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Protokół  IV/2009 
z posiedzenia sesji Rady Gminy Zagnańsk 

odbytej w dniu 30 czerwca 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, radnego powiatu 

kieleckiego Mirosława Gębskiego.  
Na podstawie listy obecności Przewodnicząca stwierdziła quorum  

(na sali obecnych było 10 radnych). 

Na sekretarza nadzorującego sporządzenie protokołu Przewodnicząca Rady 
Gminy wyznaczyła radnego Kazimierza Salwę. 

 
Ad. 2. Przyjęcie porządku obrad. 
 

 Przewodnicząca zapytała, czy do porządku obrad radni mają wnioski.  
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Pani Elżbieta Korus zgłosiła, 
aby wprowadzić do porządku obrad projekt uchwały w sprawie przyjęcia do 

realizacji projektu systemowego pod nazwą „Pomoc w aktywności zawodowej  
i funkcjonowaniu osób z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie 

Zagnańsk” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego. Pani Kierownik zaznaczyła, że do realizacji programu niezbędna jest 
uchwała. 

 Przewodnicząca zapytała, kto z radnych jest za wprowadzeniem tego 
projektu uchwały do porządku obrad jako punkt 8a.  

 Za wprowadzeniem głosowało 9 radnych, przeciw nikt nie był, 2 radnych 
wstrzymało się od głosu. 
 Pracownik obsługujący Radę rozdał projekty uchwały radnym. 

 Przewodnicząca zapytała, kto z radnych jest za przyjęciem porządku obrad  
z naniesioną poprawką. Za przyjęciem porządku obrad z naniesioną poprawką 
głosowało 11 radnych, przeciw nikt nie głosował, nikt nie wstrzymał się od głosu. 

  
W wyniku głosowania przyjęto następujący porządek obrad: 

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

4. Informacja Wójta z działalności między sesjami. 
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej przekształcenia   
     Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej  
     Górze poprzez likwidację Poradni Kardiologicznej i Endokrynologicznej  

     w Wojewódzkiej Specjalistycznej Przychodni Gruźlicy i Chorób Płuc  
     w Kielcach. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zamiany nieruchomości stanowiącej  
      własność gminy Zagnańsk, położonej w obrębie geodezyjnym Zachełmie,  

      gm. Zagnańsk na nieruchomość położoną w obrębie geodezyjnym  
      Zagnańsk, gm. Zagnańsk, należącą do osoby fizycznej. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla  
       Województwa Świętokrzyskiego w Formie wykonania przebudowy  
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       zjazdu na działkę nr ew. 496/4 w kilometrze 9+750 drogi  
       wojewódzkiej nr 750 na ul. Turystycznej w Zagnańsku. 

8a. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji projektu systemowego pod   
     nazwą „Pomoc w aktywności zawodowej i funkcjonowaniu osób z rodzin  
     zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Zagnańsk”  

     współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

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

10.  Sprawozdanie delegatów do Związków Międzygminnych. 

11.  Sprawy różne. 

12.  Zapytania i interpelacje radnych i mieszkańców gminy. 

 
Ad. 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji. 

 Przewodnicząca zapytała, czy do protokołu z ostatniej sesji radni mają 
jakieś uwagi bądź wnioski. W związku z tym, że nikt z radnych nie zgłosił uwag, 
Przewodnicząca poinformowała, że na prośbę pracownika sporządzającego 

protokół prosi o sprostowanie w protokole z ostatniej sesji pomyłki pisarskiej, 
polegającej na dopisaniu na stronie 4 w akapicie 7 trzech zer, aby widniejąca tam 
kwota miała brzmienie: „1 800 000 do 2 000 000 złotych.” 

 Radny Artur Kudzia zapytał, dlaczego mimo podjętego na ostatniej sesji 

stanowiska w sprawie wyrażenia zgody na zmianę przeznaczenia użytkowania 
działki rolnej na budowlaną z przeznaczeniem dla produkcji i handlu ceramiką 
budowlaną w sołectwie Samsonów, w porządku obrad obecnej sesji nie znalazły 

się projekty uchwał w tej sprawie. 

 Przewodnicząca poinformowała, że sprawą tą Rada zajmie się w sprawach 

różnych, ponieważ w tym momencie omawiane jest przyjęcie protokołu z ostatniej 
sesji. 

Przewodnicząca zapytała, czy są jeszcze wnioski lub uwagi do protokołu  
z ostatniej sesji. W związku z tym, że uwag nie zgłoszono, Przewodnicząca 

zapytała, kto z radnych jest za wprowadzeniem zmiany, dot. korekty błędu 
pisarskiego w protokole.  

Za wprowadzeniem zmiany głosowało 11 radnych, nikt nie był przeciw, nikt 
nie wstrzymał się od głosu (w obecności 11 radnych). 

Następnie Przewodnicząca poddała pod głosowanie, kto jest za przyjęciem 
protokołu z ostatniej sesji. Za przyjęciem protokołu głosowało 9 radnych, przeciw 

nikt nie głosował, 2 radnych wstrzymało się od głosu. 

W wyniku głosowania protokół z sesji z dnia 28 maja 09r. został przez Radę 

przyjęty. 

Ad. 4. Informacja Wójta z działalności między sesjami. 

-  2 czerwca br. zostało zorganizowane spotkanie z projektantem kanalizacji msc.   

    Ścięgna oraz Tumlin. Na spotkaniu omawiane były problemy związane z  
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    zakończeniem projektowania – zebraniem oświadczeń od mieszkańców.  
    Warunkuje to pozyskanie dofinansowania z Programu Operacyjnego  
    Infrastruktura i Środowisko pieniędzy na budowę kanalizacji, 

-   3 czerwca br. Pan Wójt był w Sądzie Okręgowym w Kielcach, gdzie toczyła się  
     sprawa z powództwa Wodociągów Kieleckich przeciwko Związkowi  

     Komunalnemu Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach o przeniesienie prawa  
     własności do nieruchomości, na której zlokalizowana jest siedziba „WK”. Do  

     takiego przeniesienia własności nie doszło w trakcie tworzenia spółki wskutek  
     niewiedzy prawników, 

-   4 czerwca br. w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach odbyła się uroczystość  
    podpisania umów na pozyskanie środków finansowych w ramach tzw. „małej  
    odnowy wsi”. Są to środki z budżetu urzędu marszałkowskiego na zakup  

    strojów dla zespołu ludowego „Tumlinianki”. Wniosek o środki firmowany był  
    przez „Towarzystwo Przyjaciół Tumlina”, 

-   5 czerwca br. również w Wojewódzkim Domu Kultury odbyła się uroczystość  
     wręczenia wyróżnień w konkursie „Euro-Gmina”. Gmina Zagnańsk otrzymała  

     we wspomnianym konkursie wyróżnienie w dziedzinie ekologii, 

-   6 czerwca br. Pan Wójt uczestniczył w uroczystości nadania imienia Zespołowi  

     Szkoły Podstawowej, Przedszkola i Gimnazjum w Tumlinie. Uroczystość  
     połączona była z 90 rocznicą funkcjonowania placówki. Z tej okazji dla szkoły  

     został zakupiony prezent w postaci tablicy interaktywnej, 

-  10 czerwca br. został rozstrzygnięty trzeci z kolei konkurs na stanowisko  

      Kierownika Zakładu Usług Komunalnych w Zagnańsku oraz konkurs na  
      stanowisko Kierownika Referatu Budownictwa i Ochrony Środowiska.  
      kierownikiem ZUK w Zagnańsku został Pan Marek Kubuś, natomiast Pan Jan  

      Szwed został Kierownikiem Referatu Budownictwa i Ochrony Środowiska, 

-   14 czerwca br. na sali konferencyjnej urzędu odbyło się zebranie wiejskie  
      sołectwa Zagnańsk, na którym omawiano wszelkie sprawy związane z  
      problemami i potrzebami inwestycyjnymi w sołectwie. Na spotkaniu dużo  

      rozmawiano o wprowadzeniu opłaty za odbieranie śmieci od każdego  
      mieszkańca, ale w tym celu musiałoby być przeprowadzone referendum, 

- 15 czerwca br. Wójt uczestniczył w zebraniu przedstawicieli Banku   
     Spółdzielczego w Samsonowie. Bank uzyskał za 2008 rok pozytywny wynik  

     finansowy, 

-   25 i 26 czerwca br. Wójt odbył szkolenie obronne, 

-  28 czerwca br. w Wąchocku wspólnie z Panią Przewodniczącą Wójt wziął udział  
    w uroczystości wręczenia pucharów oraz wyróżnień dla najlepszych sołtysów.  

    Z naszej gminy najlepszym sołtysem za rok 2008 został Pan Władysław  
    Zaczkiewicz z Szałasu. Z racji ubiegłorocznych uwag co do organizacji  

    wyróżnienia ze strony gminy oraz braku woli Rady, żeby odstąpić od zasady  
    wręczenia statuetki i dyplomu, Pan Wójt wprowadził od tego roku zasadę  
    przyznawania nagrody rzeczowej (oprócz dyplomu i statuetki). W tym roku była  

    nią kosiarka do trawy. 

 Pan Wójt pogratulował sołtysowi Władysławowi Zaczkiewiczowi zdobytego  

    tytułu, 
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-   29 czerwca br. odbyła się posiedzenie Rady Społecznej Samorządowego  
    Zespołu Ośrodków Zdrowia w Zagnańsku, na którym m.in. zatwierdzone  
    zostało sprawozdanie finansowe za rok 2008. Za ten rok zakład zanotował  

    ujemny wynik finansowy w kwocie 20 503,33 złote. Na spotkaniu tym również  
    zatwierdzony został regulamin porządkowy. 

Przewodnicząca po złożonej informacji przez Pana Wójta powitała przybyłych w 
trakcie obrad sesji: radnego sejmiku Wojewódzkiego Pana Mieczysława Gębskiego 

oraz Komendanta Posterunku w Zagnańsku nadkom. Artura Koniecznego. 

 Radny Stefan Grudzień zwrócił się z ponownym apelem do Kierownika 

Posterunku w Zagnańsku o poprawę bezpieczeństwa nie tylko na terenie sołectwa 
Zagnańsk, lecz również na terenie całej gminy. Radny zaznaczył, że temat 
bezpieczeństwa przewija się na wszystkich zebraniach sołeckich. 

 Wójt Zbigniew Zagdański powiedział, że wolą mieszkańców sołectwa 

Zagnańsk jest spotkanie się Rady Sołeckiej oraz mieszkanców z Komendantem 
Miejskim Policji. 

Ad. 5.  Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok. 

 Przewodnicząca poprosiła Skarbnika o szczegółowe omówienie 

proponowanych w uchwale zmian. 

 Skarbnik poinformował, że zmiany w budżecie dotyczą następujących 

pozycji: 

a) zwiększenie dochodów o kwotę: 

   4 514,00 zł – środki uzyskane z tytułu odszkodowania za zniszczenie słupa  

                          elektrycznego, 

   2 000,00 zł – opłata od posiadania psów, 

   1 000,00 zł – wpływy z tyt. opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu, 

      308,00 zł – wpływ dochodów z roku 2008 – zwrot nadpłaty za energię  
                           elektryczną, 

  36 000,00 zł – środki z Gminy Miedziana Góra z tyt. partycypacji w kosztach  
                           utrzymania przedszkola w Tumlinie, 

128 795,00 zł – dotacja rozwojowa na realizację programów w ramach POKL, 

  17 000,00 zł – dotacja z PFOŚ i GW na program utylizacji azbestu, 

    5 000,00 zł – dotacja z PFOŚ i GW na konkursy ekologiczne. 

b) zwiększenie wydatków o kwotę: 

640 000,00 zł – wpłata do ZGGŚ w Bodzentynie na budowę kanalizacji –  
                             wyrównanie udziału własnego, 

    8 000,00 zł – wykonanie zjazdu przy drodze wojewódzkiej 750, 

  10 000,00 zł- zakup energii, wody w budynkach gminnych, 



 5 

    1 000,00 zł – zakup usług pozostałych – wydatki związane z przeciwdziałaniem  
                          alkoholizmowi, 

128 795,00 zł – wydatki związane z realizacją programów POKL, 

  17 000,00 zł  - wydatki związane z realizacją programu utylizacji azbestu, 

    5 000,00 zł – wydatki związane z przeprowadzeniem konkursów ekologicznych, 

    3 750,00 zł – zmiana paragrafu dot. zakupu bieżni sportowej na halę, 

c) zmniejszenie wydatków o kwotę: 

    8 000,00 zł – budowa drogi gminnej ul. Bartkowe Wzgórze, 

    3 750,00 zł – zmiana paragrafu dot. zakupu bieżni sportowej na halę. 

Ogółem zwiększenie dochodów wyniosło 194 617,00 zł, zwiększenie wydatków 
813 545,00 zł a zmniejszenie wydatków 11 750,00 zł. 

 Wójt poinformował, że przygotowana jest też propozycja zmian do tej 
uchwały, m.inn. w związku z ujęciem środków z POKL na program dla Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Zagnańsku oraz środków na zakup strojów dla 
„Tumlinianek”. Nie wprowadzenie tych pozycji do budżetu uniemożliwia realizację 
tych zadań. 

 Pracownik obsługujący Radę Gminy rozdał projekt uchwały ze zmianami 
proponowanymi przez Wójta. 

 Przewodnicząca zapytała, czy radni mają pytania do projektu uchwały, 

który otrzymali. W związku z tym, ze nikt nie zgłosił pytań Pani Przewodnicząca 
poddała pod głosowanie wprowadzenie dwóch poprawek, zgłoszonych przez Wójta 
a omówionych przez Skarbnika. Za wprowadzeniem poprawek głosowało  

8 radnych, nikt nie głosował przeciw, 3 radnych wstrzymało się od głosu. 

 Następnie Przewodnicząca odczytała projekt uchwały z naniesionymi 

zmianami i poddała go pod głosowanie. Za przyjęciem uchwały głosowało  
9 radnych, przeciw nikt nie głosował, 2 radnych wstrzymało się od głosu.  

W wyniku głosowania uchwała została podjęta, zarejestrowana pod numerem 
56/2009  i stanowi załącznik do protokołu.   

Ad. 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej                          
                przekształcenia Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św.  
                Rafała w Czerwonej Górze poprzez likwidację Poradni  

                Kardiologicznej i Endokrynologicznej w Wojewódzkiej  
                Specjalistycznej Przychodni Gruźlicy i Chorób Płuc w Kielcach. 

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

Radny Robert Kaszuba zgłosił, że chciał zabrać głos w sprawie uchwały dot. 
zmian w budżecie gminy, gdyż – jak powiedział-taka możliwość nie została 
radnym dana. 

Przewodnicząca wyjaśniła, że taką możliwość radni mieli, gdyż przy każdej 
uchwale pyta, czy radni chcą zabrać głos bądź mają wnioski. 
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Nie mniej jednak Skarbnik wyjaśnił raz jeszcze radnemu kwotę znajdującą 
się w załączniku 4a do uchwały.  

Radny Artur Kudzia zgłosił, że w paragrafie 2 projektu jest zapis mówiący  
o tym, że szczegółową charakterystykę planowanych przekształceń zawiera 
projekt uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. Radny Kudzia poprosił  

o wyjaśnienie w tej sprawie. 

 Przewodnicząca wyjaśniła, że pismo z Urzędu Marszałkowskiego zostało 
skierowane do Pana Wójta, ale jeżeli radni chcą zapoznać się z jego treścią, 
zostanie ono odczytane. Przewodnicząca zaznaczyła również, że na sali obecny 

jest również radny Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Pan Mieczysław 
Gębski, który może przybliżyć radnym szczegóły projektu uchwały Sejmiku 
Województwa Świętokrzyskiego w sprawie likwidacji Poradni Kardiologicznej i 

Endokrynologicznej w Kielcach. 

          Przewodnicząca odczytała projekt uchwały Sejmiku Województwa 
Świętokrzyskiego oraz uzasadnienie, w którym wyznacza się termin otwarcia 
likwidacji poradni na dzień wejścia w życie uchwały Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego. Ponadto w paragrafie 3 projektu wspomnianej uchwały jest 
zapis, mówiący o tym, że osobom korzystającym dotychczas ze świadczeń 
zdrowotnych likwidowanych Poradni poszczególne rodzaje świadczeń zostaną 

zapewnione nieprzerwanie bez istotnego ograniczenia ich dostępności, warunków 
udzielania i jakości, przez inne podmioty świadczące usługi w podobnym zakresie. 

 Przewodnicząca odczytała również uzasadnienie do uchwały, w którym jest 
mowa o tym, że ze względu na brak lekarzy do obsady Poradni Kardiologicznej i 

Endokrynologicznej nie jest w stanie zapewnić warunków określonych przez 
Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ w Kielcach. Z uwagi na powyższe 
Dyrekcja Szpitala od dnia 1 stycznia 2007 do chwili obecnej nie zawarła z NFZ 

umowy na finansowanie świadczeń w ww poradniach. Świadczenia te zostały 
zakupione przez NFZ u innych świadczeniodawców. Nie istnieje więc 

niebezpieczeństwo ograniczenia dostępności do nich dla pacjentów. 

 Przewodnicząca powiedziała również, że Sejmik Województwa 

Świętokrzyskiego zwrócił się z prośbą o wydanie opinii w sprawie zamiaru 
likwidacji poradni, a brak odpowiedzi do dnia 30 czerwca 2009r. traktowany 

będzie jako opinia pozytywna. 

 Radny Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Pan Mieczysław Gębski 

poinformował, że ma niewiele większą wiedzę na ten temat od tej, którą mają 
radni. Sejmik Województwa Świętokrzyskiego jeszcze tej uchwały nie podjął. 
Radny powiedział, że wykona telefon i postara się przybliżyć problematykę 

likwidacji poradni. 

Przewodnicząca zaznaczyła, że radnych interesowałoby na pewno, które 

poradnie przejmą pacjentów likwidowanej poradni. 

 Radny Piotr Piwowarczyk powiedział, że będzie głosował przeciwko 
likwidacji poradni, ponieważ obecnie do kardiologa pacjent czeka około pół roku, 
natomiast po likwidacji poradni oczekiwanie na wizytę na pewno wydłuży się 

jeszcze bardziej. Czas oczekiwania na wizytę do poradni endokrynologicznej 
również waha się do pół roku a nawet dłużej. Radny zaznaczył, że już w miesiącu 
styczniu w poradni była wywieszona informacja, że w 2009 roku nie ma już 
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możliwości rezerwacji wizyty u lekarza, więc po likwidacji kolejnej poradni szanse 
pacjenta na dostanie się do specjalisty będą znikome. 

 Radny Stefan Grudzień powiedział, że jego zdaniem uzasadnienie i pismo 
Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w pełni nie upoważnia radnych do 
podjęcia decyzji, ponieważ jest to tylko opinia. Radny zaznaczył, że bez uzyskania 

większej wiedzy nie można podejmować decyzji pozytywnej w tej sprawie  
i powiedział, że chciałby znać decyzję Pana Wójta w tej sprawie. Do kardiologa  

w przychodni w Zagnańsku – jak powiedział radny – czeka się około 3 miesięcy. 
Radny Stefan Grudzień poprosił o opinię w tej sprawie Pana Wójta Zbigniewa 
Zagdańskiego. 

 Pan Wójt odpowiedział, że jeżeli nie ma zawartego kontraktu na 
świadczenia, to utrzymywanie zespołu ludzi i majątku poradni będzie generowało 

tylko długi. Jest to również stan, gdzie gospodarz poradni nie zadbał o należyte 
zabezpieczenie zdrowia pacjentów. 

 Przewodnicząca poinformowała, że zasięgnęła opinii w innych urzędach na 
terenie województwa. Z informacji wynika, że w kilku gminach podjęte zostaną 

opinie negatywne. Być może w przypadku, gdy dużo gmin podejmie uchwały,  
w których negatywnie zaopiniuje likwidację poradni, Sejmik Województwa 
Świętokrzyskiego odstąpi od zamiaru jej likwidacji. 

 Pan Wójt Zbigniew Zagdański poinformował, że do urzędu wpłynęło pismo 

od Dyrektora Samorządowego Zespołu Ośrodków Zdrowia, w którym Dyrektor 
zapewnia, że świadczenia dla pacjentów korzystających z likwidowanej poradni 
zostały zakupione u innych świadczeniodawców. W ocenie SZOZ nie zachodzi 

niebezpieczeństwo ograniczenia dostępności w korzystaniu ze świadczeń 
zdrowotnych w tym zakresie dla pacjentów. 

(na salę wszedł radny Wojciech Chłopek – godz. 1300) 

 Przewodnicząca zauważyła, że z wypowiedzi dyrektora SZOZ Strawczyn 
wynika, że dostępność do świadczeń będzie żadna, ponieważ jest to już druga 
likwidowana tego typu poradnia. 

 Radny Artur Kudzia zauważył, że dyskusja na temat likwidacji poradni 
powinna odbyć się wcześniej, a nie tuż przed podjęciem uchwały. 

 Przewodnicząca powiedziała, że w porządku obrad znajduje się mało 

punktów, więc dyskusja w tej sprawie może być dłuższa i odbyć się tuż przed 
podjęciem uchwały. 

 Radny Zenon Lagner powiedział, że jest zaskoczony treścią pisma Pani 
Dyrektor SZOZ w Zagnańsku,  w dniu 29 czerwca br. na posiedzeniu Rady 
Społecznej SZOZ radni uzyskali informację, że w SZOZ w Zagnańsku nie 

możliwości zwiększenia ilości etatów lekarzy kardiologów, a obecnie na wizytę 
trzeba czekać 3 miesiące i dłużej. 

 Radny Władysław Kowalewski zgłosił wniosek o zamknięcie dyskusji  
i wyrażenie opinii negatywnej w sprawie likwidacji poradni, w związku  

z rozbieżnością między informacją złożoną na posiedzeniu Rady Społecznej SZOZ 
a pismem Dyrektora SZOZ. 
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 Przewodnicząca poddała pod głosowanie wniosek złożony przez radnego 
Władysława Kowalewskiego, aby zamknąć dyskusję i zaopiniować negatywnie 
projekt przekształcenia Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała 

w Czerwonej Górze poprzez likwidację Poradni Kardiologicznej  
i Endokrynologicznej w Wojewódzkiej Specjalistycznej Przychodni Gruźlicy  
i Chorób Płuc w Kielcach. 

 Za zamknięciem dyskusji i przyjęciem opinii negatywnej głosowało  

11 radnych, nikt nie był przeciw, 3 radnych wstrzymało się od głosu. 

 Radny Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Pan Mieczysław Gębski 

poinformował, że radni mogą podjąć opinię zarówno negatywną jak też 
pozytywną, jednak w tym momencie nie ma to żadnego znaczenia, ponieważ 
poradnia już praktycznie nie istnieje a umowy na świadczenie usług zostały 

zawarte, a na stronie NFZ znajduje się wykaz przychodni, które przejęły 
pacjentów poradni likwidowanej. 

 Przewodnicząca powiedziała, że radny Władysław Kowalewski zgłaszając 
wniosek o zamknięcie dyskusji wnioskował również o wyrażenie opinii negatywej. 

Wobec powyższego Przewodnicząca zapytała, kto z radnych jest za tym, aby  
w projekcie uchwały znalazł się zapis, że Rada Gminy opiniuje negatywnie  
projekt przekształcenia Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała  

w Czerwonej Górze poprzez likwidację Poradni Kardiologicznej  
i Endokrynologicznej w Wojewódzkiej Specjalistycznej Przychodni Gruźlicy  

i Chorób Płuc w Kielcach. 

 Za wprowadzeniem zapisu: „Negatywnie” do projektu uchwały głosowało  

14 radnych (przy 14 radnych obecnych na sali).  

 Przewodnicząca odczytała projekt uchwały i poddała go pod głosowanie. Za 

przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych (w obecności 14 radnych na sali).  
W wyniku głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie, zarejestrowana pod 

numerem 57/2009 i stanowi załącznik do protokołu. 

Ad. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zamiany nieruchomości stanowiącej  

             własność gminy Zagnańsk, położonej w obrębie geodezyjnym   
             Zachełmie, gm. Zagnańsk na nieruchomość położoną w obrębie   
             geodezyjnym Zagnańsk, gm. Zagnańsk, należącą do osoby fizycznej. 

Przewodnicząca poprosiła Wójta o przedstawienie szczegółów dotyczących 

projektu uchwały. 

Wójt poinformował, że projekt który został przedstawiony radnym 

dotyczyłby przejęcia od osoby fizycznej działki znajdującej się w bezpośrednim 
sąsiedztwie parkingu przy cmentarzu w Zagnańsku, celem jego powiększenia.  
W zamian gmina oddałaby działkę również przy cmentarzu, tyle że z drogiej jego 

strony. 

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

Radny Kazimierz Salwa powiedział, że parking mógłby się znajdować również po 

drugiej stronie cmentarza. 
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 Wójt zaznaczył, że zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego działki znajdujące się po drugiej stronie cmentarza są 
przeznaczone pod lokalizację cmentarza i w zasadzie brak jest innej alternatywy. 

 Radny Stefan Grudzień zauważył, że docelowo i tak będą musiały powstać 
dwa parkingi obok tego cmentarza. Radny zapytał, czy wchodziłoby w grę 

przesunięcie omawianej działki w stronę drogi do Zachełmia. 

 Wójt odpowiedział, że z uwagi na przebiegające tam linie energetyczne 
wysokiego napięcia nie wchodzi w grę przesunięcie działki w żadną stronę. Podział 
działki jest jakby zdeterminowany liniami wysokiego napięcia. 

 Radny Władysław Kowalewski zapytał, kto wskazał obrys tej działki na 
mapie. 

 Wójt odpowiedział, że wskazał to geodeta. 

Radny Kowalewski zapytał, czy nie byłoby właściwsze wydzielenie terenu od 
strony Zachełmia. Radny powiedział, że w obecnym przypadku obawia się, że za 

kilkanaście lat ta zamiana zablokuje nam ten teren. Radny Władysław 
Kowalewski wyraził obawę, że właściciel działki w przyszłości może nie wyrazić 
zgody na inwestycję typu: cmentarz bądź parking. 

Wójt poinformował, że sprawy te są rozstrzygnięte w planie zagospodarowania 
przestrzennego a przebieg linii energetycznych wyznacza jakby przebieg 

przyszłych, wydzielonych działek. Wójt powiedział także, że nie ma żadnych obaw 
w tej sprawie, ponieważ uznaje za aktualne zapisy w budżecie, że gmina 

pozyskuje środki ze sprzedaży nieruchomości.  

Wójt udzielił również radnemu Kowalewskiemu odpowiedzi na temat 

sprzedaży działek na oś. Wrzosy w Zagnańsku, informując że decyzja  
o przeznaczeniu tych terenów do sprzedaży powzięta została dopiero po spotkaniu 
w Nadleśnictwie z udziałem Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych 

w Radomiu. Wtedy okazało się, że przekazanie tych terenów na zamianę z Lasami 
Państwowymi byłoby dla gminy niekorzystne. W związku z tym obecnie ruszyła 

sprawa przetargu na podzielenie tamtego terenu. 

Radny Robert Kaszuba zapytał, czy parkingu nie dałoby się zrobić na całej 

powierzchni działki przy cmentarzu, a nie tylko na jej części. 

Wójt odpowiedział, że nie jest to możliwe gdyż działka ta ma przeznaczenie 

na budownictwo mieszkaniowe. 

Radny Stefan Grudzień powiedział, że po stronie północnej cmentarza musi 
się w przyszłości pokazać miejsce parkingowe, natomiast zakres przedstawiony na 
załączniku mapowym powinien być bardzie przesunięty w stronę drogi do 

Zachełmia. 

Wójt powiedział również, że nie da się sprowadzić cmentarza bardziej w dół, 

ponieważ rozstrzygnięte to zostało przez Wojewodę oraz ochronę środowiska. 

Radny Stefan Grudzień powiedział, ze jeśli miejsce na mapie jest jakby 
początkiem wydzielenia kolejnych działek, to zgadza się on na takie rozwiązanie. 

 Przewodnicząca w wyniku braku innych pytań odczytała projekt uchwały  
i poddała go pod głosowanie. Za przyjęciem uchwały głosowało 6 radnych,  
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3 radnych było przeciw, 5 radnych wstrzymało się od głosu. W wyniku głosowania 
uchwała została podjęta, zarejestrowana pod numerem 58/2009 i stanowi  
załącznik do protokołu. 

 Przewodnicząca ogłosiła dziesięciominutową przerwę w obradach. 

Po przerwie Przewodnicząca wznowiła obrady sesji i poinformowała, że 
punkt wprowadzony przez radnych do porządku obrad jako 8a. –„Podjęcie 

uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji projektu systemowego pod   
nazwą „Pomoc w aktywności zawodowej i funkcjonowaniu osób z rodzin  
zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Zagnańsk”  

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” nie może 
być przez Radę na tej sesji rozpatrzony, ponieważ został on zgłoszony przez 
Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, a Pani Kierownik w świetle 

obowiązującego Statutu Gminy Zagnańsk nie ma uprawnień do zgłaszania 
projektów uchwał do porządku obrad. W związku z tym obrady będą 

kontynuowane bez uwzględnienia tego punktu. 

Ad. 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla  

             Województwa Świętokrzyskiego w formie wykonania przebudowy  
             zjazdu na działkę nr ew. 496/4 w kilometrze 9+750 drogi  
             wojewódzkiej nr 750 na ul. Turystycznej w Zagnańsku. 

 Przewodnicząca poprosiła Pana Wójta o wprowadzenie, dotyczące 

szczegółów projektu uchwały. 

 Wójt Zbigniew Zagdański powiedział, że projekt uchwały jest konsekwencją 

decyzji radnych, podjętej na ostatniej sesji. Chodzi o przeniesienie zjazdu na 
posesję w taki sposób, aby właściciel miał do niej swobodny dostęp. Dotychczas 
była zawarta ugoda między Panem Piwowarczykiem a Panem Janikiem. Jednak 

Pan Piwowarczyk wiedział, że nie jest właścicielem działki, na której znajduje się 
zjazd. Wójt poinformował, że zjazd będzie rozebrany i przeniesiony. 

 Radny Stefan Grudzień zapytał, czy zamiast rozbierać zjazd nie dałoby się 
go zmodernizować. 

 Wójt poinformował, że wybudowanie nowego zjazdu byłoby niezgodne  
z prawem. 

 Radny Władysław Kowalewski zapytał, czy nie zdarzy się tak, że Pan Janik 

nie pozwoli na rozbiórkę zjazdu. 

 Radny Tadeusz Mączka powiedział, że Pan Janik powinien był 

poinformować urząd gminy, że posiada już jeden zjazd. 

 Radny Stefan Grudzień zgłosił, że należy zapewnić Panu Piwowarczykowi 

zjazd na jego posesję. 

 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, 

zarejestrowana pod numerem 59/2009 i stanowi załącznik do protokołu. 

Ad. 9. Informacja o korespondencji wpływającej do Rady Gminy Zagnańsk  

           między sesjami. 
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 Przewodnicząca poinformowała, że w okresie między sesjami do Rady 
Gminy Zagnańsk wpłynęło jedno pismo od Dyrektora Niepublicznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej w Samsonowie. Pismo dotyczy oferty NZOZ na sfinansowanie 

działań profilaktycznych w zakresie nierefundowanym ze środków NFZ. 

 Przewodnicząca poinformowała, że dyskusję na ten temat proponuje 

przełożyć do „spraw różnych”. 

Ad. 10.  Sprawozdanie delegatów do Związków Międzygminnych. 

 Wójt Zbigniew Zagdański poinformował, że w okresie od ostatniej sesji: 

- w Związku Gmin Powiatu Kieleckiego w Zlewni Górnej Nidy nie było żadnego  
   spotkania ani zgromadzenia; 

- w Związku Gmin Gór Świętokrzyskich w Bodzentynie również nie było spotkań.  
   Jednak Zarząd tego Związku wystąpił do Pana Wójta z prośba o zajęcie    

   stanowiska w sprawie realizacji robót kanalizacyjnych w msc. Goleniawy. Firma  
   „EKO-PRIM” która to realizowała zeszła z budowy i próbuje udowadniać, że jest  

   zainteresowana jej zakończeniem. 

   Wójt poinformował, że firma dostała dwudniowy termin na sprowadzenie się na 

plac budowy i wznowienie prac. Termin ten uzgodniony został w rozmowie z 
prezesem tej firmy. Jednak w ciągu tych dwóch dni firma nie powróciła na plac 
budowy w związku z czym trzeba będzie szybko zorganizować kolejny przetarg, by 

wybrać innego wykonawcę. 

-  w Międzygminnym Związku Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach: 

   * 22 czerwca br. odbyło się Zgromadzenie, na którym uchylono uchwałę  

       w sprawie zatwierdzenia bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2008r.  
       Wcześniej podjęta została uchwała, którą zakwestionowała Regionalna Izba  
       Obrachunkowa stwierdzając, że samorząd nie ma obowiązku ani też  

       uprawnień do zatwierdzania bilansu, 

   * 23 czerwca br. odbyło się zwyczajne zgromadzenie wspólników 
(zgromadzeniem wspólników jest zarząd), w czasie którego zatwierdzone zostało 
sprawozdanie zarządu z działalności i udzieliliśmy absolutorium zarządowi. 

Dokonano również podziału zysku-spółka uzyskała za rok 2008 zysk w kwocie 
3 744 809,40 złotych: 

- 150 000 zł na zwiększenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, 

- 2 581 541,55 zł na kapitał zapasowy spółki. 

Przyjęto również sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej spółki i udzielono 

absolutorium Radzie Nadzorczej. 

 Po Zgromadzeniu wspólnie z Panią Przewodniczącą Wójt odbył spotkanie  

z prezesem, na którym poruszony został po raz kolejny problem barku wody 
szczególnie w okresie letnim w msc. Jasiów i Lekomin, domagając się od prezesa 
podjęcia zdecydowanych kroków w tej sprawie. W ostatnich dniach Pan Wójt 

uzyskał informację, że znalazły się w firmie środki na opracowanie projektu 
rozwiązania tego problemu. 
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 Przewodnicząca zapytała, czy do informacji złożonej przez Wójta radni mają 
pytania. 

 Radny Robert Kaszuba zauważył, że kwoty podzielonego zysku spółki 
Wodociągi Kieleckie nie zgadzają się z kwotą wyjściową. 

 Wójt poinformował, że od kwoty tej spółka płaci jeszcze podatek, w związku 
z tym jest ona mniejsza. 

 Sołtys Kundera (Bartków) zapytał, kiedy może ruszyć budowa kanalizacji na 
Goleniawach. 

 Wójt odpowiedział, że najwcześniej za około miesiąc, ponieważ najpierw 
należy przeprowadzić inwentaryzację tego, co zostało już zrobione, ustalić zakres 

robót i ogłosić przetarg. 

Ad. 11. Sprawy różne. 

 Radny Stefan Grudzień zaproponował, aby nowy Kierownik Zakładu Usług 

Komunalnych przedstawił radnym wizję funkcjonowania Zakładu. 

 Przewodnicząca po pytaniu, czy radni wyrażają na to zgodę, poprosiła Pana 

Marka Kubusia o zabranie głosu. 

 Pan Marek Kubuś poinformował, że z dniem 15 czerwca br. został powołany 

na stanowisko kierownika tego zakładu zgodnie z podjętą wcześniej uchwalą  
w tym zakresie. 

 Aby wypełnić warunki i założenia zawarte w uchwale i statucie zakładu 
Kierownik przeprowadził analizę, z której wynika, że aby zakład rozpoczął swoje 

funkcjonowanie należy zakupić niezbędny sprzęt, urządzenia i przede wszystkim 
pojazdy niezbędne do  realizacji zadań. 

 Koszty z tym związane kierownik oszacował w przybliżeniu na kwotę około 
jednego miliona stu złotych (za nowy sprzęt). 

 Kolejną sprawą jest stopniowe tworzenie się zakładu (założenia firmy, nip-u, 
regonu, numeru konta itp.). Został również ogłoszony konkurs na główną 

księgowa oraz pracownika administracyjno-kadrowego. Rozważana jest również 
lokalizacja biura zakładu oraz placu, gdzie mogłyby stać pojazdy. 

 Radny Władysław Kowalewski zapytał, jaką kwotą musiałby dysponować 
kierownik, aby zamknąć rok bilansem na zero. 

 Kierownik ZUK odpowiedział, że jeśli firma się tworzy, trudno jest rokować 
co do takiej kwoty. Przy założeniu firmy są inwestycje, które zaowocują dopiero 

później. 

 Radny Stefan Grudzień powiedział, że przedstawiona wizja ma charakter 

docelowy. Żeby wywozić śmieci należy wystąpić o zezwolenie na wywóz śmieci 
oraz zaproponować mieszkańcom konkurencyjną stawkę. Zakład powinien też 
zdaniem radnego zarabiać i występować o środki unijne. Radny zapytał również, 

ilu osobową załogę planuje zatrudnić Kierownik. 
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 Pan Marek Kubuś odpowiedział, że około 6 osób (pracownicy fizyczni), 
jednak trudno jest mu w tym momencie określić to docelowo. Domniemuje jednak 
zatrudnienie docelowo około 10-15 osób. 

 Radny Władysław Kowalewski zapytał, czy kierownik widziałby możliwość 
zakupienia koparki i zatrudnienia pracownika, aby ta koparka do końca roku 

mogła zarobić środki na utrzymanie zakładu. 

 Wójt odpowiedział, że nie widzi problemu z zamknięciem roku w Zakładzie, 
ponieważ wystarczy w tym celu zapewnić środki na wynagrodzenia. Gmina na 
początek będzie wykładać środki na zakup podstawowego wyposażenia.  

 Radny Kazimierz Tomasiak zapytał, jakie działania zostały podjęte  
w sprawie programów unijnych, aby móc zakupić np. koparkę lub samochód. 

 Pan Marek Kubuś odpowiedział, że po rozeznaniu może odpowiedzieć, że 

Zakład nie może występować o środki unijne nie posiadając osobowości prawnej. 

 Przewodnicząca poinformowała, że Kierownik może otrzymać 

pełnomocnictwo i wówczas mógłby ubiegać się o środki unijne. 

 Zastępca Wójta poinformował, że w ramach PROW został złożony przez 

gminę wniosek na kwotę 340 000 zł, i we wniosek ten został wkalkulowany 
samochód tzw. „hakowiec”. Według rozeznania na dzień dzisiejszy konkurs nie 
został jeszcze rozstrzygnięty ale istnieją szanse na te środki, ponieważ bardzo 

mało gmin złożyło wniosek w tej sprawie. 

 Radny Wojciech Chłopek zgłosił, aby radni powrócili do rozpatrzenia 
zgłoszonego na początku sesji wniosku i podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia do 
realizacji projektu systemowego pod nazwą „Pomoc w aktywności zawodowej  

i funkcjonowaniu osób z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie 
Zagnańsk” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego. 

 Radny Wojciech Chłopek zaproponował, że zgodnie z paragrafem 34 Statutu 

Gminy Zagnańsk projekt mógłby zostać złożony przez Klub Radnych PO. 

 Przewodnicząca zgodziła się z argumentacją radnego Chłopka, ale 

jednocześnie zauważyła, że Przewodniczący rady jest zobowiązany do pilnowania 
prawidłowości przebiegu sesji. W świetle przepisów prawa głosowanie w sprawie 
wprowadzenia tego projektu uchwały nie było prawomocne. Przewodnicząca 

powiedziała, że w każdym momencie można zwołać sesję i podjąć taką uchwałę. 

 Pani Elżbieta Korus powiedziała, że nie miała wiedzy na temat tego, że nie 
ma uprawnień do zgłaszania projektu uchwały do porządku obrad. 

 Radny Wojciech Chłopek złożył w imieniu Klubu Radnych PO wniosek 
formalny o wprowadzenie tego projektu do porządku obrad. 

 Przewodnicząca odczytała zapis statutu mówiący o tym, w jakich sprawach 
można zgłosić wniosek formalny. Wniosek zgłoszony przez radnego Chłopka nie 

został poddany głosowaniu. 

 Radny Artur Kudzia zapytał, jakie będą konsekwencje nie podjęcia tej 

uchwały. 
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 Pani Kierownik GOPS Elżbieta Korus powiedziała, że według jej wiedzy 
środki powinny być poparte uchwałą o rozpoczęciu realizacji, a rozpoczęcie 
realizacji projektu bez podjętej uchwały jest nie możliwe, ponieważ jakakolwiek 

kontrola może to zakwestionować. 

 Radny Stefan Grudzień zapytał, czy odbył się przetarg na remonty  

w szkołach. 

 Pan Wójt odpowiedział, że przetarg się odbył ale z uwagi na brak środków  
w budżecie nie został on rozstrzygnięty. 

 Radny Stefan Grudzień poruszył: 

-  kwestię budynku po starej szkole w Samsonowie, gdyż według posiadanej przez  

    radnego wiedzy teren może zasiedzieć Starosta, 

-  uszkodzony chodnik przy ul. Turystycznej, pytając czy ustalony został sprawca 

szkody, 

-   kwestię ewentualnego przejęcia działki, która sąsiaduje z działką na oś. 
Wrzosy. 

 Pan Wójt poinformował radnego, że Radca Prawny urzędu ma zapoznać się 
z aktami sprawy, dotyczącymi budynku i terenu wokół starej szkoły w 
Samsonowie, gdyz gmina nie może kupić wspomnianej nieruchomości. Sprawa 

zniszczonego chodnika przy ul. Turystycznej została zgłoszona na policję, 
natomiast co do przejęcia działki Wójt wydał już dyspozycję, aby została ona 

przejęta. W tym celu należy wskazać cel publiczny. 

 Radny Tadeusz Mączka poprosił o częstsze patrolowanie przez policję 

miejsc, gdzie spotykają się osoby spożywające alkohol i swoim zachowaniem 

stwarzają zagrożenie dla dzieci i młodzieży (koło „źródełka” na ul. Turystycznej     

w Zagnańsku oraz za sklepem „Lewiatan”. 

 Pani Kierownik GOPS Elżbieta Korus poinformowała, że pracownice GOPS 
wspólnie z pracownikami grupy interwencyjnej próbowały odwiedzać miejsca, 
gdzie spotykają się grupy spożywające alkohol. Jednak z uwagi na brak 

uprawnień do tego typu kontroli Pani kierownik zgłaszała problemy na 
Posterunek Policji w Zagnańsku. 

 Kierownik Posterunku nadkom. Artur Konieczny powiedział, że będzie 
starał się wysyłać patrole w takie miejsca, jednak prosi też o interwencję 

telefoniczną każdą osobę, która będzie świadkiem alkoholowych libacji. W 
miesiącu czerwcu nałożonych zostały nałożone trzy mandaty za spożywanie 
alkoholu w miejscach publicznych. 

 Zastępca Przewodniczącej Kazimierz Tomasiak poinformował, że z uwagi na 
fakt, że minęła godz. 1500 - głos mają teraz mieszkańcy. 

Pani Ewa Jończyk, Przewodnicząca Rady Sołeckiej (Bartków) zgłosiła,  

że w sklepach mieszczących się na terenie sołectwa Bartków i Goleniawy      

sprzedawany jest alkohol dla osób nieletnich. Pani Jończyk poprosiła o 

przeprowadzenie kontroli w tym zakresie i powiedziała, że jej wnuczka i wnuczek 

bez problemu nabyli w okolicznych sklepach alkohol, mimo że nie są oni 
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pełnoletni. Sprzedający w sklepach nie żądali w ogóle okazania się dowodem 

osobistym. 

Przedstawiciel firmy „Ceramika” zapytał, czemu w porządku obrad nie 

pojawiły się projekty uchwał dot. zmiany w studium i planie zagospodarowania 

przestrzennego sołectwa Samsonów, które miały być następstwem podjętego przez 

Radę stanowiska. 

Pani Przewodnicząca poinformowała, że istotnie było podjęte takie 

stanowisko, ale podjęcie uchwał uzależnione było od zwołania zebrania 

sołeckiego. Chcieliśmy zwołać zebranie i zapoznać się ze zdaniem mieszkańców. 

Przedstawiciel zauważył, że  po poprzednich zebraniach nie zauważył 

sprzeciwu w sprawie powstania kopalni gliny. Przedstawiciel powiedział również, 

ze rozmawiał z Panem Wójtem i usłyszał, że nie widzi potrzeby zwołania kolejnego 

zebrania sołeckiego. 

Pan Wójt zaprzeczył, jakoby miał odmówić zwołania zebrania. 

W toku dalszej dyskusji ustalono, że Przedstawiciel firmy „Ceramika” 

pomylił osobę Pana Wójta z Przewodniczącym Rady Sołeckiej. Ustalono również, 

że jest potrzeba zwołania jeszcze jednego zebrania sołeckiego, aby mieszkańcy 

mogli się na ten temat wypowiedzieć. 

Wójt powiedział, że wola radnych jest jasno wyrażona i z inicjatywy urzędu 

odbędzie się zwołanie zebrania, a Wójt osobiście dopilnuje, aby odbyło się ono w 

najbliższym czasie. 

Pani Ewa Jończyk Przewodnicząca Rady Sołeckiej (Bartków) zgłosiła, aby      
Kierownik posterunku policji wystąpił ze stosownym pismem do zarządcy      
drogi na Bartkowie w sprawie ustawienia znaków zakazu parkowania       

pojazdów na chodniku. Pani Jończyk powiedziała, że według jej wiedzy miejsce na 
chodniku, które pozostaje po zaparkowaniu pojazdu winno mieć około 1 metra, 

aby przechodzień miał swobodę do poruszania się chodnikiem. 

Pan Artur Konieczny – Kierownik Posterunku w Zagnańsku – odpowiedział, 

że istotnie musi być metr przejścia na chodniku. Co do ustawienia znaków to 
policja może jedynie zaopiniować miejsce ich lokalizacji a nie jest władna w 
robieniu zakazów i stawianiu znaków. Kierownik powiedział jednak, że przygotuje 

takie pismo informujące o potrzebie ustawienia takich znaków w msc. Bartków i 
potrzebie ich ustawienia, zgłoszonej przez mieszkańców. 

Przewodniczący Rady Sołeckiej w Samsonowie Pan Stefan Kędzierski 
powiedział, że jeśli uchwała zebrania sołeckiego w Samsonowie zostanie podjęta 

na „tak” to przypuszcza, że znowu pojawią się protesty mieszkańców. 

Radny Kazimierz Tomasiak powiedział, że w protokole z zebrania muszą być 

zawarte informacje typu: że zostali zawiadomieni mieszkańcy w konkretny 
sposób, że kurendy rozwieszono w tylu miejscach i w takim terminie. Wówczas 

przy kworum zebrania wszystkie decyzje na nim podjęte będą ważne. 
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Radny Artur Kudzia powiedział, że firma „Ceramika” oczekuje od radnych 
stanowiska i podjęcia uchwał. Radny zauważył, że firma powinna otrzymać sygnał 
z przewidywanym terminem zakończenia  sprawy. 

Przewodnicząca poinformowała, że w obliczu wątpliwości i złożonej skargi 
należy zwołać kolejne zebranie a radni otrzymali deklarację Pana Wójta w postaci 

pomocy w jego zwołaniu i organizacji. 

Radny Kazimierz Tomasiak zapytał, na jakim etapie jest sprawa budowy 
pomnika w msc. Szałas upamiętniającego 70-tą rocznicę pacyfikacji oraz czy 
składano wniosek o dofinansowanie jego budowy. 

Wójt odpowiedział, że materiały dot. wykonania pomnika i rozeznanie 
zostały wysłane do osób mogących wykonać pomnik. Urząd występował również o 

środki do Urzędu Marszałkowskiego, ale otrzymał odmowę. 

Zastępca Wójta powiedział, że Wojewoda poinformował, że nie może 
sfinansować budowy pomnika i polecił zwrócenie się o dofinansowanie do 
fundacji. 

Radny Piotr Piwowarczyk również poprosił o częstsze patrolowanie przez 

Policję miejsc, gdzie  spożywany jest alkohol w sołectwie Tumlin, tj. koło szkoły w 

Tumlinie, koło boiska w Tumlinie, koło zalewu na Umrze. 

Radny Robert Kaszuba zwrócił uwagę na potrzebę patrolowania przez 

Policję miejsca i terenu wokół boiska w Tumlinie podczas odbywających się 

meczy. 

Przewodnicząca zgłosiła potrzebę częstszego patrolowania miejsc koło 

zalewu na Umrze, szczególnie w sezonie letnim. 

Radny Tadeusz Mączka zgłosił, aby Wójt wystąpił z pismem do Rady 

Sołeckiej w Długojowie, jakie zamiary ma ona co do budynku po starej szkole. 

Zdaniem radnego budynek ten niszczeje. 

Radny Sejmiku Województwa Mieczysław Gębski zaznaczył, że budynek ten 

jest miejscem spotkań lokalnej młodzieży i poprosił radnego Mączkę o nie 

ingerowanie w sprawy sołectwa Długojów. W szkole tej – jak zaznaczył radny M. 

Gębski – odbywają się zebrania wiejskie, gdyż jest to jedyna możliwa lokalizacja 

do tego typu spotkań. 

Radny Robert Kaszuba zapytał, czy może otrzymać rejestr pism 

wchodzących do Rady Gminy. 

Przewodnicząca poinformowała, że pisma wchodzące do Rady  

są rejestrowane w dzienniku korespondencji, który znajduje się na sekretariacie  

i dodała, że radny może taki rejestr otrzymać. 

Radny Robert Kaszuba zapytał również, kiedy otrzyma odpowiedź na 

złożoną w dniu 27 kwietnia interpelację. 
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