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Protokół  III/2009 
z posiedzenia sesji Rady Gminy Zagnańsk 

odbytej w dniu 28 maja 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 11 radnych). 

Na sekretarza nadzorującego sporządzenie protokołu Przewodnicząca Rady Gminy 
wyznaczyła radnego Piotra Piwowarczyka. 

 
Ad. 2. Przyjęcie porządku obrad. 
 

 Przewodnicząca zapytała, czy do porządku obrad radni mają wnioski.  
 

Wójt Zbigniew Zagdański złożył wniosek, aby podjęcie uchwały w sprawie zmian  

w budżecie gminy na 2009 rok (obecny punkt 4 w porządku) przenieść po pozycji nr 30, 

natomiast podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Zagnańsk Nr 29  

z dnia 16 lutego 2009r. o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji  celowej na 

2009r. dla Powiatu Kieleckiego na wykonanie przebudowy  skrzyżowania drogi 

powiatowej nr 0289T Samsonów-Tumlin-Miedziana Góra z drogą powiatową nr 0293T 

przez wieś Tumlin-Węgle w miejscowości Tumlin-Węgle, gmina Zagnańsk przenieść jako 

kolejny punkt – po uchwale w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok. Jako 

uzasadnienie zgłoszonego wniosku Wójt podał fakt, iż Skarbnik dogrywa ostateczne 

zmiany w projekcie uchwały i w związku z tym potrzebuje czasu na ich dokonanie. 

Ponadto Wójt zgłosił kolejny wniosek, aby zdjąć z porządku obrad wszystkie 

punkty, dotyczące zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, za 

wyjątkiem czterech sołectw: Chrusty i Zagnańsk, Gruszka, Lekomin oraz Zachełmie. Wójt 

uzasadnił, że radni na komisjach zgłaszali szereg uwag do zapisów w projektach uchwał. 

Natomiast cztery projekty uchwał, które Wójt proponuje pozostawić w porządku obrad są 

pilne, ponieważ inwestorzy wstrzymują się z pracami do czasu podjęcia tych uchwał.  

W najbliższym czasie po sesji planuje się przywrócenie prac nad pozostałymi projektami 

uchwał. 

Wójt zgłosił również wniosek o uzupełnienie porządku obrad o kolejny punkt 

dodany przed informacją o korespondencji wpływającej do Rady Gminy między sesjami  

o tytule: podjęcie uchwały w sprawie udostępnienia infrastruktury sportowo-rekreacyjnej 

w obrębie jednostek oświatowo-kulturalnych z terenu Gminy Zagnańsk dla mieszkańców 

gminy. Wprowadzenie projektu tej uchwały wiąże się z ubieganiem się gminy o pieniądze 

unijne. 

Kolejnym projektem uchwały, który Wójt zaproponował do wprowadzenia  

do porządku obrad był projekt w sprawie udzielenia w 2009 roku dotacji na prace 

konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym  

do rejestru zabytków. Wprowadzenie tego punktu jest niezbędne, aby można było 

zrealizować zapisany już w budżecie gminy punkt dotyczący przyznania dotacji na 

remonty na obiektach zabytkowych kościelnych. 

Przewodnicząca zapytała, czy ktoś ma jeszcze uwagi i wnioski do porządku obrad. 

W związku z tym, że więcej wniosków nie zgłoszono Przewodnicząca zaproponowała 
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wprowadzenie stanowiska w sprawie wyrażenia zgody na zmianę przeznaczenia 

użytkowania działki rolnej na budowlaną – z przeznaczeniem dla produkcji i handlu 

ceramiką budowlaną w sołectwie Samsonów, gmina Zagnańsk. 

Przewodnicząca odczytała również pismo inwestora – Zakładu Ceramiki 

Budowlanej Stanisławów Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie i poinformowała, że w tej 

sprawie w sołectwie Samsonów odbyły się dwa zebrania sołeckie. Na pierwszym z tych 

zebrań mieszkańcy wyrazili zgodę na zmianę przeznaczenia użytkowania działki rolnej. 

Na drugim spotkaniu mieszkańcy na nim obecni w większości wyrazili zgodę na 

powstanie takiego zakładu. Jednak po tym spotkaniu wpłynął sprzeciw ze 147 

podpisami, sprzeciwiającymi się powstaniu takiego zakładu. 

Przewodnicząca złożyła wniosek o umieszczenie stanowiska jako punktu 

 4 porządku obrad. 

Radny Zenon Lagner, przewodniczący Komisji Planowania, Budżetu  

i Finansów złożył wniosek o wprowadzenie do porządku obrad dwóch punktów, 

dotyczących zmiany w Studium oraz zmiany w miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego sołectwa Kołomań. 

Przewodnicząca poddała pod głosowanie wnioski według kolejności ich zgłoszenia, 

i tak: 

-  wniosek złożony przez Wójta, aby punkt dotyczący podjęcia uchwały w sprawie  

   zmian w budżecie gminy na 2009 rok oraz  w sprawie zmiany Uchwały Rady   

   Gminy Zagnańsk Nr 29 z dnia 16 lutego 2009r. o udzielenie pomocy finansowej  

   w formie dotacji  celowej na 2009r. dla Powiatu Kieleckiego na wykonanie  

   przebudowy  skrzyżowania drogi powiatowej nr 0289T Samsonów-Tumlin- 

   Miedziana Góra z drogą powiatową nr 0293T przez wieś Tumlin-Węgle  

   w miejscowości Tumlin-Węgle, gmina Zagnańsk umieścić w porządku obrad   

    jako punkt 30 i 31. 

    Za umieszczeniem wspomnianych punktów w proponowanej przez Wójta 

kolejności głosowało 11 radnych, nikt nie był przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu. 

-   wniosek złożony przez Wójta, aby zdjąć z porządku obrad punkty  

    dotyczące zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:  

    nr 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, za wyjątkiem czterech  

    sołectw: Chrusty i Zagnańsk, Gruszka, Lekomin oraz Zachełmie.    

    Za zdjęciem z porządku obrad wymienionych przez Przewodniczącą punktów   

    głosowało 10 radnych, nikt nie był przeciw, 1 radny wstrzymał się od głosu. 

-    wniosek złożony przez Wójta, dotyczący wprowadzenia projektu uchwały 

     w sprawie udostępnienia infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w obrębie  

     jednostek oświatowo-kulturalnych z terenu Gminy Zagnańsk dla mieszkańców  

     gminy. 

     Wójt odczytał treść projektu uchwały, a pracownik obsługujący Radę Gminy  

     rozdał projekt radnym. 

     Za wprowadzeniem projektu do porządku obrad głosowało 11 radnych, nikt  

     nie był przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu. 
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-    wniosek złożony przez Wójta, dotyczący wprowadzenia do porządku obrad  

     projektu uchwały w sprawie udzielenia w 2009 roku dotacji na prace  

     konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku  

     wpisanym do rejestru zabytków – w Zagnańsku. 

     Wójt odczytał treść projektu uchwały, a pracownik obsługujący Radę Gminy  

     rozdał projekt radnym. 

     Za wprowadzeniem projektu do porządku obrad głosowało 11 radnych, nikt  

     nie był przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu. 

      Przewodnicząca zapytała, czy radni mają pytania. 

Radny Tomasz Witecki powiedział, że mieszkańcy sołectwa Samsonów na obydwóch 

zebraniach sołeckich nie zgłaszali sprzeciwu co do planów powstania zakładu dla 

produkcji i handlu ceramiką budowlaną. Radny zauważył, że podpisy na sprzeciwie były 

nieczytelne, brakowało choćby numerów PESEL. 

(na obrady sesji wszedł radny Artur Kudzia) 

 Radny Stefan Grudzień zaproponował, aby przedstawiciel przedstawił radnym 

plany firmy. 

 Radny Robert Kaszuba powiedział, że dyskusja jest nie na temat. Radny zauważył, 

że należy najpierw przedstawić projekt uchwały. 

 Przewodnicząca zauważyła, że Rada w tym momencie rozważa wprowadzenie  

do porządku obrad podjęcia stanowiska w tej sprawie. 

Pracownik obsługujący Radę Gminy rozdał radnym projekt stanowiska,  

dot. wyrażenia zgody na zmianę przeznaczenia użytkowania działki rolnej na budowlaną  

– z przeznaczeniem dla produkcji i handlu ceramiką budowlaną w sołectwie Samsonów. 

 Radny Artur Kudzia zapytał, dlaczego na posiedzeniach komisji przed sesją nie 

było przedstawiane stanowisko. 

 Przewodnicząca odpowiedziała, że na komisjach było odczytywane przez nią pismo, 

natomiast projekt stanowiska pojawił się w dniu sesji. 

 Radny Tomasz Witecki zapytał, czy jeśli radni odrzucą wprowadzenie stanowiska, 

to czy przedstawiciel będzie mógł zabrać głos teraz. 

 Przewodnicząca powiedziała, że skoro radni potrzebują dodatkowych informacji, 

aby podjąć decyzję w sprawie wprowadzenia bądź też nie proponowanego stanowiska, 

prosi przedstawiciela firmy o wyjaśnienie zamiarów i planów firmy. 

 Wójt poinformował, że prośbę o zabranie głosu w tej sprawie zgłaszał do niego 

również Pan Strasic. 

 Przedstawiciel firmy - Zakładu Ceramiki Budowlanej Stanisławów Sp. z o.o.  

z siedzibą w Częstochowie – poinformował, że firma nieustannie dąży do rozwoju  

i planuje wydobycie iłu jasowego, który daje ładny efekt po wypaleniu. Na początek firma 

planuje budowę kopalni, a docelowo powstanie zakładu, którego żywotność szacuje się 

na około 25 lat. Przedstawiciel zaznaczył, że radni są stroną w każdym momencie 
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negocjacji i podejmowania jakichkolwiek decyzji. Powstanie kopalni i zakładu  

w przyszłości mogłoby skutkować inwestycjami drogowymi w tym rejonie. 

 Radny Kazimierz Tomasiak zapytał, ile ciężarówek ukopu dziennie byłoby 

wywożone z terenu kopalni i którą trasą by się to odbywało. 

 Przedstawiciel odpowiedział, że byłoby to około 100-200 ciężarówek ukopu 

dziennie, natomiast potem już przy samej produkcji pustaków bądź klinkieru na miejscu 

– kilkanaście ciężarówek dziennie. transport odbywałby się trasą w kierunku Skarżyska-

Kamiennej. 

 Radny Tomasiak zwrócił uwagę na nasilony ruch na tej trasie i zapytał, jak firma 

rozwiązałaby kwestie zabrudzenia drogi. 

 Wójt zaznaczył, że taka kopalnia miałaby sens jedynie wtedy, gdyby obok powstał 

zakład produkcyjny. 

 Przedstawiciel odpowiedział, że tak duża firma jak Ceramika Budowlana 

Stanisławów jest przymuszana przez Urząd Górniczy do utrzymywania dyscypliny w tym 

zakresie, a teren budowy byłby wyposażony w myjnie samochodów ciężarowych po to, by 

na drogę powiatową nie przenosiła się wydobywana substancja. 

 Radny Artur Kudzia zapytał, ile miejsc pracy przewiduje zakład z chwilą powstania 

oraz jakie środki wpłynęłyby do gminy z tytułu podatku. 

 Przedstawiciel powiedział, że firma jest mocno zmechanizowana i większość prac 

wykonują maszyny, ale biorąc to pod uwagę zatrudnienie w takim zakładzie mogłoby 

kształtować się na poziomie około 70 osób, ale każde z tych miejsc generuje około  

3 miejsc pracy na zewnątrz. Do kasy urzędu gminy wpłynęłoby około 1 800 000  

do 2 000 000 złotych. 

 Wójt poinformował, że wpływ jakiego może się spodziewać gmina to 50 000 złotych 

za hektar, a firma chce użytkować na początek około dwóch hektarów ziemi. 

 Radny Robert Kaszuba zauważył, że miejsca pracy na zewnątrz zakładu wcale nie 

muszą być miejscami dla lokalnej społeczności, gdyż firma może zatrudnić osoby spoza 

terenu gminy. 

 Przedstawiciel wyjaśnił, że spółka podejmuje racjonalne decyzje, wybierając 

oczywiście najtańsze oferty. Ale na pewno firma z Zagnańska byłaby bardziej opłacalna 

we współpracy niż firma z okolic np. Warszawy. 

 Radny Stefan Grudzień zapytał, jakie rozwiązania co do zagospodarowania terenu 

zaproponowałaby firma po ustaniu koncesji. 

(na obrady sesji weszła radna Agnieszka Gębska) 

 Przedstawiciel spółki powiedział, że w grę wchodziłaby tu rekultywacja wodno-

leśna terenu. Dodał, że celem firmy jest budowa zakładu, ale nie da się go zbudować bez 

zgody mieszkańców i radnych. 

 Przewodnicząca wobec braku dalszych pytań uznała dyskusję za wyczerpaną, 

odczytała treść stanowiska i poddała pod głosowanie, kto z radnych jest za jego 

wprowadzeniem do porządku obrad. 
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 Za wprowadzeniem głosowało 13 radnych (przy 13 radnych obecnych na sali), 

wskutek tego stanowisko wprowadzono do porządku obrad jednogłośnie jako punkt nr 4. 

 Przewodnicząca poinformowała, że do głosowania pozostał jeszcze wniosek 

radnego Zenona Lagnera, przewodniczącego Komisji Planowania, Budżetu i Finansów 

złożył wniosek o wprowadzenie do porządku obrad dwóch punktów, dotyczących zmiany 

w Studium oraz zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa 

Kołomań. Zmiany dotyczą gruntów firmy „Drogowiec”, której właścicielem jest Pan 

Bystrzyński. 

Radny Artur Kudzia powiedział, że Rada na jednej poprzednich sesji podjęła już 

stanowisko, którego następstwem miały być te dwie uchwały a teraz przewodniczący 

Komisji Planowania, Budżetu i Finansów zgłosił wniosek o ich wprowadzenie. Radny 

Kudzia poprosił o wyjaśnienie. 

Przewodnicząca poinformowała, że uchwały te były sporządzone i czekały na 

wprowadzenie, jednak w porządku obrad pierwotnie było 36 punktów i te uchwały nie 

znalazły miejsca. Po decyzji radnych, aby zdjąć z porządku 12 punktów jest możliwość 

wprowadzenia tych projektów uchwał. 

Przewodnicząca zapytała, kto z radnych jest za wprowadzeniem do porządku obrad 

projektów uchwał, dotyczących zmiany w Studium oraz zmiany w miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego sołectwa Kołomań. 

Za wprowadzeniem projektów głosowało 2 radnych, przeciw było 5 radnych,  

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

zaakceptowany. 

Przewodnicząca poinformowała, że zostały wprowadzone poprawki do porządku 

obrad i zapytała, czy jest potrzeba aby odczytać proponowane zmiany w porządku  

i kolejność uchwał. 

Radny Artur Kudzia poprosił o odczytanie zmienionego porządku obrad sesji. 

Przewodnicząca poinformowała o zmianach i poprawkach naniesionych  

w porządku obrad i poddała pod głosowanie, kto z radnych jest za przyjęciem porządku 

obrad z naniesionymi poprawkami. 

Za przyjęciem porządku obrad ze zmianami głosowało 12 radnych, nikt nie 

głosował przeciw, 1 radny wstrzymał się od głosu, w wyniku czego porządek obrad został 

przyjęty i przedstawia się następująco: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji. 
4. Podjęcie stanowiska w sprawie wyrażenia zgody na zmianę przeznaczenia 

użytkowania działki rolnej Nr 1701/1, na budowlaną – z przeznaczeniem dla 
produkcji i handlu ceramiką budowlaną w sołectwie Samsonów, gmina Zagnańsk. 

     5.  Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia przebiegu istniejącej drogi gminnej –  

          ulicy położonej w miejscowości Zagnańsk, na terenie gminy Zagnańsk 

     6.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Zagnańsk  Nr 20  

          z dnia 16 lutego 2009r. o udzielenie pomocy rzeczowej na 2009r. dla Powiatu  

          Kieleckiego w formie sfinansowania przez Gminę Zagnańsk podziału oraz  
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          nabycia części nieruchomości oznaczonych numerami ewidencyjnymi 570/5  

          o pow. 0,1300 ha oraz 570/2 o pow. 0,2000 ha położonych w obrębie  

          geodezyjnym Tumlin gm. Zagnańsk z przeznaczeniem pod przebudowę  

          skrzyżowania drogi powiatowej nr 0289T Samsonów-Tumlin-Miedziana Góra  

          z drogą powiatową nr 0293T Tumlin-Węgle w miejscowości Tumlin-Węgle,  

          gm.Zagnańsk oraz na opracowanie projektu budowlanego chodnika po lewej  

          stronie drogi powiatowej nr 0289T na odcinku od szkoły w Tumlinie  

          do granicy Gminy Zagnańsk. 

    7.  Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Kieleckiego  

          w formie wykonania projektu przebudowy drogi powiatowej nr 0303T na odcinku  

          od skrzyżowania z ul. Młynarską do skrzyżowania z drogą ul. Dębowa przez  

          msc. Kaniów. 

     8.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Zagnańsk Nr 17  

          z dnia 16 lutego 2009r. o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji  

          celowej na 2009r. dla Powiatu Kieleckiego na wykonanie wjazdów na posesje  

          i rowu odwadniającego przy drodze powiatowej 0303T przez msc. Kaniów  

          na odcinku od ul. Młynarskiej w msc. Kaniów do zalewu w msc. Borowa  

          Góra, gmina Zagnańsk. 

   9.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie  

          gminy środków stanowiących fundusz sołecki. 

  10.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Nr 4 w miejscowym planie  

          zagospodarowania przestrzennego sołectw Chrusty i Zagnańsk na terenie  

          gminy Zagnańsk. 

  11.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Nr 2 w miejscowym planie  

         zagospodarowania przestrzennego sołectwa Gruszka na terenie gminy  

          Zagnańsk. 

  12.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Nr 2 w miejscowym planie  

          zagospodarowania przestrzennego sołectwa Lekomin na terenie gminy  

          Zagnańsk. 

   13.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Nr 2 w miejscowym planie  

          zagospodarowania przestrzennego sołectwa Zachełmie na terenie gminy  

          Zagnańsk. 

   14.  Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany  

          w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy   

          Zagnańsk. 

   15.  W sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 5 w miejscowym planie  

          zagospodarowania przestrzennego sołectwa Samsonów na terenie gminy  

          Zagnańsk. 

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

          położonych w miejscowości Tumlin z przeznaczeniem pod budowę pompowni  

          ścieków. 

   17.  Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej. 
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   18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej propozycji wyznaczenia     

         nowego specjalnego obszaru ochrony siedlisk „Ostoja Barcza” oraz zmiany granic  

         specjalnego obszaru ochrony PLH 260001 „Dolina Krasnej” w ramach sieci  

         NATURA 2000, w granicach administracyjnych gminy Zagnańsk. 

   19. Podjęcie stanowiska w sprawie wyrażenia zgody na skomunalizowanie na rzecz  

         Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach nieruchomości  

         gruntowych położonych na terenie gminy Zagnańsk. 

   20. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok. 
   21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Zagnańsk Nr 29  
          z dnia 16 lutego 2009r. o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji   
          celowej na 2009r. dla Powiatu Kieleckiego na wykonanie przebudowy   
          skrzyżowania drogi powiatowej nr 0289T Samsonów-Tumlin-Miedziana Góra  
          z drogą powiatową nr 0293T przez wieś Tumlin-Węgle w miejscowości  
          Tumlin-Węgle, gmina Zagnańsk. 
   22. Podjęcie uchwały w sprawie udostępnienia infrastruktury sportowo-rekreacyjnej  

         w obrębie jednostek oświatowo-kulturalnych. 

   23. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia w 2009 roku dotacji na prace  

         konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do  

         rejestru zabytków. 

   24. Informacja o korespondencji wpływającej do Rady Gminy Zagnańsk  

         między sesjami. 

   25. Sprawozdanie delegatów do Związków Międzygminnych. 

   26. Sprawy różne. 

   27. Zapytania i interpelacje radnych i mieszkańców gminy. 

Ad. 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji. 
 
 Przewodnicząca zapytała, czy do protokołu z ostatniej sesji radni mają uwagi. 
Radny Piotr Piwowarczyk powiedział, że na ostatniej sesji nie był obecny ze względu na 
stan zdrowia. Radny poprosił o dodanie takiego zapisu w protokole. 
 Przewodnicząca poinformowała, że zapis taki może być dodany jeśli z odsłuchu 
wynika, że takie stwierdzenie padło. 

 Radny Artur Kudzia powiedział, że jego zdaniem na stronie 20 protokołu, gdzie 
mowa jest o piśmie NZOZ „Nasza Przychodnia” w Samsonowie, winien znaleźć się zapis 
głosowania wniosku, który zgłosił radny Kazimierz Tomasiak, aby przygotowana została 
uchwała, w której odmawia się przyznania NZOZ środków w kwocie 86 000 złotych. 
  Radny Robert Kaszuba powiedział, że dyskusja dotycząca uzasadnienia 
wprowadzenia do porządku obrad projektów uchwał zgłoszonych przez radnych klubu 
Platformy Obywatelskiej na sesji w dniu 27 kwietnia jest jego zdaniem za krótka. 
  Przewodnicząca ogłosiła dziesięciominutową przerwę w obradach w celu 
odsłuchania fragmentu zapisu cyfrowego. 
 

Przewodnicząca wznowiła obrady po przerwie i poprosiła radnego Piotra 
Piwowarczyka o zaproponowanie treści zmiany, która ma być naniesiona w protokole 
(strona 10). I tak po słowach: „W związku z brakiem pytań Przewodnicząca 
poinformowała, że Przewodniczący Komisji Rewizyjnej radny Piotr Piwowarczyk 
upoważnił radnego Stefana Grudnia, członka komisji rewizyjnej do przedstawienia 
wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi za 2008 rok” należy dodać po słowach po 
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słowach: „Przewodniczący Komisji Rewizyjnej radny Piotr Piwowarczyk” zapis:  „nieobecny 
z powodu leczenia szpitalnego”. 

Za przyjęciem proponowanej zmiany głosowało 11 radnych, 1 radny był przeciw, 
nikt nie wstrzymał się od głosu. 

Przewodnicząca poprosiła radnego Artura Kudzię o podanie strony w protokole, na 
której ma zostać naniesiona poprawka. Radny Artur Kudzia podał, że jest to strona 20, 
adnotacja do punktu 18. 

Przewodnicząca poprosiła pracownika sporządzającego protokół o odczytanie treści 
zapisu, który ma się znaleźć w protokole. 

Pracownik sporządzający protokół odczytał treść proponowanej zmiany: „Radny 
Kazimierz Tomasiak złożył wniosek o przygotowanie uchwały, w której odmówimy 
przyznania środków w kwocie 86 000 złotych dla Niepublicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej. Przewodnicząca poddała wniosek pod głosowanie. Za przyjęciem wniosku 
głosowało 6 radnych, przeciw był 1 radny, 3 radnych wstrzymało się od głosu”. 

 

Radny Artur Kudzia powiedział, że zapis ten chciałby uściślić o to, by w projekcie 
uchwały znalazł się zapis, że Rada nie wyraża zgody na przekazanie kwoty 86 000 złotych 
dla Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Samsonowie. 

 
Pracownik sporządzający protokół jeszcze raz odczytał fragment proponowanej 

zmiany do protokołu: „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 zapytała, kto z radnych jest za umieszczeniem takiego zapisu  
w protokole z sesji w dniu 27 maja 2009r. 
 Za wprowadzeniem poprawki głosowało 12 radnych, przeciw nikt nie głosował,  
1 radny wstrzymał się od głosu.  
 Przewodnicząca poinformowała, że pozostał jeszcze wniosek zgłoszony przez 
radnego Roberta Kaszubę. Poprosiła, aby radny jeszcze raz przybliżył i zaproponował 
zapis, którego brakuje jego zdaniem w protokole.                  
 Wójt powiedział, ze radny zgłaszając uwagę do protokołu powinien przedstawić 
konkretną propozycję zapisu. 
 Radny Kaszuba powiedział, że nie pamięta przebiegu tej dyskusji. 
Przewodnicząca odczytała fragment protokołu, o którym wspomniał Radny Robert 
Kaszuba.  
 Przewodnicząca zapytała radnych, kto jest za wnioskiem zgłoszonym przez radnego 
Roberta Kaszuby, aby odtworzyć zapis z nagarnia w całości. Przewodnicząca zaznaczył, że 
uważa zapis zawarty w protokole za sentencję dyskusji, lecz jednocześnie poddaje 

wniosek zgłoszony przez radnego pod głosowanie. 
 Za wnioskiem głosowało 3 radnych, 8 radnych było przeciw, 2 radnych wstrzymało się 
od głosu. W wyniku głosowania wniosek nie został przez radę zaakceptowany. 
  
 Przewodnicząca zapytała, czy do protokołu radni mają jeszcze wnioski. 
W związku z brakiem dalszych wniosków Przewodnicząca poddała pod głosowanie, kto  
z radnych jest za przyjęciem protokołu z naniesionymi poprawkami. 
 Za przyjęciem protokołu głosowało 11 radnych, przeciw był 1 radny, 1 radny 
wstrzymał się od głosu. 
 W wyniku głosowania protokół z sesji w dniu 27 kwietnia został przez Radę 
przyjęty. 
 Przewodnicząca przeszła do realizacji porządku obrad i zauważyła, że pominięty 
został stały punkt – „Informacja Wójta z działalności między sesjami”. 
W związku z powyższym Przewodnicząca poinformowała radnych, że Wójt złoży 

informację z działalności między sesjami w punkcie nr 25, tj.  „Sprawozdanie delegatów 

do Związków Międzygminnych”. 
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Ad. 5. Podjęcie stanowiska w sprawie wyrażenia zgody na zmianę przeznaczenia  
             użytkowania działki rolnej Nr 1701/1, na budowlaną – z przeznaczeniem  
             dla produkcji i handlu ceramiką budowlaną w sołectwie Samsonów, gmina  
             Zagnańsk. 
 Przewodnicząca zapytała, czy radni mają pytania lub wnioski do projektu 
stanowiska. 
 Radny Tomasz Witecki zaapelował do radnych o pozytywne przyjęcie stanowiska. 
Nadmienił, że w sprawie zmiany przeznaczenia terenu dla produkcji i handlu ceramiką 
budowlaną odbyło się zebranie sołeckie, na którym mieszkańcy pozytywnie wyrażali się 
na ten temat. Radny powiedział, że zapoznał się ze złożonym przez mieszkańców 
sprzeciwem i pozwolił sobie zadzwonić do dwóch osób, które złożyły podpis pod 
sprzeciwem. Osoby te powiedziały, że nie podpisywały się pod sprzeciwem. 
 Radny Artur Kudzia poprosił, aby w treści stanowiska zawrzeć termin, w którym 
zostaną przygotowane projekty uchwał w tej sprawie. 
 Pan Wójt nawiązał do projektów uchwał, dotyczących stanu gruntu w Kołomani, 

który z rolnego ma się stać budowlanym. Wójt zaznaczył, iż nie znalazły się one  
w porządku obrad sesji tylko dlatego, że pierwotnie porządek obrad sesji zawierał zbyt 
dużo punktów. 
 Radny Artur Kudzia złożył wniosek, aby do treści stanowiska dodać zapis: „treść 
uchwał zostanie przedstawiona Radzie na kolejnej sesji”. 
 Radny Robert Kaszuba poprosił, aby radni na komisjach przed sesją informowani 
byli o pewnych inicjatywach nawet bez dokumentów. Radny zaznaczył, że gdyby 
konsekwencją podjętego przez Radę stanowiska były stosowne projekty uchwał, 
przygotowane na kolejną sesję-nie zabierałby głosu w takiej sprawie. 
 Przewodnicząca poinformowała, że pismo od firmy Ceramika wpłynęło faksem  
w trakcie trwania komisji, w związku z czym nie było możliwości jego dołączenia  
do materiałów. Przewodnicząca zaznaczyła, że sprawa zmiany przeznaczenia terenu  
w sołectwie Samsonów jest powszechnie znana radnym. 
 Radny Artur Kudzia poprosił o zdanie Pana Wójta w tej sprawie, aby radni mogli 
podjąć właściwą decyzję. 
 Pan Wójt odpowiedział, że przychyla się do powstania takiej inwestycji, ale będzie 
ona miała sens tylko wówczas, gdy powstanie tam zakład produkcyjny. Jeśli firma 
ograniczy się tylko do wydobywania iłu i wywożenia go, to przedsięwzięcie nie będzie 
miało sensu. 
 Radny Stefan Grudzień zaproponował, aby zaprosić przedstawiciela firmy na 
spotkanie z mieszkańcami Samsonowa, gdyż to oni najbardziej odczują tą inwestycję. 
Radny zauważył, że w przypadku sprzeciwu mieszkańców on również jest w stanie 
zmienić swoją decyzję na negatywną. 
 Radny Artur Kudzia powiedział, że radni powinni się kierować zdaniem 
mieszkańców przy podejmowaniu decyzji. Radny zapytał również, ile z kwoty podatków 

wpłynęłoby konkretnie dla gminy. 
 Wójt poinformował, że obciążenie roczne z tytułu podatku wynosi 50 000 złotych 
za jeden hektar. 
 Wobec braku dalszych pytań Przewodnicząca odczytała projekt stanowiska oraz 
treść poprawki do stanowiska, zgłoszonej przez radnego Artura Kudzię. 
 Za wprowadzeniem poprawki głosowało 13 radnych, nikt nie był przeciw i nikt nie 
wstrzymał się od głosu. 
 Następnie Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt stanowiska wraz  
z naniesioną poprawką. 
 Za przyjęciem stanowiska z naniesioną poprawką głosowało 11 radnych, nikt nie 
był przeciw, 2 radnych wstrzymało się od głosu. W wyniku głosowania stanowisko zostało 
przez Radę przyjęte i stanowi załącznik do protokołu. 
 
Ad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia przebiegu istniejącej drogi gminnej –  

          ulicy położonej w miejscowości Zagnańsk, na terenie gminy Zagnańsk. 
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 Przewodnicząca zapytała, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w sprawie 
projektu tej uchwały lub ma jakieś wnioski. 

 W związku z tym, że wniosków nie zgłoszono Przewodnicząca odczytała projekt 
uchwały i poddała go pod głosowanie. Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, nikt 
nie głosował przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. W wyniku głosowania uchwała 
została podjęta jednogłośnie w obecności 13 radnych, zarejestrowana pod numerem 
38/2009 i stanowi załącznik do protokołu. 

Ad. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Zagnańsk  Nr 20  

          z dnia 16 lutego 2009r. o udzielenie pomocy rzeczowej na 2009r.  

          dla Powiatu Kieleckiego w formie 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 ha  

          położonych w obrębie geodezyjnym Tumlin gm. Zagnańsk z przeznaczeniem  

          pod przebudowę skrzyżowania drogi powiatowej nr 0289T Samsonów-Tumlin- 

          Miedziana Góra z drogą powiatową nr 0293T Tumlin-Węgle w miejscowości  

          Tumlin-Węgle, gm.Zagnańsk oraz na opracowanie projektu budowlanego  

          chodnika po lewej stronie drogi powiatowej nr 0289T na odcinku od szkoły w  

          Tumlinie do granicy Gminy Zagnańsk. 

 Przewodnicząca zapytała, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w sprawie 
projektu tej uchwały lub ma jakieś wnioski. 

 W związku z tym, że wniosków nie zgłoszono Przewodnicząca odczytała projekt 
uchwały i poddała go pod głosowanie. Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, nikt 
nie głosował przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. W wyniku głosowania uchwała 
została podjęta jednogłośnie w obecności 13 radnych, zarejestrowana pod numerem 
39/2009 i stanowi załącznik do protokołu. 

 Ad. 7.  Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu     

            Kieleckiego w formie wykonania projektu przebudowy drogi powiatowej  

            nr 0303T na odcinku od skrzyżowania z ul. Młynarską do skrzyżowania  

            z drogą ul. Dębowa przez msc. Kaniów. 

Przewodnicząca zapytała, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w sprawie 
projektu tej uchwały lub ma jakieś wnioski. 

 W związku z tym, że wniosków nie zgłoszono Przewodnicząca odczytała projekt 
uchwały i poddała go pod głosowanie. Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, nikt 
nie głosował przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. W wyniku głosowania uchwała 
została podjęta jednogłośnie w obecności 13 radnych, zarejestrowana pod numerem 
40/2009 i stanowi załącznik do protokołu. 

Ad. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Zagnańsk  

          Nr 17 z dnia 16 lutego 2009r. o udzielenie pomocy finansowej w formie    

          dotacji celowej na 2009r. dla Powiatu Kieleckiego na wykonanie wjazdów na  

          posesje i rowu odwadniającego przy drodze powiatowej 0303T przez msc.  

          Kaniów na odcinku od ul. Młynarskiej w msc. Kaniów do zalewu w msc.       

          Borowa Góra, gmina Zagnańsk. 

 Przewodnicząca zapytała, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w sprawie 
projektu tej uchwały lub ma jakieś wnioski. 

 W związku z tym, że wniosków nie zgłoszono Przewodnicząca odczytała projekt 
uchwały i poddała go pod głosowanie. Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, nikt 
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nie głosował przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. W wyniku głosowania uchwała 
została podjęta jednogłośnie w obecności 13 radnych, zarejestrowana pod numerem 
41/2009 i stanowi załącznik do protokołu. 

Ad. 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie  

          gminy środków stanowiących fundusz sołecki. 

Przewodnicząca zapytała, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w sprawie 
projektu tej uchwały lub ma jakieś wnioski. 

 Radny Stefan Grudzień powiedział, że uchwała ta to pierwszy krok do polepszenia 
bytu każdego sołectwa. Radny zaznaczył, że propozycja jest bardzo dobra i należy 
przystąpić do zbierania wniosków z sołectw.  

 Radny Robert Kaszuba powiedział, że jest za podjęciem takiej uchwały, aby 
fundusz służył danemu sołectwu. Zaznaczył jednak, że brak jest kwoty, jaka przypada na 
dane sołectwo.  

 Radny Stefan Grudzień zaznaczył, że pierwszy etap to jedynie podjęcie decyzji,  
czy Rada wyraża zgodę na utworzenie funduszu sołeckiego, czy też nie. 

 Skarbnik odpowiedział, że w tej chwili ciężko jest określić kwotę przypadającą  
na dane sołectwo, gdyż ustawa zawiera wzór, na podstawie którego jest ona wyliczana. 
Można znaleźć jedynie zapis, że kwota na jedno sołectwo nie może być większa  
od 17 857,10 zł. Średnia kwota, która przypadałaby na sołectwo wyniosłaby około 
13 921,19 zł.  

 Przewodnicząca odczytała projekt uchwały i poddała pod głosowanie. Za 
przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, nikt nie głosował przeciw, nikt nie wstrzymał 
się od głosu. W wyniku głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie w obecności  
13 radnych, zarejestrowana pod numerem 42/2009 i stanowi załącznik do protokołu. 

Ad. 10.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Nr 4 w miejscowym planie  

             zagospodarowania przestrzennego sołectw Chrusty i Zagnańsk na terenie  

             gminy Zagnańsk. 

Przewodnicząca zapytała, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w sprawie 
projektu tej uchwały lub ma jakieś wnioski. 

 Zastępca Wójta Mirosław Garecki złożył wniosek, aby w projekcie tej uchwały oraz 
w pozostałych trzech projektach (analogicznie do § 28 pkt. 2 projektu uchwały w sprawie 
zmiany Nr 4 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectw Chrusty  
i Zagnańsk) dodać podpunkt g o treści „obiekty gospodarcze, garaże”. 

 Przewodnicząca zapytała Zastępcę, czy można dopisać treść podpunktu bez 
wyłożenia planu. 

 Radny Stefan Grudzień powiedział, że z informacji uzyskanych od urbanisty 
wynika, że nie można w tym dokumencie dokonywać jakichkolwiek zmian. 

 Zastępca Wójta poinformował, że wycofuje złożony wniosek. 

Radny Robert Kaszuba powiedział, że uchwały te są nie przygotowane i jeszcze 
bardziej ograniczą mieszkańcom możliwość budowy.  

Przewodnicząca powiedziała, że zapisy te nie dotyczą wszystkich mieszkańców.  

Zastępca Wójta powiedział, że brak takiego zapisu został wychwycony w ostatniej chwili, 
ponieważ pojawił się inwestor, który chce wybudować garaż przy szkole w Umrze. 
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 Radny Stefan Grudzień złożył wniosek o zamknięcie dyskusji w sprawie zmian  
w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. 

Przewodnicząca poddała wniosek pod głosowanie. Za zamknięciem dyskusji głosowało  
10 radnych, przeciw nie głosował nikt, 3 radnych wstrzymało się od głosu. 

 Przewodnicząca zapytała radnych, czy jest potrzeba odczytania całych projektów 
uchwał, gdyż zawierają one około 31 stron. 

 Radny Kazimierz Tomasiak złożył wniosek, aby nie czytać projektów uchwał, 
dotyczących zmian w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. 

 Za takim rozwiązaniem głosowało 11 radnych, przeciw nie był nikt, 2 radnych 
wstrzymało się od głosu. 

 Przewodnicząca poddała pod głosowanie, kto jest za przyjęciem uchwały w sprawie 

zmiany Nr 4 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectw Chrusty  
i Zagnańsk na terenie gminy Zagnańsk. Za przyjęciem uchwały głosowało 10 radnych, 
przeciw nie głosował nikt, 3 radnych wstrzymało się od głosu. W wyniku głosowania 
uchwala została podjęta, zarejestrowana pod numerem 43/2009 i stanowi załącznik do 
protokołu. 

Ad. 11.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Nr 2 w miejscowym planie  

             zagospodarowania przestrzennego sołectwa Gruszka na terenie gminy  

             Zagnańsk. 

Przewodnicząca zapytała, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w sprawie 
projektu tej uchwały lub ma jakieś wnioski. 

 Radna Agnieszka Gębska zapytała, czy ten podpunkt, który chciał wprowadzić 
Zastępca Wójta ma odniesienie do sołectwa Gruszka. 

Zastępca odpowiedział, że inwestorowi zależy na jak najszybszym podjęciu tej uchwały. 

 Przewodnicząca zapytała, kto z radnych jest za przyjęciem uchwały. Za przyjęciem 
uchwały głosowało 10 radnych, przeciw nie głosował nikt, 3 radnych wstrzymało się od 
głosu. W wyniku głosowania uchwala została podjęta, zarejestrowana pod numerem 
44/2009 i stanowi załącznik do protokołu. 

Ad. 12.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Nr 2 w miejscowym planie  

             zagospodarowania przestrzennego sołectwa Lekomin na terenie gminy  

             Zagnańsk. 

Przewodnicząca zapytała, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w sprawie 
projektu tej uchwały lub ma jakieś wnioski. 

 W związku z brakiem pytań i wniosków Przewodnicząca poddała pod głosowanie, 
kto z radnych jest za przyjęciem uchwały. Za przyjęciem uchwały głosowało 11 radnych, 
przeciw nie głosował nikt, 3 radnych wstrzymało się od głosu. W wyniku głosowania 
uchwala została podjęta w obecności 14 radnych, zarejestrowana pod numerem 45/2009 
i stanowi załącznik do protokołu. 

Ad. 13.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Nr 2 w miejscowym planie  

             zagospodarowania przestrzennego sołectwa Zachełmie na terenie gminy  

             Zagnańsk. 

Przewodnicząca zapytała, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w sprawie 
projektu tej uchwały lub ma jakieś wnioski. 
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 W związku z brakiem pytań i wniosków Przewodnicząca poddała pod głosowanie, 
kto z radnych jest za przyjęciem uchwały. Za przyjęciem uchwały głosowało 11 radnych, 
przeciw nie głosował nikt, 3 radnych wstrzymało się od głosu. W wyniku głosowania 
uchwala została podjęta w obecności 14 radnych, zarejestrowana pod numerem 46/2009 
i stanowi załącznik do protokołu. 

Ad. 14.  Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany  

             w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego  

             gminy  Zagnańsk. 

Przewodnicząca zapytała, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w sprawie 
projektu tej uchwały lub ma jakieś wnioski. 

 Zastępca poinformował radnych, że na posiedzeniu komisji była wola radnych, aby 

symbolem UC w projekcie tej uchwały objąć cały teren a nie tylko zaznaczony na 

załączniku mapowym (są dwie osoby zainteresowane zmianą oprócz Pana Linka). 

 Radny Piotr Piwowarczyk powiedział, że kontaktował się z Panem Żakiem, który 

prowadzi działalność obok Pana Linka i jest również zainteresowany zmianą  

w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Samsonów. 

 Radny Tomasz Witecki powiedział, że zmiany wynikły z tego, że tereny te 

pierwotnie były ujęte jako przemysłowe. 

 Radny Robert Kaszuba zapytał, kto będzie finalizował te zmiany i kto za nie 

zapłaci. Radny zapytał, jakie to środki i czy są ujęte w budżecie. 

 Wójt odpowiedział, że w budżecie gminy są zabezpieczone środki na ten cel i dodał, 

że to gmina zaproponowała taką zmianę a Rada ją przyjęła.  

 Przewodnicząca zapytała, kto z radnych jest za wprowadzeniem poprawek, 

ponieważ w materiałach, które otrzymali radni zakres zmiany na załączniku graficznym 

do uchwały był mniejszy. Przewodnicząca zadała też pytanie radcy prawnemu, czy 

wystarczy zapis w protokole o zmianie zakresu na załączniku graficznym. 

 Radca odpowiedziała, że zapis taki nie wystarczy, ponieważ załącznik jest 

integralną częścią uchwały i powinien być prawidłowy. 

 Przewodnicząca ogłosiła 15 minut przerwy w celu przygotowania poprawnej formy 

załącznika graficznego do uchwały. 

 Po przerwie Przewodnicząca wznowiła obrady sesji, odczytała projekt uchwały  

i poddała go pod głosowanie. Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, nikt nie był 

przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu. W wyniku głosowania uchwała została podjęta 

w obecności 13 radnych, zarejestrowana pod numerem 47/2009 i stanowi załącznik  

do protokołu.  

 Radny Artur Kudzia zapytał, dlaczego załącznik graficzny różni się od tego, który 

otrzymali radni przed sesją. 

 Przewodnicząca wyjaśniła, że integralną częścią uchwały jest załącznik graficzny, 

który radni otrzymali po przerwie z poszerzonym zakresem konturu. 
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Ad. 15.  W sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 5 w miejscowym planie  

             zagospodarowania przestrzennego sołectwa Samsonów na terenie gminy  

             Zagnańsk. 

 Przewodnicząca zapytała, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w sprawie 

projektu tej uchwały. W związku z tym, że nikt nie zgłosił chęci zabrania głosu 

Przewodnicząca odczytała projekt uchwały i poddała go pod głosowanie. Za przyjęciem 

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

W wyniku głosowania uchwała została podjęta w obecności 13 radnych, zarejestrowana 

pod numerem 48/2009 i stanowi załącznik do protokołu.  

Ad. 16.  Podjęcie uchwały w sprawie nabycia na rzecz Gminy Zagnańsk gruntów  

             położonych w miejscowości Tumlin z przeznaczeniem pod budowę   

             pompowni ścieków. 

 Przewodnicząca zapytała, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w sprawie 

projektu tej uchwały. W związku z tym, że nikt nie zgłosił chęci zabrania głosu 

Przewodnicząca odczytała projekt uchwały i poddała go pod głosowanie. Za przyjęciem 

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

W wyniku głosowania uchwała została podjęta w obecności 13 radnych, zarejestrowana 

pod numerem 49/2009 i stanowi załącznik do protokołu.  

Ad. 17.  Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej. 

Przewodnicząca zapytała, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w sprawie 

projektu tej uchwały. W związku z tym, że nikt nie zgłosił chęci zabrania głosu 

Przewodnicząca odczytała projekt uchwały i poddała go pod głosowanie. Za przyjęciem 

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

W wyniku głosowania uchwała została podjęta w obecności 13 radnych, zarejestrowana 

pod numerem 50/2009 i stanowi załącznik do protokołu.  

Ad. 18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej propozycji  

            wyznaczenia nowego specjalnego obszaru ochrony siedlisk „Ostoja Barcza”  

            oraz zmiany granic specjalnego obszaru ochrony PLH 260001 „Dolina  

            Krasnej” w ramach sieci NATURA 2000, w granicach administracyjnych  

            gminy Zagnańsk. 

 Przewodnicząca zapytała, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w sprawie 

projektu tej uchwały. W związku z tym, że nikt nie zgłosił chęci zabrania głosu 

Przewodnicząca odczytała projekt uchwały i poddała go pod głosowanie. Za przyjęciem 

uchwały głosowało 13 radnych, nikt nie był przeciw, 1 radny wstrzymał się od głosu.  

W wyniku głosowania uchwała została podjęta w obecności 14 radnych, zarejestrowana 

pod numerem 51/2009 i stanowi załącznik do protokołu.  

Ad. 19. Podjęcie stanowiska w sprawie wyrażenia zgody na skomunalizowanie  

            na rzecz Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach  

            nieruchomości gruntowych położonych na terenie gminy Zagnańsk. 

 Przewodnicząca zapytała, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w sprawie 

stanowiska. W związku z tym, że nikt nie chciał zabrać głosu w tej sprawie 

przewodnicząca odczytała treść stanowiska i poddała go pod głosowanie. Za przyjęciem 

stanowiska głosowało 12 radnych, nikt nie głosował przeciw, 2 radnych wstrzymało się 
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od głosu. W wyniku głosowania stanowisko zostało przez Radę podjęte i stanowi 

załącznik do protokołu. 

Ad. 20. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok. 

 Przewodnicząca poprosiła Wójta o krótkie przedstawienie proponowanych  

w budżecie zmian. 

 Wójt wymienił, jakie  środki będą potrzebne i tak na pokrycie koniecznych 

wydatków: 

- 25 000 zł (aby złożyć wniosek przez LGD „Dorzecze Bobrzy” o środki unijne z Programu  

                  Odnowy Wsi), 

- 362 000 zł (należy dołożyć do planowanych placów zabaw), 

-  28 126 zł (wyniesie koszt tegoroczny podziału klasy I w szkole w Zagnańsku), 

-   34 567zł ( tegoroczne koszty adaptacji oddziału przedszkolnego w Samsonowie), 

-   20 000 zł (konieczny remont mieszkania kolejowego), 

-    3 500 zł (koszt sfinansowania płaskorzeźby dla szkoły w Tumlinie), 

-  20 000 zł (koszt zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego  

    sołectwa Samsonów), 

-   6 000 zł (udział własny gminy w projekcie (filia biblioteki publicznej w Zagnańsku –  

    wykonanie podjazdu dla wózków), 

-   2 000 zł (tytułem przekazania dotacji dla gminy Klimontów - dla pogorzelców). 

  

Wójt poinformował radnych, że Skarbnik przedstawi źródła finansowania. 

Skarbnik poinformował, że wymienione przez Wójta  zadania zostaną sfinansowane  

z oszczędności pochodzących z: 

- 27 000 zł (aktualizacja dokumentacji kanalizacji sanitarnej w msc. Zachełmie  

                  i Kościelna Górka), 

- 5 000 zł (aktualizacja dokumentacji technicznej drogi Kaniów ul. Dębowa), 

- 3 750 zł (projekt modernizacji drogi powiatowej Tumlin- Szałas na odcinku  

                w msc Samsonów Ciągłe), 

- 80 000 zł (przebudowa skrzyżowania w msc. Tumlin Węgle), 

- 80 000 zł (przebudowa drogi powiatowej Kielce-Zagnańsk), 

- 50 000 zł (wykonanie rowów i zjazdów w msc. Kaniów – przesunięcie w ramach jednego  

                 zadania), 

- 79 000 zł (remont drogi od ul. Turystycznej do msc. Borowa Góra), 

- 36 200 zł (projektowanie budowy i urządzeń w  ul. Dębowej w msc. Kaniów), 

-   1 900 zł (projektowanie drogi w msc. Umer Zarzecze), 

-   2 400 zł ( projektowanie drogi ul. Kielecka - Goleniawy), 

- 100 000 zł (zmniejszenie środków – budowa drogi gminnej w ciągu ul. Dęba Bartka i 

Bartkowe Wzgórze), 

- 30 000 zł (zakup komputerów i licencji), 

- 26 000 zł (składka członkowska do LGD „Dorzecze Bobrzy”). 

- 27 939 zł (zakupy realizowane na potrzeby grupy interwencyjnej) 

Łączny deficyt pozostaje na poziomie identycznym, jak po ostatniej sesji, a 

mianowicie 4 087 067 zł.  
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Przewodnicząca zapytała, czy radni mają pytania do informacji przedstawionej 

przez Wójta oraz Skarbnika  w sprawie projektu uchwały. 

          Radny Piotr Piwowarczyk zauważył, że proponuje się zabranie środków 

przeznaczonych na skrzyżowanie w msc. Tumlin Węgle. Radny zapytał, czy remont tego 

skrzyżowania będzie realizowany. 

          Wójt poinformował, że jest to jedynie przesunięcie czysto techniczne, ponieważ 

nawet jeśli sąsiednia gmina Miedziana Góra dołoży się do tej inwestycji, to środków 

będzie za mało. W chwili obecnej urząd przeprowadza procedurę wydzielenia działek pod 

budowę i dopiero po jego zakończeniu będzie można wystąpić o pozwolenie na budowę. 

           Radny Robert Kaszuba zauważył, że ustalenia z radnymi są zmieniane choćby z 

tego względu, że w ostatnim momencie otrzymują oni zupełnie inną propozycję do 

zapoznania się niż wcześniej ustalona. Radny zaznaczył, że sprzeciwia się zabieraniu 

środków przeznaczonych na tą inwestycję. Radny Robert Kaszuba zapytał również o 

celowość i zasadność przesunięcia środków na oddział przedszkolny w Samsonowie, 

prosząc o analizę potrzeby utworzenia tego oddziału. 

           Wójt poinformował radnego Roberta Kaszubę, że przesunięcie środków z 

inwestycji remontu skrzyżowania w Tumlinie jest konieczne, ponieważ gmina musi 

wykazać w budżecie udział własny, jeśli chce kontynuować realizację złożonego wniosku 

o środki unijne na budowę placów zabaw na terenie gminy. 

           Wójt wyjaśnił również, że dodatkowy oddział przedszkolny w Samsonowie 

tworzony jest dla dzieci z tego sołectwa gminy Zagnańsk, natomiast w przypadku 

Tumlina – chodziło o utworzenie dodatkowego oddziału dla dzieci z terenu Gminy 

Miedziana Góra. 

Wójt zaznaczył, że nie podpisał jeszcze projektów organizacyjnych szkoł, czekając na 

decyzję radnych w tej sprawie. 

Przewodnicząca zaznaczyła, że minęła godzina 15:00 i Rada powinna oddać głos 

mieszkańcom, lecz prosi najpierw o zakończenie rozpatrywania tego punktu. 

          Radny Robert Kaszuba złożył wniosek o pozostawienie kwoty 80 000 złotych na 

remont skrzyżowania w Tumlinie. 

          Wójt poinformował, że radny nie wskazał źródła finansowania a z punktu widzenia 

prawa Rada nie może podjąć uchwały o zwiększeniu deficytu. 

          Radny Artur Kudzia powiedział, że środki na remont skrzyżowania są w budżecie 

gminy, a radny Robert Kaszuba tylko prosi o ich pozostawienie. 

(w tym momencie na obrady sesji wszedł radny Wojciech Chłopek) 

Przewodnicząca poinformowała, że radny Robert Kaszuba złożył wniosek  

o pozostawienie w budżecie środków na remont skrzyżowania w Tumlinie i tym samym 

zwiększenie deficytu, na co z kolei Wójt nie wyraża zgody. Przewodnicząca poddała 

wniosek pod głosowanie. Za przyjęciem wniosku głosowało 4 radnych, przeciw było  

9 radnych, 2 radnych wstrzymało się od głosu, w wyniku czego wniosek nie został 

zaakceptowany. 

          Przewodnicząca odczytała projekt uchwały i poddała go pod głosowanie. Za 

przyjęciem uchwały głosowało 10  radnych, 3 radnych było przeciw, 2 radnych 

wstrzymało się od głosu. W wyniku głosowania uchwała została podjęta, zarejestrowana 

pod numerem 52/2009 i stanowi załącznik do protokołu. 

15oo – zapytania mieszkańców 
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Mieszkaniec Zagnańska, Pan Piwowarczyk mieszkający przy ulicy Turystycznej 

poinformował zebranych na sesji, że nie ma możliwości zjazdu z drogi na własną działkę. 

Pan Piwowarczyk poprosił o wyjaśnienie zaistniałej sytuacji. 

          Wójt poinformował, że sprawa dotyczy inwestycji pod nazwą „modernizacja drogi 

wojewódzkiej w Zagnańsku”. Rozstrzygały się wówczas kwestie miejsc, w których mają 

zostać wykonane zjazdy. Pan Piwowarczyk ustalił ten zjazd wskazując jego miejsce, ale 

okazało się że ten zjazd został wykonany na działce sąsiada. 

          Radny Stefan Grudzień powiedział, że jeden ze zjazdów został wykonany na działkę 

Pana Janika, drugi natomiast na działkę Pana Piwowarczyka.  

           Zastępca Wójta Mirosław Garecki poinformował, że za zgodą Pana Piwowarczyka 

Pan Janik korzystał z tego zjazdu tak długo, aż go zasiedział. 

           Pani sołtys Grażyna Wawszczak powiedziała, że sprawa ta była poruszana na 

zebraniu sołeckim. W tej chwili wyszło niedomówienie dot. spraw granicznych a Pan 

Janik żąda pieniędzy od obu sąsiadów za korzystanie ze zjazdów. 

            Wójt Zbigniew Zagdański został poinformowany przez Pana Piwowarczyka, że 

sprawa dotyczy również rodziny Państwa Kałuszewskich, którzy są rodziną Pana Wójta. 

            Wójt Zagdański oświadczył, że nie zna żadnej rodziny o takim nazwisku . 

Radny Artur Kudzia powiedział, że radni nie powinni kierować się tym, że Pan 

Piwowarczyk był obecny przy wyznaczaniu miejsca zjazdu ale stanem zaistniałym i 

faktycznym. 

            Przewodniczący rady sołeckiej Pan Waldemar Wiech powiedział, że należałoby 

poprosić Pana Janika o przedstawienie aktu własności. Jak zauważył Pan Waldemar 

Wiech – w przypadku gdy Pan Janik zasiedział zjazd w złej wierze – pozostaje tylko 

wykonanie Panu Piwowarczykowi zjazdu. 

           Radni ustalili, że urząd rozpozna sprawę zjazdu na nieruchomość Pana 

Piwowarczyka z Zagnańska, przy ul. Turystycznej. Urząd określi, czyją własnością jest 

wykonany zjazd oraz poprosi Pana Janika o przedstawienie aktu własności. Jeśli Pan 

Janik w złej wierze zasiedział zjazd, Urząd Gminy powinien wykonać zjazd, umożliwiający 

Panu Piwowarczykowi swobodne korzystanie z nieruchomości. 

 Sołtys sołectwa Umer Pan Krzeszowski zapytał, czy ważna jest uchwała dotycząca 

dofinansowania budowy infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej, w której udział 

mieszkańca szacowany był na 1 400 złotych. Sołtys zapytał również, co oznacza termin 

„dobro energetyczne” i jakie są jego koszty oraz o cenę urządzenia mierzącego ilość 

odprowadzanych ścieków. 

 Wójt poinformował, że uchwała dot. dofinansowania przez gminę przyłączy wodno-

kanalizacyjnych nadal jest aktualna. Co do świadectwa energetycznego budynku Wójt 

poinformował, że inwestorzy, którzy kończą budowę mają opracowywać takie  

dokumentacje, potwierdzające zapisy w dzienniku budowy. Potwierdzenie takie kosztuje 

około 1 000 złotych. Przeniesienie tego zapisu do prawa polskiego nastąpiło na podstawie 

dyrektywy unijnej. 

 Pani Przewodnicząca przekazała Panu sołtysowi Krzeszowskiemu, że urządzenie do 

pomiaru ilości oddanych ścieków kosztuje około 1 900 złotych, ale jego założenie ma sens 

dopiero wówczas, gdy mieszkaniec podłączony jest do wodociągu i zarazem do systemu 

kanalizacji. 

 Pan Władysław Strasic z Samsonowa zabrał głos w sprawie wniosku firmy 

Ceramika, dotyczącego powstania kopalni gliny w msc. Samsonów Podlesie. Pan Strasic 
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zwrócił uwagę radnych, że w przypadku ich pozytywnej decyzji zniszczeniu ulegnie 

okoliczny krajobraz. Pan Strasic zapytał również o dalsze losy posiadłości Pana Henryka 

Stolarskiego, która mieści się na terenie, gdzie planuje się wydobycie gliny oraz o to, kto 

jest właścicielem tych terenów. Zaznaczył, że mieszkańcy nie wyrażali zgody na sprzedaż 

tzw. „Wójtówki” komukolwiek. Pan Władysław Strasic poprosił o zaprotokołowanie 

powyższych uwag oraz o powiadomienie go o dalszym toku tej sprawy. Pan Strasic 

zaprosił również na miejsce planowanych inwestycji członków komisji ochrony 

środowiska i rolnictwa. 

 Wójt Zbigniew Zagdański poinformował Pana Strasica, że grunty te kupiła od 

Rolniczej Spółdzielni firma Pana Bystrzyńskiego, zanim jeszcze ustanowiono samorządy 

gminne. 

 Radny Tomasz Witecki poinformował radnych i zebranych na sesji, że głos 

mieszkańców w tej kwestii jest dla niego najważniejszy. Po zebraniu sołeckim w 

Samsonowie mieszkańcy wypowiadali się pozytywnie o takiej inwestycji. Rady Witecki 

poprosił Pana Strasica o nie mieszanie jego rodziny w tą sprawę, ponieważ nie ma z nią 

nic wspólnego. 

 Również sołtys sołectwa Samsonów zaznaczył, że nawet po drugim zebraniu 

sołeckim w tej sprawie opinie mieszkańców były pozytywne i nie rozumie, skąd nagle 

wziął się ich rzekomy sprzeciw. 

 Przewodnicząca zaproponowała, aby dyskusję tą odłożyć na zebranie sołeckie  

i zaapelowała do radnych o zachowanie spokoju. 

 Sołtys Grażyna Wawszczak podziękowała Wójtowi za zorganizowanie wycieczki do 

Lichenia oraz radnym za podjęcie uchwały o wyodrębnieniu środków na fundusz sołecki. 

 Przewodnicząca wobec braku osób chętnych do zabrania głosu poinformowała, że 

Rada przechodzi do realizacji kolejnego punktu w porządku obrad. 

Ad.  21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Zagnańsk Nr 29  
          z dnia 16 lutego 2009r. o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji   
          celowej na 2009r. dla Powiatu Kieleckiego na wykonanie przebudowy   
          skrzyżowania drogi powiatowej nr 0289T Samsonów-Tumlin-Miedziana Góra  
          z drogą powiatową nr 0293T przez wieś Tumlin-Węgle w miejscowości  
          Tumlin-Węgle, gmina Zagnańsk. 

  
Przewodnicząca zapytała, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w sprawie projektu 
uchwały. 
 Zastępca Wójta Mirosław Garecki zgłosił, aby kwotę 565 000 złotych  

zawartą w projekcie uchwały zmniejszyć do kwoty 479 000 złotych. 

          Przewodnicząca poddała pod głosowanie poprawkę, zgłoszoną przez Zastępcę 

Wójta. Za jej przyjęciem głosowało 7 radnych, nikt nie głosował przeciw, 5 radnych 

wstrzymało się od głosu. W wyniku głosowania poprawka została przez radnych przyjęta. 

          Następnie Przewodnicząca odczytała projekt uchwały i poddała go pod głosowanie. 

Za przyjęciem uchwały głosowało 7 radnych, nikt nie głosował przeciw, 5 radnych 

wstrzymało się od głosu. W wyniku głosowania uchwała została podjęta, zarejestrowana 

pod numerem 53/2009 i stanowi załącznik do protokołu. 

           

Ad. 22. Podjęcie uchwały w sprawie udostępnienia infrastruktury sportowo- 

            rekreacyjnej w obrębie jednostek oświatowo-kulturalnych. 
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 Przewodnicząca zapytała, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w sprawie 
projektu uchwały. 
 Radny Stefan Grudzień zauważył, że dyrektorzy mieliby miesiąc na przygotowanie 

regulaminów a uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Radny zapytał, czy nie 

zachodzi nieścisłość pomiędzy tymi paragrafami. 

 Wójt odpowiedział, że paragrafy te są ściśle ze sobą powiązane. Dyrektorzy nie 

udostępnią boisk mieszkańcom, póki nie opracują regulaminu. 

 Przewodnicząca odczytała projekt uchwały i poddała go pod głosowanie. Za 

przyjęciem uchwały głosowało 10 radnych, nikt nie głosował przeciw, 3 radnych 

wstrzymało się od głosu. W wyniku głosowania uchwała została podjęta, zarejestrowana 

pod numerem 54/2009 i stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 23. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia w 2009 roku dotacji na prace  

            konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku   

            wpisanym do rejestru zabytków. 

Przewodnicząca zapytała, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w sprawie 
projektu uchwały.  

W związku z brakiem pytań Przewodnicząca odczytała projekt uchwały i poddała 
go pod głosowanie. Za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych, nikt nie głosował 
przeciw, 1 radny wstrzymał się od głosu. W wyniku głosowania uchwała została podjęta, 
zarejestrowana pod numerem 55/2009 i stanowi załącznik do protokołu. 
 
Ad. 24. Informacja o korespondencji wpływającej do Rady Gminy Zagnańsk  

            między sesjami. 

 Przewodnicząca poinformowała, że okresie między sesjami do Rady Gminy 

wpłynęły: 

- pismo od Pana Zbigniewa Kozaka, dotyczące prac wykonywanych na drodze w   

  Samsonowie. Pismo zostało przekazane według właściwości Wójtowi gminy, 

- pismo od firmy Ceramika, zainteresowanej wydobyciem gliny w msc. Samsonów Ciągłe,  

   z którym to pismem Przewodnicząca zapoznawała radnych na komisjach przed sesją, 

- pismo od Wojewody Świętokrzyskiego, w którym Wojewoda wniósł zastrzeżenia do  

  uchwały w sprawie zmian w Statucie GOPS – kopia pisma zostało przekazane do  

  kierownika GOPS celem przygotowania stosownego projektu uchwały, 

- zaproszenie na sesję Rady Powiatu Kieleckiego, 

- pismo od Marszałka Woj. Świętokrzyskiego, informujące o debacie na terenie  

  województwa świętokrzyskiego, 

- list od Posła Henryka Milcarza z życzeniami z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego  

  (Przewodnicząca odczytała treść listu). 

 W związku z tym, że pytań do informacji nie było Przewodnicząca przeszła do 

realizacji kolejnego punktu informując radnych, że zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami 

Pan Wójt złoży w tym punkcie informację z działalności między sesjami. 

 

Ad. 25. Sprawozdanie delegatów do Związków Międzygminnych. 

 Pan Wójt Zbigniew Zagdański poinformował, że w okresie następującym po 

ostatniej sesji odbyło się Zgromadzenie w Związku Gmin Gór Świętokrzyskich w 
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Bodzentynie, w którym nie mógł wziąć udziału z uwagi na odbywające się w tym samym 

terminie i godzinach spotkanie w sprawie wytyczenia trasy ścieżki rowerowej. 

 Jeśli chodzi o informację z działalności Wójta między sesjami, przedstawia się ona 

następująco: 

- 28 kwietnia br. odbyło się Zgromadzenie w Związku Gmin Gór Świętokrzyskich w  

  Bodzentynie, 

- równorzędnie w tym samym dniu w Urzędzie Gminy w Zagnańsku odbyło się spotkanie  

  w sprawie ścieżki rowerowej, na którym byli obecni nadleśniczy z Kielc oraz Zagnańska.  

  Wynikiem spotkania jest potwierdzenie na piśmie, ze nadleśnictwa zgadzają się na tą  

  ścieżkę. Ustalono również, że odbędzie się spotkanie robocze, które ustali miejsce  

  przebiegu ścieżki, 

- 28 kwietnia br. odbyło się w Urzędzie Gminy spotkanie z właścicielami terenów  

  budowlanych z msc. Kaniów. Urząd chciał uzyskać zgodę mieszkańców na   

  budowę drogi Kaniów Południe, lecz w wyniku braku zgody pierwszej właścicielki    

  zamierzenie nie doszło do skutku, 

- 30 kwietnia br. w szkole w Zachełmiu odbyło się uroczyste otwarcie przedszkola  

   „Wesołe przedszkole”, 

- 1 maja br. w Muzeum w Oblęgorku Wójt odbył spotkanie z Panią Dyrektor Lidią  

   Putowską, 

- 4 maja br odbyło się spotkanie z młodzieżą z zagranicy, zorganizowane przez Zespół  

  Szkoły Podstawowej Nr 2, Przedszkola i Gminazjum w Zagnańsku, 

-6 maja br. w Wojewódzkim Domu Kultury odbyło się podpisanie umów na  

  dofinansowanie budowy dróg: ul. Bartkowe Wzgórze oraz ul. Dębowa, 

- 8 maja br. w Jędrzejowie odbyła się inauguracja sezonu turystycznego, na której odbyło  

  się podsumowanie ofert promocji obiektów turystycznych, 

- 11 maja br. odbyło się spotkanie w Nadleśnictwie Zagnańsk spotkanie dotyczące  

   zagospodarowania terenu Dębu Bartek z udziałem Nadleśniczego i wicedyrektora  

   Kacprzeka. Przy okazji spotkania ustalono, że nadleśnictwo nie jest zainteresowane  

   gruntami na oś. Wrzosy pod kątem zamiany, 

- 12 maja br. na terenie parku w Kielcach odbyło się spotkanie osób  

   z niepełnosprawnością intelektualną,  

- 14 maja br. odbyło się spotkanie z nadleśnictwem w sprawie przywrócenia drogi  

  dojazdowej do nieruchomości w Zabłociu, która do tej pory funkcjonowała a teraz  

  zabroniono korzystania z niej. Urząd otrzymał propozycję wybudowania nowej drogi  

  dojazdowej, jednak koszty wykupu gruntu oraz jej urządzenia znacznie przewyższyłyby  

  kwotę 400 000 złotych, dlatego Wójt wierzy, że dotychczasową drogę uda się przywrócić, 

- 15 maja br. odbyło się zorganizowane przez zespół ludowy „Jaworzanki” spotkanie z  

   Panem Brunnerem – specjalistą od psychologii społecznej, 

- 16 maja br. odbyło się zebranie wiejskie w Chrustach, gdzie poruszano bieżące sprawy  

   sołectwa, 
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- 20 maja br. odbyło się spotkanie z mieszkańcami Kaniowa. Wójt zaznaczył,  

    że to w interesie mieszkańców a nie gminy powinna leżeć potrzeba  

    budowy drogi, 

- 21 maja br. Wójt został zaproszony na program artystyczny poświęcony kulturze  

   i historii w zagładzie żydowskiej, 

- 23 maja br. Wójt uczestniczył w festynie przy szkole w Samsonowie. 

Do złożonej przez Wójta informacji z działalności między sesjami pytań i uwag nie było. 

Ad. 26. Sprawy różne. 

 Radny Stefan Grudzień zapytał, czy jest możliwość zakupienia przez gminę 

gruntów leśnych pod zamianę w innych gminach. Wójt odpowiedział, że istnieje taka 

możliwość. 

Radny Stefan Grudzień zgłosił:  

- problem często wyłączających się wieczorem lamp ozdobnych przy ul. Turystycznej  

  w Zagnańsku. Radny poprosił o rozpoznanie przyczyny częstego wyłączania się  

  oświetlenia, 

- poprosił o wystąpienie do Sztabu Generalnego Wojska Polskiego z zapytaniem, czy 

dysponuje używanym sprzętem muzycznym, który gmina mogłaby odkupić taniej na 

potrzeby orkiestry dętej, 

- poprosił o zgłoszenie na policję faktu niszczenia  chodników przez firmę transportującą 

ziemię na teren za kościołem w Zagnańsku,  

- poprosił o wykonanie w miarę możliwości finansowych remontu choćby jednego pionu 

instalacji elektrycznej w ZSP Nr 2,PiG w Zagnańsku i zapytał, kiedy ruszy budowa ul. 

Bartkowe Wzgórze. 

 Wójt poinformował radnych, że nie widzi możliwości sfinansowania etatów 

policyjnych w tym roku. Rozpoczęcie prac przy drodze Bartkowe Wzgórze może ruszyć w 

październiku br. 

Radny Tomasz Witecki poprosił o przyspieszenie wywozu nadmiernej ilości ziemi, 

znajdującej się na zakręcie przy głównym skrzyżowaniu w Samsonowie.  

 Wójt poinformował, że z wnioskowanej przez urząd gminy kwoty 50 000 złotych na 

remont kapliczki w Samsonowie przyznano jedynie 7 000 zł. 

 Radna Agnieszka Gębska zwróciła uwagę na śmieci wokół placu zabaw na 

Ścięgnach oraz zbyt mały kosz. 

 Radny Piotr Piwowarczyk zaprosił wszystkich radnych na uroczystość nadania 

imienia szkole w Tumlinie oraz podziękował za przyznanie środków na wykonanie 

płaskorzeźby w budynku szkoły. 

 Radny Wojciech Chłopek zapytał, czy skierowane zostało wyjaśnienie do Wojewody 

Świętokrzyskiego w sprawie uchwał, które nie zostały rok temu przekazane do wydziału 
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Nadzoru Wojewody. Wójt poinformował, że wyjaśnienie wraz z uchwałami zostało 

Wojewodzie przekazane. 

 Radny Artur Kudzia zapytał, czy wniosek na kanalizację w msc. Jaworze-Siodła 

zostanie złożony (termin składania upłynie dzień po sesji). Wójt poinformował radnego, że 

wniosek jest już sprawdzony i zostanie złożony. 

 Radny Zenon Lagner zapytał, co z umową na wykonanie kanalizacji w Bartkowie. 

Umowa była podpisana z firmą, która ogłosiła upadłość. Radny Lagner zapytał również, 

kiedy Pan Kwiatkowski wywiezie gruz, który złożył na działce przeznaczonej pod plac 

zabaw w Bartkowie. 

 Zastępca Wójta poinformował, że Pan Kwiatkowski zobowiązał się do wywiezienia 

gruzu w ciągu 10 dni. 

Wójt poinformował, że termin wykonania zadania – kanalizacja w msc. Bartków - minął  

a sama umowa wygasła. 

 Zastępca poinformował radnych, iż mogą rozstrzygnąć kwestie przeznaczenia lokali 

po byłym ośrodku zdrowia w Samonowie. Ponieważ wnioski złożyły: Towarzystwo Ziemi 

Samsonowskiej oraz LGD „Dorzecze Bobrzy” jest propozycja, aby parter wynająć 

Towarzystwu Ziemi Samsonowskiej a piętro dla LGD „Dorzecze Bobrzy”. 

 Radny Wojciech Chłopek powiedział, że nie ma potrzeby zajmowania się przez 

Radę kwestią wynajmu na okres krótszy niż 3 lata. 

 Przewodnicząca zapytała, czy Rada akceptuje propozycje przedstawioną przez 

Zastępcę Wójta. Radni wyrazili akceptację (nie było głosów sprzeciwiającyh się). 

Ad. 27. Zapytania i interpelacje radnych i mieszkańców gminy. 

 Radny Władysław Kowalewski złożył następujące interpelacje: 

1/ kiedy zostanie zrealizowana sprzedaż działki w Zagnańsku – na oś. Wrzosy w świetle  

     spotkania z władzami Dyrekcji Regionalnej Lasów Państwowych w Radomiu, gdzie  

     stwierdzono, że powyższa działka nie jest w jej zainteresowaniu, 

2/ wszcząć procedurę wykupu gruntów tzw. „łąk jasiowskich”i innych celem wymiany z  

     Lasami Państwowymi, 

3/kiedy zostanie powołany sekretarz gminy, 

4/ kiedy zostanie rozstrzygnięty konkurs na kierownika zakładu komunalnego, 

5/ jak się ma zapewnienie Pana Wójta z zebrania wiejskiego w Belnie, że w tej 

miejscowości w tym roku zostaną zrealizowane następujące inwestycje sportowo-

rekreacyjne: 

   - remont boiska do piłki nożnej przy szkole, 

   - remont boiska do piłki siatkowej przy szkole. 

Na interpelacje złożone przez radnego Władysława Kowalewskiego odpowiedzi udzielił Pan 

Wójt Zbigniew Zagdański informując radnego, że cały czas prowadzone jest rozpoznanie, 

kto z właścicieli działek tzw. łąk jasiowskich byłby zainteresowany ich zbyciem.  




