 
oczyszczalni nachodziła na teren zmiany w planie, to „Wodociągi Kieleckie 

Sp. z o. o.” mają obowiązek wykupić ten teren od właściciela działki. 

Radny Zenon Lagner powiedział, że przed sesją Rady Gminy Zagnańsk 

rozmawiał z inwestorem. Uzyskał od inwestora zapewnienie, że zasięgał on 
opinii od urbanisty jak również spółki wodociągowej, że uciążliwość 

oczyszczalni nie stanowi żadnego wpływu na zmieniany teren. 

Przewodnicząca odczytała projekt uchwały i poddała go pod 

głosowanie. Za przyjęciem uchwały głosowało 10 radnych, nikt nie był 
przeciw, 2 radnych wstrzymało się od głosu. Wobec powyższego uchwała 
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została podjęta, zarejestrowana pod numerem 9/2009 i stanowi załącznik do 

protokołu. 

Ad. 14. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia  
                zmiany Nr 5 w miejscowym planie zagospodarowania   
               przestrzennego sołectwa Bartków na terenie gminy Zagnańsk. 

Przewodnicząca zapytała, czy ktoś ma uwagi lub pytania do projektu 
uchwały. Wobec braku pytań i uwag Przewodnicząca odczytała projekt 

uchwały i poddała go pod głosowanie. Za przyjęciem uchwały głosowało  
12 radnych, nikt nie był przeciw, 2 radnych wstrzymało się od głosu. Wobec 

powyższego uchwała została podjęta w obecności 14 radnych, zarejestrowana 
pod numerem 10/2009 i stanowi załącznik do protokołu. 

Ad. 15. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania   
                  nauczycieli zatrudnionych w placówkach prowadzonych    
                 przez Gminę Zagnańsk  obowiązującego od 2009 roku. 

Przewodnicząca zapytała, czy ktoś ma uwagi lub pytania do projektu 
uchwały. Wobec braku pytań i uwag Przewodnicząca odczytała projekt 

uchwały i poddała go pod głosowanie. Za przyjęciem uchwały głosowało  
14 radnych, nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. Wobec 

powyższego uchwała została podjęta jednogłośnie w obecności 14 radnych, 
zarejestrowana pod numerem 11/2009 i stanowi załącznik do protokołu. 

Ad. 16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia najniższego    
                    wynagrodzenia zasadniczego i wartości jednego punktu dla  

                    potrzeb wynagrodzenia pracowników szkół i przedszkoli w  
                  Gminie Zagnańsk nie będących nauczycielami. 

Przewodnicząca zapytała, czy ktoś ma uwagi lub pytania do projektu 
uchwały. Wobec braku pytań i uwag 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. Wobec 
powyższego uchwała została podjęta jednogłośnie w obecności 13 radnych, 

zarejestrowana pod numerem 12/2009 i stanowi załącznik do protokołu. 

Radny Stefan Grudzień w imieniu środowiska nauczycieli  

i pracowników obsługi oświaty złożył podziękowania za podjęcie uchwał. 

Ad. 17. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr 32/2005 Rady Gminy  

             Zagnańsk z dnia 20 czerwca 2005r. w sprawie: szczegółowych   
             zasad przyznawania i odpłatności za usługi świadczone  
             w ramach ustawy o pomocy społecznej. 

Przewodnicząca zapytała, czy ktoś ma uwagi lub pytania do projektu 

uchwały. Wobec braku pytań i uwag 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. Wobec 

powyższego uchwała została podjęta jednogłośnie w obecności 13 radnych, 
zarejestrowana pod numerem 13/2009 i stanowi załącznik do protokołu. 
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Ad. 18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej. 

Przewodnicząca zapytała, czy ktoś ma uwagi lub pytania do projektu 

uchwały, dot. udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Kieleckiego w formie 
wykonania projektu budowlanego chodnika i przebudowy drogi powiatowej 
Samsonów – Szałas – Odrowąż w msc. Samsonów-Ciągłe w kwocie do 80 000 

złotych. Wobec braku pytań i uwag Przewodnicząca odczytała projekt 
uchwały i poddała go pod głosowanie. Za przyjęciem uchwały głosowało  
14 radnych, nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. Wobec 

powyższego uchwała została podjęta jednogłośnie w obecności 14 radnych, 
zarejestrowana pod numerem 14/2009 i stanowi załącznik do protokołu. 

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

Przewodnicząca zapytała, czy ktoś ma uwagi lub pytania do projektu 
uchwały, dot. udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Kieleckiego w formie 
wykonania remontu drogi i chodnika przy drodze powiatowej Wąsosza – 

Belno -Zalezianka - Łączna do dr. Nr 7 na odcinku od ul. Piaskowej do końca 
linii zabudowy Oś. Wrzosy w kwocie do 150 000 złotych. Wobec braku pytań 

i uwag Przewodnicząca odczytała projekt uchwały i poddała go pod 
głosowanie. Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, nikt nie był 
przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. Wobec powyższego uchwała została 

podjęta jednogłośnie w obecności 14 radnych, zarejestrowana pod numerem 
15/2009 i stanowi załącznik do protokołu. 

Ad. 20. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej. 

Przewodnicząca zapytała, czy ktoś ma uwagi lub pytania do projektu 
uchwały, dot. udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa 
Świętokrzyskiego w formie wykonania projektu budowlanego chodnika  

i przebudowy drogi wojewódzkiej nr 750 na odcinku msc. Chrusty – Lekomin 
w kwocie do 100 000 złotych. Wobec braku pytań i uwag Przewodnicząca 
odczytała projekt uchwały i poddała go pod głosowanie. Za przyjęciem 

uchwały głosowało 14 radnych, nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się 
od głosu. Wobec powyższego uchwała została podjęta jednogłośnie  

w obecności 14 radnych, zarejestrowana pod numerem 16/2009 i stanowi 
załącznik do protokołu. 

Ad. 21. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej. 

Przewodnicząca zapytała, czy ktoś ma uwagi lub pytania do projektu 

uchwały dot. udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla 
Powiatu Kieleckiego na wykonanie wjazdów na posesje i rowu 

odwadniającego przy drodze powiatowej przez msc. Kaniów na odcinku  
od ul. Młynarskiej w msc. Kaniów do zalewu w msc. Borowa Góra w kwocie 
do 150 000 złotych. Wobec braku pytań i uwag Przewodnicząca odczytała 

projekt uchwały i poddała go pod głosowanie. Za przyjęciem uchwały 
głosowało 14 radnych, nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. 
Wobec powyższego uchwała została podjęta jednogłośnie w obecności  
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14 radnych, zarejestrowana pod numerem 17/2009 i stanowi załącznik  

do protokołu. 

Ad. 22. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej. 

 Przewodnicząca zapytała, czy ktoś ma uwagi lub pytania do projektu 

uchwały (dot. przebudowy skrzyżowania drogi powiatowej Samsonów-
Tumlin-Miedziana Góra z drogą powiatową przez wieś Tumlin-Węgle  
w miejscowości Tumlin-Węgle). 

 Radny Robert Kaszuba zauważył, że uchwała ta była już głosowana. 
Zwrócił uwagę na załącznik do uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2009 

rok, w którym nie została zmniejszona kwota. 

 Przewodnicząca poinformowała, że Rada odłoży dyskusję oraz 
głosowanie nad uchwałą do momentu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji przez 
Skarbnika. 

Ad. 23. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej. 

Przewodnicząca zapytała, czy ktoś ma uwagi lub pytania do projektu 
uchwały, dot. udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla 

Powiatu Kieleckiego na wykonanie przebudowy drogi powiatowej Kielce – 
Zagnańsk na ul. Spacerowej oraz ul. Słonecznej w Zagnańsku w kwocie do 
535 000 złotych. Wobec braku pytań i uwag Przewodnicząca odczytała 

projekt uchwały i poddała go pod głosowanie. Za przyjęciem uchwały 
głosowało 14 radnych, nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. 
Wobec powyższego uchwała została podjęta jednogłośnie w obecności  

14 radnych, zarejestrowana pod numerem 18/2009 i stanowi załącznik  
do protokołu. 

Ad. 24. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej. 

Przewodnicząca zapytała, czy ktoś ma uwagi lub pytania do projektu 
uchwały, dot. udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla 
Powiatu Kieleckiego na wykonanie przebudowy skrzyżowania dróg 

powiatowych Tumlin –Węgle-Tumlin Dąbrówka-Umer-Ćmińsk oraz 
Samsonów-Tumlin-Miedziana Góra w msc. Tumlin Dąbrówka oraz 

skrzyżowania drogi powiatowej Długojów-Umer z drogą powiatową Tumlin 
Węgle-Tumlin Dąbrówka-Umer-Ćmińsk w msc. Umer gmina Zagnańsk  
w kwocie do 40 000 złotych. Wobec braku pytań i uwag Przewodnicząca 

odczytała projekt uchwały i poddała go pod głosowanie. Za przyjęciem 
uchwały głosowało 14 radnych, nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał  
się od głosu. Wobec powyższego uchwała została podjęta jednogłośnie  

w obecności 14 radnych, zarejestrowana pod numerem 19/2009 i stanowi 
załącznik do protokołu. 

Ad. 25. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej. 

Przewodnicząca zapytała, czy ktoś ma uwagi lub pytania do projektu 
uchwały, dot. udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Kieleckiego w formie 
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sfinansowania przez Gminę Zagnańsk podziału oraz nabycia części 

nieruchomości oznaczonych numerami ewidencyjnymi 570/5 o pow. 0,1300 
ha oraz 570/2 o pow. 0,2000 położonych w obrębie geodezyjnym Tumlin gm. 

Zagnańsk z przeznaczeniem pod przebudowę skrzyżowania drogi powiatowej 
Samsonów-Tumlin, Miedziana Góra z drogą powiatową Tumlin Węgle przez 
wieś w miejscowości Tumlin, gm. Zagnańsk w kwocie 20 000 złotych oraz  

na opracowanie projektu budowlanego chodnika po lewej stronie drogi 
powiatowej na odcinku od szkoły w Tumlinie do granicy Gminy Zagnańsk  
w kwocie 15 000 złotych. Wobec braku pytań i uwag Przewodnicząca 

odczytała projekt uchwały i poddała go pod głosowanie. Za przyjęciem 
uchwały głosowało 14 radnych, nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się 

od głosu. Wobec powyższego uchwała została podjęta jednogłośnie  
w obecności 14 radnych, zarejestrowana pod numerem 20/2009 i stanowi 
załącznik do protokołu. 

Ad. 26. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej. 

Przewodnicząca zapytała, czy ktoś ma uwagi lub pytania do projektu 
uchwały, dot. udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Kieleckiego w formie 

wykonania projektu przebudowy drogi powiatowej Zagnańsk-Kielce w kwocie  
do 115 000 złotych.  

Wobec braku pytań i uwag Przewodnicząca odczytała projekt uchwały  
i poddała go pod głosowanie. Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, 
nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. Wobec powyższego 

uchwała została podjęta jednogłośnie w obecności 14 radnych, 
zarejestrowana pod numerem 21/2009 i stanowi załącznik do protokołu. 

Ad. 27. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy  
               Miejscowości dla msc.: Tumlin na lata 2008-2015. 

Przewodnicząca zapytała, czy ktoś ma uwagi lub pytania do projektu 
uchwały. Jednocześnie Przewodnicząca poinformowała radnych, że przed 

sesją została rozdana każdemu radnemu uchwała z zebrania wiejskiego wraz  
z załącznikiem do Planu Odnowy Miejscowości Tumlin, który to załącznik 

zawiera zestaw zadań, które mieszkańcy wskazali na spotkaniu. Wobec 
braku pytań i uwag Przewodnicząca odczytała projekt uchwały i poddała  
go pod głosowanie. Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, nikt nie był 

przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. Wobec powyższego uchwała została 
podjęta jednogłośnie w obecności 14 radnych, zarejestrowana pod numerem 
22/2009 i stanowi załącznik do protokołu. 

Ad. 28. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy dzierżawy  

                 na nieruchomość oznaczoną numerem ewidencyjnym 200  
                 położoną w miejscowości Janaszów Gm. Zagnańsk  
                 z przeznaczeniem pod usytuowanie obiektów rekreacyjno- 

                sportowych. 

Przewodnicząca zapytała, czy ktoś ma uwagi lub pytania do projektu 

uchwały. Wobec braku pytań i uwag Przewodnicząca odczytała projekt 
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uchwały i poddała go pod głosowanie. Za przyjęciem uchwały głosowało  

13 radnych, nikt nie był przeciw, 1 radny wstrzymał się od głosu. Wobec 
powyższego uchwała została podjęta w obecności 13 radnych, zarejestrowana 

pod numerem 23/2009 i stanowi załącznik do protokołu. 

Ad. 29. Podjęcie uchwały w prawie zawarcia umowy dzierżawy  

                  nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 1149/2  
                  położonej w miejscowości  Zachełmie z przeznaczeniem pod  
                 wiatę przystankową. 

Przewodnicząca zapytała, czy ktoś ma uwagi lub pytania do projektu 

uchwały. Wobec braku pytań i uwag Przewodnicząca odczytała projekt 
uchwały i poddała go pod głosowanie. Za przyjęciem uchwały głosowało  
14 radnych, nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. Wobec 

powyższego uchwała została podjęta jednogłośnie w obecności 14 radnych, 
zarejestrowana pod numerem 24/2009 i stanowi załącznik do protokołu. 

Ad. 30. Podjęcie uchwały w prawie zawarcia umowy dzierżawy  
                 nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 1150/2  

                 położonej w miejscowości Zachełmie z przeznaczeniem pod  
                wiatę przystankową. 

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

14 radnych, nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. Wobec 
powyższego uchwała została podjęta jednogłośnie w obecności 14 radnych, 

zarejestrowana pod numerem 25/2009 i stanowi załącznik do protokołu. 

Ad. 31. Podjęcie uchwały w prawie zawarcia umowy dzierżawy  

                 nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 1151/2  
                 położonej w miejscowości Zachełmie z przeznaczeniem pod  
                wiatę przystankową. 

Przewodnicząca zapytała, czy ktoś ma uwagi lub pytania do projektu 

uchwały. Wobec braku pytań i uwag Przewodnicząca odczytała projekt 
uchwały i poddała go pod głosowanie. Za przyjęciem uchwały głosowało  
14 radnych, nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. Wobec 

powyższego uchwała została podjęta jednogłośnie w obecności 14 radnych, 
zarejestrowana pod numerem 26/2009 i stanowi załącznik do protokołu. 

Ad. 32. Podjęcie uchwały w sprawie powołania zakładu budżetowego pod  
            nazwą: „Zakład Usług Komunalnych w Zagnańsku”. 

Przewodnicząca zapytała, czy ktoś ma uwagi lub pytania do projektu 
uchwały.  

Radny Wojciech Chłopek złożył wniosek, aby z § 5 pkt. 3 usunąć zapis 
„Rada Gminy” zastępując go „Wójtem Gminy”. 
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Radny Robert Kaszuba zgłosił, że dobrze byłoby, aby w statucie  

(w miejscu określającym ilość pracowników) znalazła się osoba  
z uprawnieniami budowlanymi po to, by zakład mógł wykonywać roboty 

budowlane. 

Wójt odpowiedział, że taka osoba nie musi być zatrudniona  

w Zakładzie. Może nadzorować takie prace i można ją też w każdym 
momencie dodać do struktury organizacyjnej. Wójt zaznaczył, że stanowiska 
administracyjne są w statucie oszczędnie ujęte i zapisane. 

Przewodnicząca poprosiła pracownika obsługującego Radę Gminy  

o odczytanie zmian naniesionych w uchwale oraz załączniku w postaci 
Statutu. Zmianie i modyfikacji zostały poddane zapisy w projekcie uchwały: 
termin powołania zakładu, przedmiot działalności został szczegółowo ujęty  

w statucie, określona została kwota dotacji na pierwsze wyposażenie, 
wykreślony został § 6, mówiący o nadzorze nad wykonaniem uchwały.  
W statucie zmieniono w § 3 zapis z „Rady Gminy” na „Gminę Zagnańsk”, 

rozbudowano i doprecyzowano przedmiot i zakres działalności, połączono w § 
7 stanowisko ds. kadr i administracji ze stanowiskiem ds. księgowości. 

Dodano w § 8 pkt. 2 zapis mówiący o wyszczególnieniu majątku zakładu  
w protokole przekazania. 

Przewodnicząca zgłosiła wniosek, aby w § 8 pkt. 2 słowa: 
„wyszczególnione w protokole przekazania” dodać po słowach: „Majątek 
Zakładu stanowi mienie komunalne przekazane w użytkowanie”. 

Radny Tomasz Witecki zgłosił wniosek, aby w § 7 statutu Zakładu 

Komunalnego usunąć zapis dot. Kierownika i podległych mu stanowisk, 
natomiast  punkt drugi, mówiący o przydzieleniu zakresu obowiązków 
służbowych pracownikom przez kierownika przesunąć do § 6 jako podpunkt 

2. W § 7 zostałyby dwa ostatnie punkty. 

Radny Robert Kaszuba zgłosił, żeby w zakresie działalności ująć 

zadania przygotowania procesu inwestycyjnego. 

Wójt zwrócił uwagę radnych, że odpowiedzią na ten wniosek jest punkt 
drugi w § 4 statutu: „wykonywanie zleconych prac w zakresie uzbrojenia 
terenu”. 

Jednocześnie Wójt zgłosił propozycję zmiany zapisu punktu 12 w § 4 
statutu na: „wykonywanie wszelkich usług, robót budowlanych oraz dostaw 

zleconych przez Gminę”. 

Przewodnicząca wymieniła wnioski, dot. uchwały i statutu, które 

zostały zgłoszone przez Wójta, radnego Witeckiego, radnego Chłopka. 
Następnie Przewodnicząca ogłosiła pięciominutową przerwę w obradach 

Sesji.  

Po przerwie Przewodnicząca wznowiła obrady i powróciła do dyskusji 

nad projektem uchwały, dot. powołania Zakładu Komunalnego. 
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Przewodnicząca zapytała, kto z radnych jest za tym, aby wszystkie 

poprawki zgłoszone w trakcie dyskusji w uchwale oraz w statucie były 
przegłosowane blokowo. Za przyjęciem takiego toku głosowania głosowało  

12 radnych, nikt nie był przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu (przy 12 
radnych obecnych na sali). 

Następnie Przewodnicząca zapytała, kto jest za wprowadzeniem 
poprawek do projektu uchwały oraz statutu. Za wprowadzeniem poprawek 
głosowało 12 radnych, nikt nie był przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu 

(przy 12 radnych obecnych na sali). 

Przewodnicząca odczytała projekt uchwały. Zwróciła jednak uwagę na 
termin wejścia w życie uchwały po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Świętokrzyskiego i termin powołania Zakładu z dniem  

1 kwietnia 2009r. zauważając, że uchwała nie będzie miała szans ukazać  
się w Dzienniku przed 1 kwietnia 2009r. 

Radca Prawny poinformowała, że można wystąpić z pismem  
do Wojewody o przyspieszenie publikacji. 

Radny Wojciech Chłopek zgłosił, aby całkowicie wykreślić datę 
powołania zakładu. Radca Prawny odpowiedziała, że brak terminu powołania 

może być powodem uchylenia uchwały przez Nadzór Wojewody. 

Wójt zaproponował, aby termin powołania Zakładu zmienić na 1 maja 

2009r. 

Przewodnicząca zapytała, kto z radnych jest za tym, aby datę 

powołania Zakładu zmienić z 1 kwietnia na 1 maja 2009r. Za przyjęciem 
poprawki głosowało 12 radnych, nikt nie był przeciw i nikt nie wstrzymał się 

od głosu (przy 12 radnych obecnych na sali). 

Po przegłosowaniu poprawki dotyczącej terminu powołania Zakładu 

Komunalnego Przewodnicząca odczytała projekt uchwały i poddała go pod 
głosowanie. Za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych, nikt nie był 
przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. Wobec powyższego uchwała została 

podjęta jednogłośnie w obecności 12 radnych, zarejestrowana pod numerem 
27/2009 i stanowi załącznik do protokołu. 

Radny Stefan Grudzień zapytał, czy Rada może wrócić do punktu, 
dotyczącego wyjaśnienia kwoty w załączniku do uchwały w sprawie zmian  

w budżecie gminy na 2009 rok. 

Wójt złożył wniosek, dotyczący zmiany porządku obrad sesji w postaci 

wprowadzenia projektu uchwały w sprawie zmiany załącznika Nr 7 w 
budżecie gminy na 2009 rok.  

 Przewodnicząca poprosiła Skarbnika o rozdanie przygotowanego 
projektu uchwały radnym oraz Wójta o przedstawienie, czego dotyczą zmiany 

w tej uchwale. Wójt wskazał Skarbnika jako osobę mającą wyjaśnić radnym 
zmiany w załączniku do Uchwały. 
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Skarbnik wyjaśnił, że zmiany te dotyczą dwóch punktów w tym 

załączniku. Przy zadaniu: przebudowa drogi powiatowej w msc. Tumlin –
Węgle jest kwota 565 000 złotych zamiast kwoty 600 000 złotych  

i przebudowa drogi powiatowej Kielce-Zagnańsk etap I – znika z tego 
załącznika, ponieważ jest kwota 115 000 złotych w wydatkach 
inwestycyjnych. 

Przewodnicząca zapytała, kto jest za wprowadzeniem punktu do 
porządku obrad w sprawie zmiany załącznika Nr 7 w budżecie gminy na 

2009 rok. Za wprowadzeniem punktu głosowało 12 radnych, nikt nie był 
przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu.  

Po uwzględnieniu dodatkowego punktu porządek obrad w tym momencie 
sesji przedstawia się następująco: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji. 

3. Przyjęcie porządku obrad. 
4. Informacja Wójta z działalności między sesjami. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu na rok 2009 –   
     Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania  
     Narkomanii, Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy w Zagnańsku   

    Nr 2/2007 z dnia 26 lutego 2007r. w sprawie: określenia zasad udzielania  
    dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub   

    robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków  
    i uchwały nr 72/2007 Rady Gminy w Zagnańsku z dnia 19 listopada  
    2007r. w sprawie: zmiany Uchwały Rady Gminy w Zagnańsku Nr 2/2007  

    z dnia 26 lutego 2007r. w sprawie: określenia zasad udzielania dotacji na  
    sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót  
    budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia na rzecz Gminy Zagnańsk gruntów  

    położonych w miejscowości Zachełmie z przeznaczeniem pod budowę   
    pompowni ścieków i lokalizację kanału sanitarnego. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zamiany nieruchomości stanowiącej własność  
    Gminy Zagnańsk położonej w obrębie geodezyjnym Samsonów gm.  
    Zagnańsk, na udział wynoszący ½ nieruchomości położonej w obrębie  

    geodezyjnym Zachełmie, gm. Zagnańsk, należący do osoby fizycznej. 

10. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr 127/2008 Rady Gminy  
      w Zagnańsku z dnia 25 września 2008r. w sprawie Zmiany Nr 1  
      w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa    

      Jaworze na terenie gminy Zagnańsk. 
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11. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany  

      w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego   
      gminy Zagnańsk. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 4  
      w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa   

      Samsonów na terenie gminy Zagnańsk. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany  

      w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego   
      gminy Zagnańsk. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 5  
      w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa   

      Bartków na terenie gminy Zagnańsk. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli  

      zatrudnionych w placówkach prowadzonych przez Gminę Zagnańsk   
      obowiązującego od 2009 roku. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia  
      zasadniczego i wartości jednego punktu dla potrzeb wynagrodzenia  

      pracowników szkół i przedszkoli w Gminie Zagnańsk nie będących  
      nauczycielami. 

17. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr 32/2005 Rady Gminy  
       Zagnańsk z dnia 20 czerwca 2005r. w sprawie: szczegółowych zasad   
       przyznawania i odpłatności za usługi świadczone w ramach ustawy  

       o pomocy społecznej. 

18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej. 

19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej. 

20. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej. 

21. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej. 

22. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej. 

23. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej. 

24. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej. 

25. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej. 

26. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej. 

27. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości  
      dla msc.: Tumlin na lata 2008-2015. 

28. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy dzierżawy na nieruchomość  
      oznaczoną numerem ewidencyjnym 200 położoną w miejscowości  
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      Janaszów Gm. Zagnańsk z przeznaczeniem pod usytuowanie obiektów    

      rekreacyjno-sportowych. 

29. Podjęcie uchwały w prawie zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości  
      oznaczonej numerem ewidencyjnym 1149/2 położonej w miejscowości   
      Zachełmie z przeznaczeniem pod wiatę przystankową. 

30. Podjęcie uchwały w prawie zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości  
      oznaczonej numerem ewidencyjnym 1150/2 położonej w miejscowości  

      Zachełmie z przeznaczeniem pod wiatę przystankową. 

31. Podjęcie uchwały w prawie zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości  

      oznaczonej numerem ewidencyjnym 1151/2 położonej w miejscowości  
      Zachełmie z przeznaczeniem pod wiatę przystankową. 

32. Podjęcie uchwały w sprawie powołania zakładu budżetowego pod nazwą:  
      „Zakład Usług Komunalnych w Zagnańsku”. 

33. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany załącznika Nr 7 w budżecie gminy  
      na 2009 rok. 

34. Podjęcie stanowiska w sprawie wyrażenia zgody na zmianę przeznaczenia  

      użytkowania działek rolnych na budowlane w sołectwie Kołomań, Gm.  
      Zagnańsk. 

35. Podjęcie stanowiska w sprawie wyrażenia przez Radę Gminy Zagnańsk  
      zgody na wytyczenie ścieżki rowerowej. 

36. Podjęcie stanowiska w sprawie wyrażenia przez Radę Gminy Zagnańsk  
      zgody na partycypowanie w kosztach zagospodarowania otoczenia Dębu  

      Bartek. 

37. Informacja o korespondencji wpływającej do Rady Gminy Zagnańsk  

       między sesjami. 

38. Sprawozdanie delegatów do związków międzygminnych. 

39.  Sprawy różne. 

40.  Zapytania i interpelacje radnych i mieszkańców gminy. 

Ad. 33. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany załącznika Nr 7 w budżecie 

gminy na 2009 rok. 

Następnie Przewodnicząca odczytała projekt uchwały i poddała go pod 
głosowanie. Za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych, nikt nie był 
przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. Wobec powyższego uchwała została 

podjęta jednogłośnie w obecności 12 radnych, zarejestrowana pod numerem 
28/2009 i stanowi załącznik do protokołu. 
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c. d. Ad. 22. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej. 

 Przewodnicząca poinformowała, że Rada powraca do punktu nr 22 w 

porządku obrad, dotyczącego udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji 
celowej na 2009 rok dla Powiatu Kieleckiego na wykonanie przebudowy 
skrzyżowania drogi powiatowej Samsonów-Tumlin-Miedziana Góra z drogą 

powiatową przez wieś Tumlin-Węgle w miejscowości Tumlin-Węgle, gmina 
Zagnańsk w kwocie 565 000 złotych. 

Przewodnicząca odczytała projekt uchwały i poddała go pod 
głosowanie. Za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych, nikt nie był 

przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. Wobec powyższego uchwała została 
podjęta jednogłośnie w obecności 12 radnych, zarejestrowana pod numerem 
29/2009 i stanowi załącznik do protokołu. 

Ad. 34. Podjęcie stanowiska w sprawie wyrażenia zgody na zmianę  
               przeznaczenia użytkowania działek rolnych na budowlane  

              w sołectwie Kołomań, Gm. Zagnańsk. 

 Radny Stefan Grudzień zaproponował spotkanie z inwestorem  

i rozmowę, na temat zamierzanych przedsięwzięć na terenie objętym zmianą. 
Przewodnicząca poinformowała, ze na Sali jest obecny przedstawiciel firmy 

„Drogowiec”, który zapewne przedstawi stanowisko firmy. 

 Wójt zapytał przedstawiciela, jaka jest koncepcja udostępnienia tego 

terenu, gdyby Rada Gminy Zagnańsk podjęła stanowisko, w którym wyraża 
zgodę na przekształcenie terenu. 

 Przedstawiciel odpowiedział, że firma chce, aby powstała na tych 
terenach zabudowa mieszkaniowa. Nie jest wiadomo, czy część nie zostanie 

potem sprzedana jako działki budowlane. Firma planuje doprowadzić do 
terenu objętego zmianą infrastrukturę do roku 2012, ale w tym momencie 
nie jest w stanie precyzyjnie tego określić. 

 Wójt zaznaczył, że nie jest przeciwny przekwalifikowaniu ale prosi też 
Radę o propozycję, skąd sfinansować wydatki na infrastrukturę, jeśli będzie 

taka konieczność. 

 Radny Stefan Grudzień powiedział, że radni muszą być świadomi 
istnienia pewnego rodzaju wachlarza inwestycyjnego. 

 Radny Wojciech Chłopek zauważył, że jest to dopiero stanowisko  
a do uchwały jest jeszcze daleko. 

 Radny Artur Kudzia powiedział, że Rada jest zgodna co do dalszego 
rozwoju gminy, więc proponuje aby na kolejną sesję przygotować projekt 

uchwały a w międzyczasie wyjaśnić wątpliwości. 

 Radny Władysław Kowalewski zgłosił wniosek, aby zamknąć dyskusję 

nad tym punktem i przystąpić do głosowania. Za przyjęciem takiego 
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rozwiązania głosowało 12 radnych (przy 12 obecnych na sali). 

Przewodnicząca odczytała treść stanowiska i poddała je pod głosowanie.  

Za przyjęciem stanowiska głosowało 6 radnych, przeciw było  
3 radnych, 3 radnych wstrzymało się od głosu. Wobec powyższego 
stanowisko zostało przyjęte w obecności 12 radnych i stanowi załącznik do 

protokołu. 

Ad. 35. Podjęcie stanowiska w sprawie wyrażenia przez Radę Gminy  

              Zagnańsk zgody na wytyczenie ścieżki rowerowej. 

 Przewodnicząca zapytała, czy ktoś chce zabrać głos w sprawie 

przedmiotowego stanowiska. 

 Radny Stefan Grudzień powiedział, iż dobrze byłoby przygotować 
konkretne propozycje naszej i innych gmin, dotyczące trasy ścieżki 
rowerowej, ponieważ przebiegałaby ona nie tylko przez teren naszej gminy. 

 Radny Władysław Kowalewski powiedział, że przewodniczący komisji 
Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego poprosił  

go o doprecyzowanie treści stanowiska. Radny przedstawił treść stanowiska: 
„Rada Gminy Zagnańsk wyraża zgodę na wystąpienie Urzędu Gminy  

z pismem do Miasta Kielce, Gminy Masłów, Nadleśnictwa Zagnańsk, 
Nadleśnictwa Kielce w sprawie wytyczenia ścieżki rowerowej pod nazwą: 
„Leśny Dukt Rowerowy-rodzinna, bezpieczna wycieczka” wzdłuż drogi 

Zagnańsk-Kielce. Ta ścieżka rowerowa ma znajdować się poza pasem 
drogowym na terenie Lasów Państwowych i ma być ścieżką nie naruszającą 

podłoża, nie zakłócającą krajobrazu i nie ingerować w istniejący stan 
środowiska. 

Dopiero po spotkaniu z wszystkimi podmiotami (tj. miastem Kielce, 
gminami ościennymi, przedstawicielami Nadleśnictwa) będzie można 
stwierdzić, czy wszyscy chcą brać w tym udział. 

 Wójt zapytał, co należy rozumieć pod pojęciem: „wytyczenie ścieżki 
rowerowej”? 

 Radny Władysław Kowalewski odpowiedział, że chodzi mu o to, aby 

służby leśne sprecyzowały i wypowiedziały się co do konkretnego miejsca, 
którym ścieżka może przebiegać jako dukt leśny. 

 Wójt odpowiedział, że urząd zgadza się na realizację założeń tego 
stanowiska tylko wówczas, jeśli chodzi o wyznaczenie przebiegu ścieżki 
rowerowej na mapie. 

 Radny Zenon Lagner złożył wniosek o zamknięcie dyskusji nad 

stanowiskiem. Przewodnicząca poddała wniosek pod głosowanie. Za 
przyjęciem takiego rozwiązania głosowało 12 radnych (przy 12 obecnych na 
sali). Przewodnicząca odczytała treść stanowiska wraz z uwzględnieniem 

wniosku radnego Władysława Kowalewskiego i poddała stanowisko pod 
głosowanie.  
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Za przyjęciem stanowiska głosowało 8 radnych, przeciw było 2 

radnych, 2 radnych wstrzymało się od głosu. Wobec powyższego stanowisko 
zostało przyjęte w obecności 12 radnych i stanowi załącznik do protokołu. 

Ad. 36. Podjęcie stanowiska w sprawie wyrażenia przez Radę Gminy  
               Zagnańsk zgody na partycypowanie w kosztach     

               zagospodarowania otoczenia Dębu Bartek. 

Przewodnicząca zapytała, czy ktoś chce zabrać głos w sprawie 

przedmiotowego stanowiska. 

 Radny Władysław Kowalewski powiedział, że przewodniczący komisji 

Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego poprosił go o odczytanie 
uzasadnienia. Brzmi ono następująco: „W związku z licznymi monitami 

instytucji turystycznych, ochrony środowiska, oraz mieszkańców gminy, 
powiatu i województwa zgłaszamy akces do powyższego przedsięwzięcia. 
Kwota dofinansowania zależna będzie od możliwości budżetu oraz projektu 

zaprezentowanego przez beneficjenta”. 

 Wójt odpowiedział, że również jest zdania, że docelowo ten teren będzie 

atrakcyjny również w momencie, gdy drzewo skończy swój żywot. Jednym  
z pomysłów jest swego rodzaju park – jak go nazwał radny Kowalewski –  

w formie Arboretum, w dolinie  rzecznej poniżej Dębu Bartek. Ale radni 
muszą się wypowiedzieć, czy idziemy w tym kierunku. Oznaczałoby  
to rezygnację z planowanego tam zbiornika wodnego.  

 Radny Kowalewski powiedział, że teren Arboretum kończyłby się na 

skarpie, a zalew byłby dodatkową atrakcją. 

 Wójt powiedział, że jeśli Rada zrezygnowałaby z tego zbiornika, 

wówczas urząd mógłby rozpoznać czy właściciele gruntów nie sprzedaliby  
tej ziemi pod ten cel (Arboretum). 

Jeśli chodzi o umiejscowienie na trasie wojewódzkiej przejścia dla 
pieszych Wójt odpowiedział, że musiałby wystąpić do ŚZDW o możliwość 
zorganizowania takiego obiektu. Kolejną kwestią są również środki finansowe 

na takie przedsięwzięcie. 

 Radny Piotr Piwowarczyk zapytał, co stało się z koncepcją 
zagospodarowania terenu wokół Dębu, która została opracowana kilka lat 
temu. 

 Wójt powiedział, że jego zdaniem radny Władysław Kowalewski ma na 
myśli tą samą koncepcję. 

 Przewodnicząca poinformowała, że koncepcja została wykonana  

i znajduje się w siedzibie LGD „Dorzecze Bobrzy”. LGD ma prawa autorskie 
na tą koncepcję. Jednak dotyczy ona terenu po stronie południowej drogi, 
ponieważ konserwator przyrody wypowiada się, że nie pozwoli na nic, co 

mogłoby ingerować w mikroklimat wokół Dębu Bartek. 
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 Radny Stefan Grudzień powiedział, że dobrze byłoby trzymać się tej 

wizji zagospodarowania wokół Dębu Bartek, która już została przedstawiona 
a nie tworzyć nowej. Tereny objęte tą koncepcją po stronie południowej drogi 

są terenami Lasów Państwowych. Należy wziąć pod uwagę fakt, iż to nie są 
grunty gminy i rozmawiać z przedstawicielami Nadleśnictwa po to, aby mieć 
podstawę prawną do jakiegokolwiek działania. Dalej, należałoby te działania 

ująć w programie rewitalizacji po to, aby uzyskać dofinansowanie na ten cel 
ze środków unijnych. Zdaniem radnego Grudnia można rozpatrywać 
przeprowadzenie kładki dla pieszych ponad drogą ze względu na uciążliwość 

tej trasy dla pieszych, chcących przejść na drugą stronę jezdni. 

Wójt odpowiedział, że pomysł zagospodarowania terenu w dolinie,  
na formę parku  jest dobry i będzie zapewne przyciągał turystów. Jednak 
Wójt zastanawia się, czy konserwator wyrazi zgodę na umiejscowienie 

przejścia dla pieszych. Ponadto należy się zastanowić najpierw, czy chcemy 
zrezygnować w ogóle z budowy zbiornika w dolinie. Wówczas pomysł  
z budową parku byłby bardzo dobrym pomysłem. 

Przewodnicząca zaproponowała, żeby podjęcie tego stanowiska odłożyć 

na kolejną sesję, ale w międzyczasie przygotować wiedzę na temat możliwości 
pozyskania terenu i jego zagospodarowania. Przewodnicząca dodała, że jeżeli 
Rada zdecyduje się, aby wokół Bartka cokolwiek zrobić, to część środków na 

ten cel można będzie pozyskać z Lokalnej Grupy Działania „Dorzecze 
Bobrzy”. 

Wójt powiedział, że na ostatnim spotkaniu z przedstawicielami 
Nadleśnictwa oraz radnymi z Zagnańska padła wypowiedź ze strony 

Nadleśnictwa, że o dostępie do terenów po przeciwległej stronie Dębu Bartka 
możemy rozmawiać przy okazji zmiany planu zagospodarowania 
przestrzennego. Pan Nadleśniczy przedstawił wówczas swoje stanowisko 

następująco: gmina wszczyna procedurę a Nadleśnictwo się wypowiada  
w tym zakresie. 

Pani Przewodnicząca powiedziała, że na jednym z ostatnich spotkań  
z przedstawicielami Nadleśnictwa i radnymi Pan Nadleśniczy powiedział,  

że można rozmawiać tylko o terenie (pasie) bezpośrednio przyległym  
do parkingu, natomiast na pozostały teren Nadleśnictwo wystąpiło do Unii  
o dopłaty bezpośrednie i korzysta z tych dopłat do 2011 roku. Nie ma 

możliwości zrezygnowania z dopłat przed tym terminem. 

Wójt potwierdził, że faktycznie tak było, ale na kolejnym spotkaniu 

Nadleśniczy wypowiedział się, że Lasy Państwowe wypowiedzą się, gmina 
zdecyduje się wszcząć procedurę zmiany w planie zagospodarowania 

przestrzennego. 

Radny Tomasz Witecki powiedział, że do Rady wpłynęło pismo  

od Ministra Ochrony Środowiska. Radny zapytał, czy jest sensownym 
myślenie o czymkolwiek po stronie północnej drogi, jeśli Rada nie zna nawet 
konkretnych zamiarów specjalistów w zakresie ochrony środowiska, co do 

drzewa. Być może sam Minister w działaniach wskaże na przeniesienie drogi 



 

 

32 

w inne miejsce a tym samym cała koncepcja zagospodarowania może ulec 

zdecydowanej zmianie. Zdaniem radnego Witeckiego należy najpierw 
poczekać na podjęcie przez Ministra  Ochrony Środowiska decyzji  

o ratowaniu życia Dębu Bartek i dopiero ustalać, co na tym terenie można 
zrobić. 

Przewodnicząca zaznaczyła, że treść pisma i propozycji, jakie otrzymał 
Poseł Henryk Milcarz od Ministra (była to odpowiedź na złożoną przez niego 
interpelację) w jaki sposób można uratować życie Dębu Bartek jest 

identyczna jak te, zawarte w wystąpieniu urzędu do Ministerstwa Ochrony 
Środowiska  w sprawie ratowania życia drzewa i rozwiązań, mogących  

do tego doprowadzić. 

Radny Władysław Kowalewski powiedział, że tym stanowiskiem gmina 

wyrazi swą gotowość do partycypowania w kosztach, poniesionych przez 
instytucję, jaką jest Leśny Kompleks Promocyjny. Zdaniem radnego  
to wspomniana instytucja jest odpowiednim organem do jakichkolwiek 

zmian i robót przy Dębie, a gmina Zagnańsk może w tym partycypować. 
Rada Gminy tym stanowiskiem wyrazi jedynie chęć działania. 

Przewodnicząca poddała pod głosowanie wniosek, aby dyskusję oraz 
podjęcie decyzji odłożyć do kolejnej sesji. Za przyjęciem wniosku głosowało  

8 radnych, 1 radny był przeciw, 2 radnych wstrzymało się od głosu  
(w obecności 11 radnych na sali). 

Radny Janusz Schmeidel zauważył, że tematem zagospodarowania 
wokół Dębu należy zająć się oddzielnie, ale wówczas, gdy w porządku obrad 

na sesję będzie nie kilkadziesiąt a kilka punktów. 

Przewodnicząca zgodziła się z sugestią radnego Schmeidla i poprosiła, 

aby komisja problemowa tj. Komisja Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa 
Publicznego wraz z Panem Wójtem opracowała na ten temat materiały  
i przedstawiła je Radzie Gminy. 

Ad. 37. Informacja o korespondencji wpływającej do Rady Gminy  

               Zagnańsk między sesjami. 

 Przewodnicząca poinformowała, że w okresie między sesjami wpłynęło 

kolejne pismo od Pani Marianny Wesołowskiej o ustanowienia jej stroną  
w toczącym się postępowaniu sądowym w Sądzie Rejonowym w Kielcach  
w sprawie drogi w Samsonowie. Wniosek taki powinien zostać skierowany 

przez Panią Wesołowską do Sądu, nie do Rady Gminy w Zagnańsku. 

 Do Rady Gminy wpłynęło również pismo od Posła na Sejm RP Pana 

Henryka Milcarza, dotyczące ochrony Dębu Bartka. Przewodnicząca 
poinformowała, że powyższe pismo jest do wglądu w biurze rady. 

 Rada Gminy Zagnańsk otrzymała pismo od rodziców i Rady Rodziców 
przy Szkole Podstawowej w Kajetanowie. Rodzice proszą o zainteresowanie 

się Urzędu postępującą destrukcją i niszczeniem budynku szkoły i objęcie 
budynku gruntownym remontem. 
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 Przewodnicząca poinformowała również, że w czasie trwania komisji 

przed sesją rady Gminy w Zagnańsku wpłynęło pismo od właściciela firmy 
„Czystopol” z prośbą o zmianę uchwały określającą górne stawki opłat  

z tytułu wywozu nieczystości. Firma motywuje swą prośbę wzrostem opłat na 
wysypisku śmieci. Przewodnicząca  poinformowała, że Rada Gminy 
Zagnańsk musi zająć się problemami wskazanymi w piśmie w najbliższym 

czasie. 

Ad. 38. Sprawozdanie delegatów do związków międzygminnych. 

 Wójt powiedział, że 31 grudnia 2008 roku odbyło się Zgromadzenie 

Związku Gmin Gór Świętokrzyskich w Bodzentynie. Dotyczyło ono zmian  
w budżecie na realizację zadań kanalizacyjnych i wodociągowych, w ramach 
tego wniosku i dofinansowania, o które Związek ubiega się z Regionalnego 

Programu Operacyjnego. Doszło do rozwiązania współpracy z firmą, która  
wywoziła śmieci z terenu zrzeszonych gmin. 

 7 stycznia 2009 roku odbył się Zarząd Międzygminnego Związku 
Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach, na którym został przyjęty układ 

wykonawczy budżetu na 2009 rok. Oprócz tego były poruszane sprawy 
związane z uwłaszczeniem spółki majątkiem, ponieważ wystąpił tam 
problem, że w momencie kiedy była tworzona spółka nie został  

jej przekazany majątek. Drugą kwestią, na którą Wójt zwrócił uwagę  
na Zarządzie był wniosek Wójta o uregulowanie spraw związanych  
z przejmowaniem przez MZWiK w Kielcach tzw. kanałów bocznych, umownie 

nazywanych przyłączami, które są rurą od kanału głównego do granic 
nieruchomości. Powinny być one zdaniem Wójta przejmowane   

i utrzymywane przez MZWiK w Kielcach.  

27 stycznia 2009 roku odbył się kolejny Zarząd MZWiK w Kielcach, 

wspólny z Zarządem Spółki „Wodociągi Kieleckie” oraz z Radą Nadzorczą 
Spółki. Omawiane były tam sprawy związane z uwłaszczeniem Spółki.  
Na spotkaniu tym ostatecznie podjęto decyzję o formie załatwienia tej 

sprawy. Na spotkaniu tym Wójt Zbigniew Zagdański zgłosił wniosek, aby 
wymusić na Spółce ustalenie standardów projektowania przyłączy 

wodociągowo-kanalizacyjnych. Brak standardów powoduje znaczne 
utrudnienia, na które zwracają uwagę projektanci. Chodzi o to, aby były 
ustalone standardy, na ich podstawie projektanci mogliby wydawać warunki 

techniczne oraz uzgadniać, opiniować i wydawać te warunki techniczne. 

Również 27 stycznia 2009r. odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie 

Wspólników, na którym doszło do zatwierdzenia planu technicznego Spółki 
na 2009 rok. 

12 lutego 2009 roku odbył się Zarząd MZWiK w Kielcach. Omawiano 
na nim zmianę projektu Programu Ochrony Wód Podziemnych Aglomeracji 

Kieleckiej w związku ze współczynnikami RLM. Na razie nie ustalono zmian – 
pracuje nad tym firma BBE z Poznania. Drugim omawianym tematem był 
ten, zgłoszony przez Wójta – kanały boczne. Sprawa jest już na takim etapie, 

że Spółka zgodzi się na przejęcie kanałów do granic nieruchomości.  
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Nie przyjmuje natomiast na razie do wiadomości, że powinna również 

przejmować tzw. kanały wspólne, ale zdaniem Wójta zostanie to dograne  
w najbliższym czasie. 

W analizowanym okresie nie było żadnego spotkania Związku Gmin  
w Zlewni Górnej Nidy. 

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

Radny Władysław Kowalewski  zapytał, w jakim okresie należy 
spodziewać się weryfikacji i propozycji zmian projektu Programu Ochrony 

Wód Podziemnych Aglomeracji Kieleckiej w związku ze współczynnikami RLM 
przez firmę BBE z Poznania. Radny zapytał,  czy po ustaleniu tych zmian 

przez wspomnianą firmę gmina będzie mogła wnosić jeszcze swoje uwagi  
i poprawki. 

Wójt odpowiedział, że cała operacja będzie polegała na tym, że do tych 
długości, które występują w tym wniosku, czyli do kanałów głównych 
zostaną doliczone długości kanałów bocznych nawet wówczas, gdy Spółka 

nie będzie chciała tego programu realizować i finansować tych kanałów. 

Ad. 39.  Sprawy różne. 

 Radny Tomasz Witecki poinformował radnych, że trwają na terenie 

gminy kontrole stanu technicznego budynków szkolnych, które wykazują 
pewne niedociągnięcia. Radny zaproponował zorganizowanie komisji 
wspólnej: Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego, Rozwoju 

Gospodarczego i Infrastruktury Technicznej oraz Oświaty, Kultury, Sportu, 
Pomocy Społecznej i Zdrowia w drugim kwartale bieżącego roku. 

 Wójt poinformował, że gmina posiada zabezpieczone środki w budżecie 
na wykonanie remontów. Pracownik urzędu dokona przeglądu budynków  

i dokona oceny, które z nich kwalifikują się do pilnego wykonania remontu. 
Zasadą jest, ze wykonywane są najpierw zalecenia Powiatowego Inspektora 
Nadzoru Budowlanego. 

Ad. 40.  Zapytania i interpelacje radnych i mieszkańców gminy. 

 Radny Władysław Kowalewski zapytał, kiedy  rozpocznie się procedura 
przetargowa na termomodernizację budynku szkoły w Belnie. 

 Wójt poinformował radnego, że wszystkie sprawy dotyczące inwestycji 
rozstrzygną się w pierwszym kwartale 2009 roku. 

 Radny Piotr Piwowarczyk zgłosił fatalny stan dróg odśnieżanych przez 
Powiat. Poprosił o interwencję w tej sprawie. Przewodnicząca dodała, że 

wszystkie strome podjazdy nie są prawidłowo odśnieżane (np. droga  
w msc. Jasiów). Przewodnicząca zwróciła również uwagę na nie odśnieżone 

chodniki przy drogach. 




