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Protokół  V/2009 
z posiedzenia sesji Rady Gminy Zagnańsk 

odbytej w dniu 27 sierpnia 2009 roku. 

 
Sesję otworzyła i obradom przewodniczyła Przewodnicząca Rady Gminy 

Justyna Ślewa. Powitała zebranych na sali konferencyjnej Urzędu Gminy 

radnych, sołtysów, przewodniczących Rad Sołeckich, zastępcę Wójta Mirosława 
Gareckiego.  

Na podstawie listy obecności Przewodnicząca stwierdziła quorum  
(na sali obecnych było 10 radnych). 

Na sekretarza nadzorującego sporządzenie protokołu Przewodnicząca Rady 

Gminy wyznaczyła radnego Janusza Schmeidla. 
 

Ad. 2. Przyjęcie porządku obrad. 
 
 Przewodnicząca zapytała, czy do porządku obrad radni mają wnioski.  

W związku z tym, że wniosków nie było Przewodnicząca poddała pod głosowanie, 
kto z radnych jest za przyjęciem porządku obrad. Za przyjęciem porządku obrad 
głosowało 10 radnych (przy 10 obecnych na sali), w wyniku czego porządek został 

przyjęty i przedstawia się następująco: 
 

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

4. Informacja Wójta z działalności między sesjami. 
5. Informacja skarbnika z wykonania budżetu za I półrocze 2009 roku. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok. 
7. Podjecie uchwały w sprawie udzielenia w 2009 roku dotacji na prace  
      konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku  

      wpisanym do rejestru zabytków. 
8. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany  
       w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania  

        przestrzennego gminy Zagnańsk. 
9.  Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 5  

        w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa  
        Kołomań na terenie gminy Zagnańsk. 
10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany  

        w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania  
        przestrzennego na cel eksploatacji iłów, na terenie gminy Zagnańsk. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 6  
        w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa  
        Samsonów na terenie gminy Zagnańsk. 

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

13. Podjęcie uchwały w sprawie zamiany nieruchomości położonych  
        w obrębie geodezyjnym Gruszka, gm. Zagnańsk. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie odpłatnego nabycia na rzecz Gminy  
       Zagnańsk gruntów położonych w obrębie geodezyjnym Gruszka. 
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15. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia od Lasów Państwowych  
       Nadleśnictwo Zagnańsk części nieruchomości oznaczonej numerem  
       ewidencyjnym 476/2 obręb geodezyjny Zagnańsk – stanowiący teren  

       boiska sportowego tzw. leśnego. 
16. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia od Lasów Państwowych  
       Nadleśnictwo Zagnańsk części nieruchomości oznaczonej numerem  

       ewidencyjnym 402/2 obręb geodezyjny Jaworze, gm. Zagnańsk  
       z przeznaczeniem pod drogę dojazdową do remizy strażackiej  

       w miejscowości Zabłocie. 
17.  Podjęcie uchwały w sprawie nabycia na rzecz Gminy Zagnańsk gruntów  
        położonych w miejscowości Szałas z przeznaczeniem pod istniejące  

        miejsce martyrologii osób pomordowanych podczas II Wojny Światowej. 
18.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 45/2004 Rady Gminy  

        w Zagnańsku z dnia 25 czerwca 2004 roku dotyczącej uchwalenia  
       statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zagnańsku  
       (zmienionej Uchwałami Rady Gminy Zagnańsk Nr 46/2005 z dnia  

       24.08.2005, Nr 92/2008 z dnia 26.08.2008r., Nr 34 z dnia  
       27.04.2009r.). 
19.  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. 
20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 41/2009 Rady Gminy  
       Zagnańsk z dn. 28 maja 2009r. w sprawie udzielenia 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. 
21. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie  

       dotacji celowej na 2009 rok dla Powiatu Kieleckiego na wykonanie robót  
       związanych z budową chodnika przy drodze powiatowej nr 0298T  
       Kajetanów-Gruszka-Lekomin w msc. Gruszka gmina Zagnańsk. 

22.  Podjęcie stanowiska w sprawie najmu lokali użytkowych w budynku po  
       byłym Ośrodku Zdrowia w Samsonowie. 

23. Informacja z realizacji Uchwały Nr 124/2008 Rady Gminy Zagnańsk 
        z dn. 25 września 2008r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości  
        i porządku na terenie gminy Zagnańsk. 

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 lub wnioski. W związku z tym, że nikt nie zgłosił wniosków Przewodnicząca 

poddała pod głosowanie przyjęcie protokołu. Za przyjęciem głosowało 10 radnych 
(przy 10 obecnych), w wyniku czego protokół został przyjęty jednogłośnie  
w obecności 10 radnych. 
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Ad. 4. Informacja Wójta z działalności między sesjami. 
 
 Przewodnicząca poinformowała, że w związku z urlopem Wójta Zbigniewa 

Zagdańskiego informację z działalności między sesjami złoży Zastępca Wójta 
Mirosław Garecki. 
Zastępca Wójta poinformował, ze w okresie od ostatniej sesji, tj. dnia 30 czerwca 

br.: 
- 3 lipca został ogłoszony przetarg na drogę Jaworze-Siodła, który jednak został  

   unieważniony z powodu otrzymania od Starosty Kieleckiego decyzji z rygorem  
   natychmiastowej wykonalności (jeden z mieszkańców złożył odwołanie,  
   co zaskutkowało uchyleniem przez Wojewodę całej decyzji), 

 
- 7 lipca został ogłoszony przetarg na kanalizację Jaworze-Siodła (inwestycja  

   realizowana będzie przy wsparciu środków z Programu Rozwoju Obszarów  
   Wiejskich), 
 

- 10 lipca nastąpiło rozstrzygnięcie przetargu na remonty w oświacie (opóźnienie  
   w rozstrzygnięciu wynikło z faktu, że przetarg ogłoszony początkowo na remonty  
   przekraczał znacznie kwotę 100 tys. zł., jaką dysponował urząd), 

 
- 17 lipca ogłoszono przetarg na projektowanie oświetlenia w msc. Ścięgna,  

    Zachełmie i Bartków, 
 
- 21 lipca ogłoszono przetarg na roboty budowlane kapliczki w Samsonowie, 

 
- 21 lipca ogłoszono również przetarg na podziały geodezyjne w Zagnańsku  

   i Samsonowie (podział na działki terenów będących w dyspozycji Gminy), 
 
- 23 lipca ogłoszono przetarg na budowę oświetlenia ul. Zacisze w Zagnańsku, 

 
- 31 lipca ogłoszono przetarg na kanał Jaworze-Siodła, 
 

- 11 sierpnia w wyniku bankructwa firmy EKO-PRIM, która realizowała budowę    
   kanalizacji w Bartkowie i Goleniawach zaistniała konieczność inwentaryzacji  

   robót oraz wyłonienia nowego wykonawcy. Związek Gmin Gór Świętokrzyskich  
   w Bodzentynie ogłosił przetarg na wykonanie dalszej części tej inwestycji, 
 

- 11 sierpnia ogłoszony został również przetarg dot. sprzedaży nieruchomości  
    na ul. Słonecznej, 

 
- 24 sierpnia ogłoszony został przetarg na budowę placów zabaw, 
 

- 25 sierpnia ogłoszono przetarg na podział działek w Janaszowie. 
  

W tym okresie została zgłoszona do odbioru wiata w msc. Umer. Remont 

kapliczki w Samsonowie zakończony ma być zgodnie z umową do 30 września br. 
Zakończona została również budowa wodociągu w Kajetanowie, nastąpił odbiór 

chodnika w Bartkowie oraz na oś. Wrzosy. Uzupełnione zostało również brakujące 
oznakowanie dróg gminnych. 
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Ad. 5. Informacja skarbnika z wykonania budżetu za I półrocze 2009 roku. 
  

Skarbnik Gminy Robert Szechnicki poinformował, że budżet gminy po 

stronie dochodów został zrealizowany w wysokości 14 435 617,96 zł na 
planowaną kwotę 37 204 058,00 zł co stanowi  38,80 % wykonania. 

Po stronie wydatków zrealizowany został w wysokości 12 920 693,84 zł na 

planowaną kwotę 41 898 303,00 zł co stanowi  30,84 % wykonania. 
Zalegającym osobom prawnym w opłacie podatku od nieruchomości  

w I półroczu 2009 roku po upływie terminu płatności rat wystawiono 74 
upomnienia na łączną kwotę 83 202,56zł, natomiast w stosunku do 21 
podmiotów wystawione zostały tytuły wykonawcze na sumę 29 113,40 zł 

W wyniku przeprowadzenia windykacji przez Urzędy Skarbowe do gminy 
wpłynęło 5 196,60 zł. 

Zalegającym osobom fizycznym w łącznym zobowiązaniu pieniężnym po 
upływie terminów płatności rat wystawiono w I półroczu 2009 roku 750 
upomnień na łączną kwotę 167 880,24 zł. Osobom, które mimo upomnień nie 

uiściły zaległego podatku wystawiono 192 tytułów wykonawczych na kwotę 
48 754,40 zł. W wyniku przeprowadzonej windykacji przez Urzędy Skarbowe 
została wyegzekwowana kwota w wysokości 8 868,44 zł.    

Dla osób fizycznych, które nie dokonały zapłaty podatku od środków 
transportowych w I półroczu 2009 roku Urząd Gminy wystawił 18 upomnienia na 

łączną kwotę 23 615,50 zł. Osobom które mimo upomnień nie uiściły zaległego 
podatku wystawiono 7 tytuły wykonawcze na kwotę 5 723,300 zł. W wyniku 
przeprowadzonej windykacji przez Urzędy Skarbowe do gminy wpłynęło 8 440,10 

zł.  
Dla osób prawnych, które nie dokonały zapłaty podatku od środków 

transportowych     w I półroczu 2009 roku wystawiono 1 upomnienie na kwotę  

225,00 zł. 
Z zaplanowanych środków w kwocie 5 382 130,00 zł na zadania 

inwestycyjne (§ 6050) w I półroczu 2009 roku wydano 723 908,81 zł. 
 Poniesione wydatki dotyczyły projektowania kanalizacji w msc.: Jaworze 

Siodła 68 489,96zł;  Kajetanów Dolny 9 516,00zł (częściowa zapłata) oraz budowy 

wodociągu w msc. Kajetanów 145 902,85 (częściowa zapłata) Realizacja inwestycji 
zaplanowanych w tym dziale po przeprowadzeniu procedur przetargowych będzie 

wykonana w II półroczu 2009 roku. 
Na finansowanie zadań kanalizacyjnych i wodociągowych (§ 6659) 

realizowanych     w ramach Związku Gmin Gór Świętokrzyskich w Bodzentynie 

przekazano kwotę 500 000,00zł. 
Niskie wykonanie w działach: 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona 
środowiska” 25,43%; 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” 36,58%   

i 926 – „Kultura fizyczna i sport” 19,96 % spowodowane jest zaplanowaniem  
do realizacji zadań przy udziale środków z Unii Europejskiej, a początek ich 

realizacji nastąpi pod koniec roku, jednakże konieczne było zabezpieczeni 
odpowiednich środków w budżecie. Do realizacji przewidziane są następujące 
zdania:     

- tworzenie systemu zbiórki, segregacji lub wywozu odpadów komunalnych -   
   zakup  samochodu i pojemników, 

- budowa systemów solarnych na obiektach użyteczności publicznej 
- budowa placów zabaw i punktów sportowo-rekreacyjnych na terenie  
  gm. Zagnańsk. 
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Wszystkie zadania maja być realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich.  
 

Ogółem wykonanie wydatków za I półrocze 2009 roku: 
1) wydatki bieżące :       plan  - 28 114 078,00 zł,  wykonanie  - 11 843 051,62 zł 
2) wydatki majątkowe : plan   -  13 784 225,00 zł,  wykonanie  - 1 077 642,22 zł. 

 
Ogółem wykonanie dochodów i wydatków za I półrocze 2009 roku: 

- dochody:  wykonanie  -  14 435 617,96 zł – analogiczny okres roku 2008 – 
13 993 955,02 zł 
- wydatki:  wykonanie   -   12 920 693,84zł – analogiczny okres roku 2008 – 

11 692 352,07 zł 
 

W I półroczu 2009 roku Gmina dokonała spłat pożyczek w wysokości 350 
000,00 zł zaciągniętych w WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej w msc. 
Samsonów i Janaszów. Spłacono również odsetki od zaciągniętej pożyczki  

w wysokości 30 289,19 zł.  
Zakupy materiałów biurowych, druków, usług transportowych, 

wykonywane były zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.   

 Większość zadań inwestycyjnych zostanie zrealizowana w II półroczu, stąd 
tak niskie zaawansowanie wydatków w ciągu pierwszych sześciu miesięcy.  

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

 Skarbnik poinformował, że ogólne zwiększenie dochodów wynosi 
125 775,00 zł, na co składają się: odsetki od nieterminowych wpłat od umów 

dzierżaw i czynszu, podatek leśny od osób fizycznych, opłata od posiadania psów, 
wpływy z tyt. opłaty targowej, podatek od czynności cywilnoprawnych, odsetki od 
nieterminowych wpłat podatku, środki z opłat od wydanej koncesji na 

wydobywanie złóż, dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na zakup pomocy 
naukowych do SPNr 2 w Zagnańsku, opłata za przedszkole, wpływy z zaliczki 
alimentacyjnej oraz ze zwrotów dotacji na zasiłki wykorzystanych niezgodnie  

z przeznaczeniem.  
 

 Na zmniejszenie dochodów w ogólnej kwocie 2 394 879,00 zł składają się: 
budowa kanalizacji w msc. Jaworze-Siodła (środki z PROW przeniesione na rok 
2010), środki w ramach programu pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg 

Lokalnych” – remont drogi od ul. Turystycznej do Borowej Góry, budowa 
systemów solarnych na obiektach użyteczności publicznej-środki z PROW 

przeniesione na rok 2010, dotacja na remont kapliczki Św. Jana Nepomucena  
w Samsonowie Ciągłe. 
 

 Na zwiększenie wydatków w kwocie 643 360,00 zł składa się: wykonanie 
zjazdu przy drodze wojewódzkiej 750 w msc. Samsonów, remont wiaty 
przystankowej przy ul. Kieleckiej, dotacja do PZD na dokończenie budowy 

chodnika w msc. Gruszka, środki na wykonanie projektu przebudowy drogi 
gminnej na odcinku od Ścięgien do przejazdu kolejowego przy kościele św. Rozalii 

i Marcina w Zachełmiu, zmiana w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego w msc. Jaworze, środki na zakup dostaw energii, gazu w budynku 
UG, zakup aplikacji interaktywnej mapy gminy, zakup serwera do ochrony  

i archiwizacji danych przetwarzanych na komputerach w UG, środki na zakup 
dostaw energii, gazu budynkach administrowanych przez Gminę, środki na zakup 
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dostaw energii, gazu w strażnicach OSP, środki na zakup pomocy naukowych  
do SPNr 2 w Zagnańsku, środki na zakup dostaw energii, gazu w budynkach 
szkół, dotacja dla SZOZ w Zagnańsku na zakup i montaż podnośnika dla osób 

niepełnosprawnych, dopłaty do osób przebywających w domach opieki społecznej, 
zwroty dotacji na zasiłki wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, wydatki na 
likwidacje „dzikich” wysypisk śmieci, wydatki na opróżnianie kontenerów przy 

cmentarzach, zwiększenie środków na opłaty za oświetlenie uliczne, opracowanie 
projektu budowy punktu informacji turystycznej, renowacja rzeźby w kapliczce  

w Janaszowie, środki na umowę zlecenie dla muzyka przy zespole Tumlinianki, 
środki na remont boiska w Samsonowie, zwiększenie środków na zakup dostaw 
energii, wody, gazu do hali sportowej. 

 
 Na zmniejszenie wydatków w kwocie ogólnej 2 912 464,00 zł składają się: 

budowa kanalizacji w msc. Jaworze Siodła (środki z PROW przeniesione na roku 
2010), środki na przebudowę rowów w msc. Kaniów, budowa drogi gminnej  
ul. Bartkowe Wzgórze i Dęba Bartka, środki na wykonanie podziałów gruntów 

gminnych, budowa systemów solarnych na obiektach użyteczności publicznej 
(środki z PROW przeniesione na rok 2010, środki na remont kapliczki Św. Jana 
Nepomucena w Samsonowie Ciągłe. 

 
 Przewodnicząca zapytała, czy do zmian w budżecie przedstawionych przez 

Skarbnika radni mają jakieś pytania. 
 
 Radny Robert Kaszuba zapytał, co wchodzi w zakres wykonania wiaty przy 

ul. Kieleckiej oraz czy w sprawie mapy interaktywnej oraz punktu informacji 
turystycznej było przeprowadzone rozeznanie ceny oraz możliwości pozyskania 

środków z zewnątrz na promocję gminy. Radny zwrócił też uwagę na korzyści, 
jakie mogłaby przynieść termomodernizacja budynków szkolnych i użyteczności 
publicznej i zapytał, jakie są losy wniosku złożonego przez Miasto Kielce na 

montaż urządzeń solarnych. 
 Zastępca Wójta poinformował, że rozważane było podniesienie wiaty poprzez 
lewarowanie, jednak fachowcy stwierdzili, że należy ją rozebrać i postawić na 

nowej podmurówce. Zastępca Wójta powiedział, że kwoty zarezerwowane na mapę 
interaktywną oraz punkt informacji turystycznej są kwotami wstępnymi i mogą 

się zmniejszyć po wykonaniu tych zadań. Wniosek złożony z Miastem Kielce został 
umieszczony na liście rezerwowej, natomiast Gmina Zagnańsk złożyła wniosek 
(dofinansowanie urządzeń typu solary - na trzy obiekty użyteczności publicznej)  

z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. W chwili obecnej składane są 
szczegółowe kosztorysy i wszystko wskazuje na to, że wniosek przejdzie 

weryfikację i uzyska dofinansowanie. 
 Radny Stefan Grudzień zwrócił uwagę na bardzo duży wzrost kosztów 
energii elektrycznej i gazu w obiektach szkolnych oraz innych, administrowanych 

przez Gminę Zagnańsk. 
 Zastępca Wójta poinformował, że zlecił inspektorowi ds. kontroli zbadanie 
gwałtownego wzrostu cen energii w szkołach i obiektach administrowanych przez 

Gminę. 
 W związku z brakiem innych pytań Przewodnicząca odczytała projekt 

uchwały i poddała go pod głosowanie. Za przyjęciem uchwały głosowało  
9 radnych, przeciw nikt nie głosował, 1 radny wstrzymał się od głosu. W wyniku 
głosowania uchwała została podjęta w obecności 10 radnych, zarejestrowana pod 

numerem 60/2009 i stanowi załącznik do protokołu. 
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Ad. 7. Podjecie 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 chce 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 10 radnych (przy 10 obecnych na sali).  
W wyniku głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie, zarejestrowana pod 
numerem 61/2009 i stanowi załącznik do protokołu. 

 
Ad. 8. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany  

       w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego  
       gminy Zagnańsk. 
 

 Zastępca Wójta Mirosław Garecki poinformował, że sprawa zmiany  
w Studium jest znana i dotyczy terenu między wsią Kołomań a ścianą lasu jadąc 
w kierunku Długojowa. Jest to własność firmy „Drogowiec”, która deklaruje  

że wszystkie zmiany zostaną przeprowadzone na jej koszt. 
 Przewodnicząca zauważyła, że tereny objęte zmianą są głównie terenami 

zalewowymi i zapytała, czy po zmianie zostaną one terenami zalewowymi. 
 Zastępca Wójta poinformował, że po zmianie tereny te będą budowlanymi.  
Z deklaracji właściciela tych terenów wynika, że zostanie on podzielony na działki 

budowlane. Zamiarem firmy „Drogowiec” jest sprzedaż tych działek 
indywidualnym inwestorom. 

 Przewodnicząca zapytała, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w tej 
sprawie. W związku z faktem, że nikt nie zgłosił chęci zabrania głosu 
Przewodnicząca odczytała projekt uchwały i poddała go pod głosowanie. Za 

przyjęciem uchwały głosowało 7 radnych, przeciw nikt nie głosował, 3 radnych 
wstrzymało się od głosu. W wyniku głosowania uchwała została podjęta, 
zarejestrowana pod numerem 62/2009 i stanowi załącznik do protokołu. 

 
Ad. 9.  Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany  

        Nr 5 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa  
        Kołomań na terenie gminy Zagnańsk. 
 

(na obrady wszedł radny Tomasz Witecki – na sali obecnych było 11 radnych) 

 Radny Tadeusz Mączka zgłosił wniosek o zorganizowanie przerwy  

w obradach. Przewodnicząca poddała wniosek pod głosowanie.   

Za przyjęciem wniosku głosowało 2 radnych, przeciw było 7 radnych,  
2 radnych wstrzymało się od głosu. 

Przewodnicząca odczytała projekt uchwały i poddała go pod głosowanie.  
Za przyjęciem uchwały głosowało 10 radnych, przeciw nikt nie głosował, 1 radna 
wstrzymała się od głosu. W wyniku głosowania uchwała została podjęta, 

zarejestrowana pod numerem 63/2009 i stanowi załącznik do protokołu. 
 Przewodnicząca ogłosiła przerwę w obradach. Po przerwie wznowiła obrady  

i poinformowała, że rada kontynuuje porządek od numeru 10. 
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Ad. 10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany  
        w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania  
        przestrzennego na cel eksploatacji iłów, na terenie gminy Zagnańsk. 

  
Przewodnicząca zarządziła dyskusję informując, że na sali obecny jest 

przedstawiciel firmy „Zakład Ceramiki Budowlanej Stanisławów” i prosił  

on o umożliwienie mu zabrania głosu. 
Pan Jerzy Deptuła rozdał radnych opinię prawną dotyczącą omawianej 

zmiany w studium i planie zagospodarowania przestrzennego. Poinformował,  
że spółka zabiega o lokalizację kopalni gliny w miejscowości Samsonów, ponieważ 
w miesiącu maju br. uzyskała koncesję na wydobycie iłu w Samsonowie a za 

około półtorej miesiąca złoże będzie wykazane. Pan Deptuła powiedział, że zakład 
spółka planuje wybudować jak najdalej od zabudowań mieszkańców, a procedury 

związane z uruchomieniem kopalni trwać będą około 5 lat.  
Przedstawiciel zapytany o orientacyjną ilość samochodów ciężarowych 

przejeżdżających w trakcie dnia z wydobytym surowcem odpowiedział, że byłaby 

to liczba około 10 kursów dziennie. 
Radny Wojciech Chłopek zauważył, że opinia prawna którą rozdał Pan Jerzy 

Deptuła nie zawiera stanu faktycznego. Radny dodał również, że uchwały 

dotychczas podjęte przez Radę Gminy Zagnańsk, dotyczące zmian w studium oraz 
zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego są prawomocne  

i ważne. 
Radny Robert Kaszuba zapytał, co przewiduje spółka, czy może 

zadeklarować, że powstanie zakład i czy jest jakaś uchwała, która  

to zagwarantuje. 
Pan Jerzy Deptuła poprosił o patrzenie perspektywiczne ponieważ nie 

chciałby niczego deklarować. Co do zatrudnienia – jak powiedział – spółka 
ogranicza się do zatrudnienia przede wszystkim tzw. „zespołu jeżdżącego” gdyż 
zakłady są mocno skomputeryzowane i zaznaczył, że spółka musi postępować 

racjonalnie, a powstanie zakładu uzależnione jest przede wszystkim  
od koniunktury na rynku.   

Pan Władysław Strasic (mieszkaniec sołectwa Samsonów) podkreślił walory 

krajobrazowe terenu, na którym ma powstać kopalnia. Zwrócił również uwagę na 
uciążliwość przyszłej kopalni, hałas itp. Pan Strasic zaznaczył również, że gmina 

Zagnańsk jest gminą ekologiczną. Przypomniał również, że kilka lat temu droga 
przez Samsonów Piechotne była w fatalnym stanie za sprawą wydobycia gliny i jej 
wywożenia. 

Pan Deptuła odpowiedział, że spółka jest świadoma wysokości środków, 
jakie przyjdzie jej przeznaczyć na utrzymanie porządku na terenie kopalni oraz 

poza nią, ograniczenie emisji hałasu itp. 
Radny Tomasz Witecki powiedział, że glina jest substancją nad wyraz 

ekologiczną, sprzedawaną w aptekach oraz wykorzystywaną do produkcji 

maseczek itp. Stan zanieczyszczenia drogi Samsonów Piechotne kilka lat temu 
radny wytłumaczył prowadzoną wówczas inwestycją wodociągową. Radny Tomasz 
Witecki zauważył, że przed radnymi jest rudna decyzja, polegająca na wyborze 

nowej inwestycji w gminie bądź jej całkowitym odrzuceniu. Zwrócił uwagę na fakt, 
że już dziś przez sołectwo przejeżdża około 10 samochodów ciężarowych w ciągu 

godziny, więc kilka więcej dziennie nie powinno być problemem. Radny 
powiedział, że szanuje głos mieszkańców, ale przy głosowaniu nad przyjęciem 
uchwały pozwoli sobie nie barć pod uwagę wyników głosowania z zebrań 

sołeckich, stawiając na rozwój gminy. 
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W związku z tym, że chętnych do zabrania głosu nie było, Przewodnicząca 
odczytała projekt uchwały i poddała go pod głosowanie. Za przyjęciem uchwały 
głosowało 8 radnych, przeciw był 1 radny, 4 radnych wstrzymało się od głosu.  

W wyniku głosowania uchwała została podjęta, zarejestrowana pod numerem 
64/2009 i stanowi załącznik do protokołu. 
 

Ad. 11.  Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany   
              Nr 6 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego   

              sołectwa Samsonów na terenie gminy Zagnańsk. 
 

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

sprawie. W związku z faktem, że nikt nie zgłosił chęci zabrania głosu 
Przewodnicząca odczytała projekt uchwały i poddała go pod głosowanie. Za 

przyjęciem uchwały głosowało 9 radnych, przeciw nikt nie głosował, 4 radnych 
wstrzymało się od głosu. W wyniku głosowania uchwała została podjęta, 
zarejestrowana pod numerem 65/2009 i stanowi załącznik do protokołu. 

Przedstawiciel spółki „Zakład Ceramiki Budowlanej Stanisławów” Pan Jerzy 
Deptuła podziękował radnym za wsparcie i głosowanie dodając, że na pewno nie 
będą w przyszłości zawiedzeni. 

 
Ad. 12. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany  

             Nr 4 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego  
             sołectwa Jaworze na terenie gminy Zagnańsk. 

 

Przewodnicząca zapytała, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w tej 
sprawie. W związku z faktem, że nikt nie zgłosił chęci zabrania głosu 

Przewodnicząca odczytała projekt uchwały i poddała go pod głosowanie. Za 
przyjęciem uchwały głosowało 10 radnych, przeciw nikt nie głosował, 2 radnych 
wstrzymało się od głosu. W wyniku głosowania uchwała została podjęta, 

zarejestrowana pod numerem 66/2009 i stanowi załącznik do protokołu. 
 
Ad. 13. Podjęcie uchwały w sprawie zamiany nieruchomości położonych  

              w obrębie geodezyjnym Gruszka, gm. Zagnańsk. 
 

Przewodnicząca zapytała, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w tej 
sprawie. W związku z faktem, że nikt nie zgłosił chęci zabrania głosu 
Przewodnicząca odczytała projekt uchwały i poddała go pod głosowanie. Za 

przyjęciem uchwały głosowało 10 radnych, przeciw nikt nie głosował, nikt nie 
wstrzymał się od głosu. W wyniku głosowania uchwała została podjęta 

jednogłośnie (w obecności 10 radnych), zarejestrowana pod numerem 67/2009  
i stanowi załącznik do protokołu. 
 

 
Ad. 14. Podjęcie uchwały w sprawie odpłatnego nabycia na rzecz Gminy  
             Zagnańsk gruntów położonych w obrębie geodezyjnym Gruszka. 

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

sprawie. W związku z faktem, że nikt nie zgłosił chęci zabrania głosu 
Przewodnicząca odczytała projekt uchwały i poddała go pod głosowanie. Za 
przyjęciem uchwały głosowało 10 radnych, przeciw nikt nie głosował, nikt nie 

wstrzymał się od głosu. W wyniku głosowania uchwała została podjęta 
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jednogłośnie (w obecności 10 radnych), zarejestrowana pod numerem 68/2009  
i stanowi załącznik do protokołu. 
 

Ad. 15. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia od Lasów Państwowych  
            Nadleśnictwo Zagnańsk części nieruchomości oznaczonej numerem  
            ewidencyjnym 476/2 obręb geodezyjny Zagnańsk – stanowiący teren  

            boiska sportowego tzw. leśnego. 
 

Przewodnicząca zapytała, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w tej 
sprawie. W związku z faktem, że nikt nie zgłosił chęci zabrania głosu 
Przewodnicząca odczytała projekt uchwały i poddała go pod głosowanie. Za 

przyjęciem uchwały głosowało 10 radnych, przeciw nikt nie głosował, nikt nie 
wstrzymał się od głosu. W wyniku głosowania uchwała została podjęta 

jednogłośnie (w obecności 10 radnych), zarejestrowana pod numerem 69/2009  
i stanowi załącznik do protokołu. 
 

Ad. 16. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia od Lasów Państwowych  
            Nadleśnictwo Zagnańsk części nieruchomości oznaczonej numerem  
            ewidencyjnym 402/2 obręb geodezyjny Jaworze, gm. Zagnańsk  

            z przeznaczeniem pod drogę dojazdową do remizy strażackiej  
            w miejscowości Zabłocie. 

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

sprawie. W związku z faktem, że nikt nie zgłosił chęci zabrania głosu 

Przewodnicząca odczytała projekt uchwały i poddała go pod głosowanie. Za 
przyjęciem uchwały głosowało 11 radnych, przeciw nikt nie głosował, nikt nie 

wstrzymał się od głosu. W wyniku głosowania uchwała została podjęta 
jednogłośnie (w obecności 11 radnych), zarejestrowana pod numerem 70/2009  
i stanowi załącznik do protokołu. 

 
Ad. 17.  Podjęcie uchwały w sprawie nabycia na rzecz Gminy Zagnańsk    
               gruntów  położonych w miejscowości Szałas z przeznaczeniem pod  

               istniejące miejsce martyrologii osób pomordowanych podczas  
               II Wojny Światowej. 

 
 Przewodnicząca przekazała prowadzenie obrad Zastępcy Panu 

Kazimierzowi Tomasiakowi, który zapytał czy radni chcą zabrać głos w tej 

sprawie. W związku z faktem, że nikt nie zgłosił chęci zabrania głosu Zastępca 
Przewodniczącej odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie. Za 

przyjęciem uchwały głosowało 10 radnych, przeciw nikt nie głosował, nikt nie 
wstrzymał się od głosu. W wyniku głosowania uchwała została podjęta 
jednogłośnie (w obecności 10 radnych), zarejestrowana pod numerem 71/2009  

i stanowi załącznik do protokołu. 
 
Ad. 18.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 45/2004 Rady   

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

               w Zagnańsku (zmienionej Uchwałami Rady Gminy Zagnańsk  
               Nr 46/2005 z dnia 24.08.2005, Nr 92/2008 z dnia 26.08.2008r.,  
               Nr 34 z dnia 27.04.2009r.). 
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Zastępca Przewodniczącej Kazimierz Tomasiak zapytał czy radni chcą 
zabrać głos w tej sprawie. W związku z faktem, że nikt nie zgłosił chęci zabrania 
głosu Zastępca Przewodniczącej odczytał projekt uchwały i poddał go pod 

głosowanie. Za przyjęciem uchwały głosowało 10 radnych, przeciw nikt nie 
głosował, nikt nie wstrzymał się od głosu. W wyniku głosowania uchwała została 
podjęta jednogłośnie (w obecności 10 radnych), zarejestrowana pod numerem 

72/2009 i stanowi załącznik do protokołu. 
 

Ad. 19. 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. 

 
Zastępca Przewodniczącej Kazimierz Tomasiak zapytał czy radni chcą 

zabrać głos w tej sprawie. W związku z faktem, że nikt nie zgłosił chęci zabrania 

głosu Zastępca Przewodniczącej odczytał projekt uchwały i poddał go pod 
głosowanie. Za przyjęciem uchwały głosowało 9 radnych, przeciw nikt nie 
głosował, nikt nie wstrzymał się od głosu. W wyniku głosowania uchwała została 

podjęta jednogłośnie (w obecności 9 radnych), zarejestrowana pod numerem 
73/2009 i stanowi załącznik do protokołu. 

 
Ad. 20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 41/2009 Rady  
              Gminy Zagnańsk z dn. 28 maja 2009r. w sprawie udzielenia  

              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. 

 
Zastępca Przewodniczącej Kazimierz Tomasiak zapytał czy radni chcą 

zabrać głos w tej sprawie. W związku z faktem, że nikt nie zgłosił chęci zabrania 

głosu Zastępca Przewodniczącej odczytał projekt uchwały i poddał go pod 
głosowanie. Za przyjęciem uchwały głosowało 9 radnych, przeciw nikt nie 

głosował, nikt nie wstrzymał się od głosu. W wyniku głosowania uchwała została 
podjęta jednogłośnie (w obecności 9 radnych), zarejestrowana pod numerem 
74/2009 i stanowi załącznik do protokołu. 

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

            dotacji celowej na 2009 rok dla Powiatu Kieleckiego na wykonanie  
            robót związanych z budową chodnika przy drodze powiatowej  
            nr  0298T Kajetanów-Gruszka-Lekomin w msc. Gruszka gmina  

            Zagnańsk. 
 

Zastępca Przewodniczącej Kazimierz Tomasiak zapytał czy radni chcą 

zabrać głos w tej sprawie. W związku z faktem, że nikt nie zgłosił chęci zabrania 
głosu Zastępca Przewodniczącej odczytał projekt uchwały i poddał go pod 

głosowanie. Za przyjęciem uchwały głosowało 9 radnych, przeciw nikt nie 
głosował, nikt nie wstrzymał się od głosu. W wyniku głosowania uchwała została 
podjęta jednogłośnie (w obecności 9 radnych), zarejestrowana pod numerem 

75/2009 i stanowi załącznik do protokołu. 
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Ad. 22.  Podjęcie stanowiska w sprawie najmu lokali użytkowych w budynku  
             po byłym Ośrodku Zdrowia w Samsonowie. 
  

 Zastępca Przewodniczącej Kazimierz Tomasiak poprosił Zastępcę Wójta 
Mirosława Gareckiego o zabranie głosu. 

 Zastępca poinformował że zgodnie z wcześniejszym stanowiskiem Rady  

w tej sprawie przekazano najpierw 2 pomieszczenia po byłym ośrodku zdrowia  
w Samsonowie a następnie cały parter Towarzystwu Ziemi Samsonowskiej pod 
działalność muzeum regionalnego. Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Bobrzy”, 

która zainteresowana była wynajęciem pierwszego piętra budynku docelowo 
wybrała siedzibę na terenie gminy Miedziana Góra. W chwili obecnej są dwa 
wnioski o wynajęcie pomieszczeń: Towarzystwa Ziemi Samsonowskiej, które 

widziałoby jako swoją siedzibę pierwsze piętro wspomnianego budynku oraz 
wniosek Gminnej Biblioteki Publicznej w Samsonowie, która również 

zainteresowana jest pierwszym piętrem budynku. Ekspertyzy nośności stropów są 
jednak nieprzychylne i narzucają wykonanie belki wzmacniającej strop pod każdą 
półką z książkami. Powierzchnia do dyspozycji na parterze wynosi 60m2, 

natomiast na piętrze budynku – 102,3m2 (po odjęciu klatki schodowej  
i sanitariatów jest to około 89m2). 

 Zastępca Mirosław Garecki powiedział, że swoje stanowiska w tej sprawie 
przedstawią zapewne przewodniczący poszczególnych komisji. 

 Zastępca Wójta Mirosław Garecki poinformował, że na zebraniu sołeckim 
sołectwa Samsonów mieszkańcy dyskutowali o przeznaczeniu pomieszczeń  

w budynku po byłym ośrodku zdrowia i zdecydowali, że parter budynku powinno 
docelowo zająć Towarzystwo Ziemi Samsonowskiej natomiast piętro mogłaby 
zająć  Gminna Biblioteka Publiczna. Jednak koszty adaptacji piętra oraz 

wzmocnienia stropu na dzień dzisiejszy oscylują w granicach 90 tys. zł.  

Radny Tomasz Witecki poinformował, że Komisja Rozwoju Gospodarczego  
i Infrastruktury Technicznej nie zajęła żadnego stanowiska co do przeznaczenia 
pomieszczeń w budynku. Żadnego stanowiska nie zajęły również komisje: 

Budżetu i Finansów, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego – jak 
poinformowali ich Przewodniczący – Zenon Lagner oraz Krzysztof Gębski. 

 Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Pomocy Społecznej  
i Zdrowia Stefan Grudzień poinformował, że członkowie komisji w czerwcu br. byli 

zarówno w pomieszczeniach biblioteki jak też Towarzystwa Ziemi Samsonowskiej. 
Radny zauważył, że podjęcie stanowiska jest trudne, bowiem koszty wzmocnienia 
stropu budynku między parterem a pierwszym piętrem to jedynie początek 

inwestycji, który nie rozwiąże problemu ciasnoty przy ewentualnej lokalizacji 
Biblioteki na pierwszym piętrze, ponieważ Biblioteka zyskałaby tylko około 30m2 

powierzchni w porównaniu do obecnej lokalizacji. 

 Radny Stefan Grudzień powiedział, że członkowie komisji są zdania, by iść 

w kierunku zlecenia opracowania koncepcji docelowego zagospodarowania 
budynku po byłym ośrodku zdrowia w Samsonowie pod kątem umiejscowienia 
biblioteki na parterze budynku (wraz z rozbudową parteru), natomiast na piętrze 

budynku umiejscowić Towarzystwo Ziemi Samsonowskiej. W koncepcji 
opracowanej przez urząd miałyby się znaleźć: koszt ewentualnej dobudowy 

pomieszczeń na parterze, zmiana w planie zagospodarowania przestrzennego 
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sołectwa Samsonów (pod kątem przeznaczenia budynku) oraz wskazanie 
ewentualnego programu unijnego, mogącego współfinansować koszty inwestycji, 
polegającej na rozbudowie parteru pod kątem umiejscowienia tam Biblioteki. Jak 

zaznaczył radny Stefan Grudzień obecny, zgłoszony przez uczestników zebrania 
sołeckiego przydział lokali nie rozwiązuje problemu. Radny Stefan Grudzień 
zaproponował przełożenie podjęcia decyzji oraz przygotowanie docelowej koncepcji 

na kolejną sesję. 

 Radny Tadeusz Mączka, przewodniczący Komisji Promocji, Turystyki 
i Rolnictwa poinformował, że jej członkowie nie zajęli również stanowiska  
w sprawie najmu lokali. Po sprawdzeniu przez protokolanta zapisu głosowania  

w tej sprawie na ww komisji ustalono, że wniosek radnego Władysława 
Kowalewskiego aby przeznaczyć cały budynek Towarzystwu Ziemi Samsonowskiej 

został przyjęty jednogłośnie w obecności 4 członków komisji. 

 Radny Robert Kaszuba zwrócił uwagę, że w budynku po byłym ośrodku 

zdrowia w chwili obecnej nie ma warunków do przeniesienia tam księgozbioru 
Biblioteki. Radny zaproponował, aby przy zmianie planu zagospodarowania 
przestrzennego sołectwa Samsonów uwzględnić działalność komercyjną, który  

to zapis pozwalałby w przyszłości na wprowadzenia tam firmy, aby wnoszony 
przez nią czynsz choć po części przyczynił się do zmniejszenia kosztów 

utrzymania budynku przez gminę. 

 Swoje stanowisko dotyczące wynajmu piętra dla Biblioteki zaprezentowała 

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Samsonowie Pani Stella Ślefarska 
argumentując, jak duży wpływ na działalność biblioteki ma atrakcyjna lokalizacja 
siedziby. Obecnie lokal zajmowany w szkole charakteryzuje się dużą ciasnotą oraz 

znajduje się w piwnicach budynku. Pani Dyrektor Stella Ślefarska poinformowała 
radnych, że są szanse na pozyskanie środków na rozwój biblioteki z dwóch 

unijnych programów. 

 Również Pani Lidia Putowska, Przewodnicząca Towarzystwa Ziemi 

Samsonowskiej przekonywała radnych, że decyzja o udostępnieniu dwóch 
pomieszczeń parteru budynku, podjęta przez nich w październiku 2008 roku była 
dobra. Pani Lidia Putowska zapewniła, że Towarzystwo płaci za media regularnie  

i powiedziała, że uzyskała aprobatę Dyrektora Muzeum w Kielcach na powstanie  
w Samsonowie jeszcze jednego oddziału Muzeum. 

Radny Władysław Kowalewski podkreślił, że dobudowa pomieszczeń na 
parterze budynku jest jak najbardziej na miejscu, jednak póki nie dojdzie do 

realizacji takiej inwestycji proponuje on oddać cały budynek dla Towarzystwa 
Ziemi Samsonowskiej, aby Muzeum Regionalnemu ułatwić starania o rangę 
oddziału Muzeum Narodowego. 

Zastępca Przewodniczącej Kazimierz Tomasiak – prowadzący obrady sesji – 

powiedział, że najdalej idącym wnioskiem jest wniosek Komisji Oświaty, Kultury, 
Sportu, Pomocy Społecznej i Zdrowia. 

Radca Prawny Urzędu Gminy w Zagnańsku, Pani Danuta Maciejewska –
Paluch zapytana o to, czy zgodne z prawem byłoby przełożenie podjęcia 
stanowiska w tej sprawie na kolejną sesję odpowiedziała, że jest to stanowisko  

a nie projekt uchwały i Rada Gminy może je przesunąć na kolejną sesję. 
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Zastępca Przewodniczącej Kazimierz Tomasiak poddał pod głosowanie, kto  
z radnych jest za przesunięciem stanowiska na kolejną sesję. Za przesunięciem 
głosowało 8 radnych, przeciw był 1 radny, 3 radnych wstrzymało się od głosu. 

Przewodnicząca Rady Gminy Justyna Ślewa przejęła prowadzenie obrad  
i powiedziała, że wniosek złożony przez Przewodniczącego Komisji Oświaty, 

Kultury, Sportu, Pomocy Społecznej i Zdrowia został złożony w imieniu członków 
komisji oraz przegłosowany przez radnych. 

Ad. 23. Informacja z realizacji Uchwały Nr 124/2008 Rady Gminy Zagnańsk 
             z dn. 25 września 2008r. w sprawie Regulaminu utrzymania    

             czystości i porządku na terenie gminy Zagnańsk. 
  

 Zastępca Wójta Mirosław Garecki poinformował, że temat realizacji Uchwały 
Nr 124/2008 był poruszany na komisjach, gdzie przewijały się wnioski  

o konsekwentne egzekwowanie przez urząd zapisów uchwały. Z informacji 
przedstawionych przez urząd obowiązek podpisania umów na wywóz śmieci 
posiada 3 289 posesji na terenie gminy, natomiast zawartych umów jest 2 865. 

Wynika z tego, że 424 właścicieli posesji nie podpisało umów w ogóle. 

 Gmina w ostatnim okresie podjęła działania, mające na celu spowodowanie 

podpisania umów przez jak najszerszy krąg mieszkańców. Po wysłaniu ponad 300 
upomnień do osób, które nie posiadały umów na odbiór śmieci 150 osób zgłosiło 

się, aby je zawrzeć. W asyście policjanta przeprowadzono kontrolę  
w miejscowościach: Bartków, Goleniawy, co zaskutkowało podpisaniem kolejnych 
30 umów. W wyniku rozmów telefonicznych około 200 właścicieli posesji 

podpisało kolejne umowy. 

 Urząd – jak poinformował Zastępca Wójta – cały czas prowadzi działania 

kontrolne, zmierzające do jak najlepszego wykorzystania i egzekwowania zapisów 
Regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie Gminy Zagnańsk.  

Do urzędu jednak napływają podania osób starszych, samotnych i schorowanych, 
które proszą o wyrozumiałość, argumentując brak możliwości opłacania wywozu 
śmieci swoją ciężką sytuacją finansową. 

 Radny Kazimierz Tomasiak złożył wniosek o kilkuminutową przerwę  
w obradach. Wniosek został poddany przez Przewodniczącą pod głosowanie.  

Za głosowało 8 radnych, przeciw było 2 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosu. 

 Po przerwie Przewodnicząca wznowiła obrady i poinformowała, że z uwagi 
na wcześniejsze ustalenia Rady głos oddaje się o godz.1500 mieszkańcom. 

             (głos dla mieszkańców gminy Zagnańsk) 

 Sołtys sołectwa Zagnańsk Grażyna Wawszczak poprosiła o zakup jednego 

zestawu sprzętu do ćwiczeń strażackich – sprzęt posłużyłby do ćwiczeń dla  
młodzieży z terenu całej gminy (dotychczas ćwiczenia odbywają się na sprzęcie  

bez stosownego atestu). 
Przewodniczący Rady Sołeckiej w Zagnańsku Pan Waldemar Wiech poprosił     

o skierowanie służb porządkowych celem uporządkowania trasy ścieżki     

rowerowej, biegnącej w kierunku Borowej Góry. 
W toku dyskusji sołtys sołectwa Zagnańsk Grażyna Wawszczak poprosiła, 

aby ustalić katalog zadań (minimum), na które sołectwo może przeznaczyć 

fundusz sołecki i przekazać tą informację sołtysom. 
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Przewodnicząca Rady Sołeckiej z Bartkowa Pani Ewa Jończyk zwróciła się     
z prośbą, aby ustawić tablicę ogłoszeń na początku msc. Bartków. 

Pani Janina Lesińska (sołectwo Tumlin) zwróciła się z prośbą o ustawienie     

dodatkowego kontenera na śmieci przed cmentarzem w Tumlinie  i uzyskanie 
przez gminę zgody na wyburzenie murowanego śmietnika, w którym notorycznie 
są podpalane śmieci. 

Przewodniczący Rady Sołeckiej z sołectwa Belno Sławomir Wiech poprosił  
o usunięcie zarośli z chodnika w msc. Belno. 

Przewodnicząca Rady Sołeckiej z Bartkowa Pani Ewa Jończyk zgłosiła, żeby     
wystąpić z wnioskiem na Posterunek Policji w Zagnańsku, aby patrol wyrywkowo 
sprawdzał czy młodzież spożywająca alkohol na przystankach oraz  w pobliżu 

sklepów jest pełnoletnia. 
Pani Elżbieta Karcz, mieszkanka Zachełmia przedstawiła problem braku 

możliwości podłączenia do jej posesji kanalizacji. Pani Karcz poinformowała, ze 
otrzymała z Urzędu Gminy w Zagnańsku pismo, z którego wynika jakoby nie 
zgodziła się na przeprowadzenia przez jej posesję głównej nitki kanalizacyjnej. 

Zastępca Wójta odpowiadając na pytanie Pani Karcz poinformował, ze sprawą 
wykonania projektu kanalizacji zajmowały się w tym przypadku dwie firmy-a 
ponieważ pierwsza z nich nie wywiązała się z umowy został ogłoszony kolejny 

przetarg. Firma Geo-Projekt, która go wygrała rozpoczęła prace projektowe od 
początku. Z informacji przekazanych przez projektanta-nie został on wpuszczony 

do mieszkania zainteresowanej. Zastępca poinformował Panią Karcz, że w tym 
momencie może ubiegać się o podłączenie mimo braku zgody, gdyż taki dokument 
figuruje obecnie w dokumentacji. Zaintersowana musi jedynie zgłosić chęć 

podłączenia się do kanalizacji oraz wystąpić do Wodociągów Kieleckich o wydanie 
warunków. 

Sołtys Stanisław Kundera poruszył problem wałęsających się stad 
bezpańskich psów. 

 Zastępca Wójta poinformował, że środki przypadające na ten cel  

w roku bieżącym zostały już wykorzystane. 
 
Ad. 24. Informacja o korespondencji wpływającej do Rady Gminy Zagnańsk  

             między sesjami. 
 Przewodnicząca poinformowała, że w okresie od ostatniej sesji do Rady 

Gminy wpłynęła następująca korespondencja: 
- pismo Wojewody Świętokrzyskiego (rozstrzygnięcie nadzorcze) stwierdzające  
   nieważność uchwał, dotyczących zmian w planach zagospodarowania  

   przestrzennego sołectw: Chrusty i Zagnańsk, Zachełmie, Lekomin, Gruszka, 
- dwie skargi: na działalność Urzędu Gminy (od Pana Zdzisława Stępnia, zam.  

   Zagnańsk) oraz na działalność Wójta (złożona praz radnego Roberta Kaszubę).  
   Skargi zostały przekazane Komisji Rewizyjnej celem analizy i przedstawienia  
   stanowiska, 

- pismo Rady Sołeckiej sołectwa Zagnańsk (skierowane na posterunek policji)  
   o objęcie dozorem policyjnym wskazanych miejsc, 
- pismo dyr. SZOZ w sprawie zakupu dla Samorządowego Zespołu Ośrodków  

   Zdrowia w Zagnańsku urządzenia dźwigowego, 
- pismo Dyr. Gminnej Biblioteki Publicznej w Samsonowie o przeniesienie  

   biblioteki na piętro budynku po byłym ośrodku w Samsonowie, 
- pismo Pani Czesławy Wiech o umożliwienie wykupu działki, 
- pismo spółki Krameko z Krakowa dotyczące opracowania planu ochrony dla  

   Suchedniowsko-Oblęgorskiego parku Krajobrazowego.  
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Ad. 25.  Sprawozdanie delegatów do Związków Międzygminnych. 
 

 Przewodnicząca poinformowała, że w okresie od ostatniej sesji  
nie uczestniczyła w spotkaniach delegatów. 

Radny Kazimierz Salwa powiedział, że w dniu 24 sierpnia 09r. odbyło  
się Nadzwyczajne posiedzenie Zgromadzenia Związku Gmin Gór Świętokrzyskich, 

gdzie tematem spotkania było podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie 
Związku na 2009 rok oraz upoważnienia Zarządu do zaciągnięcia pożyczki  
w WFOŚiGW dla zadań z gmin: Łączna i Nowa Słupia. 

Ad. 26.  Sprawy różne 

 Radny Stefan Grudzień poruszył między innymi kwestię lepszego 
oznakowania lokalizacji Dębu Bartek, złego wyprofilowania łuków na trasie 

Zagnańsk-Kielce. Radny poprosił również o kontynuację wykaszania traw  
na terenie całej gminy, nie tylko w jej centrum. 

 Radny Tadeusz Mączka zwrócił uwagę na suche drzewa i ich konary, 
stwarzające niebezpieczeństwo przy chodniku koło szkoły w Zagnańsku oraz 
zniszczony chodnik, który nie został jeszcze naprawiony.  

 Kierownik Posterunku Policji odpowiedział, że chodnik miał być naprawiony 
przez osobę, która go uszkodziła. 

 Przewodnicząca odczytała interpretację słowa „interpelacja”, przygotowaną 

przez Radcę Prawnego Urzędu Gminy.  

Zgodnie z interpretacją interpelacje składać się powinno w sprawach  

o zasadniczym charakterze. Interpelacja powinna zawierać krótkie przedstawienie 
stanu faktycznego będącego jej przedmiotem oraz wynikające zeń pytanie. 
Zgodnie z Konstytucją, interpelacje składa się na piśmie, a odpowiedź na nią 

powinna być udzielona w terminie 21 dni. Gdyby odpowiedź nie zadawalała 
interpelującego, może on wystąpić do Marszałka Sejmu o żądanie dodatkowych 

wyjaśnień, także o umieszczenie interpelacji na porządku dziennym posiedzenia 
Sejmu. Przepisy ustaw samorządowych nie zawierają uregulowań dotyczących 
interpelacji radnych. Uregulowania takie znajdują się w większości statutów. 

Zgodnie z art. 22 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym, organizację wewnętrzną 
oraz tryb pracy organów gminy określa statut gminy. Zapisy dotyczące 

interpelacji wzorowane są na Regulaminie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Każdy 
ma prawo do składania interpelacji. Składa się ją w sprawach związanych  
z realizacją uchwał oraz wykonywaniem zadań przez Wójta (burmistrza, 

prezydenta), urząd gminy i inne jednostki organizacyjne. Interpelacja powinna 
zawierać w szczególności krótkie przedstawienie stanu faktycznego będącego jej 
przedmiotem oraz wynikające stąd pytania. Interpelacje składa się na piśmie na 

ręce przewodniczącego rady gminy. Zgodnie z wzorem zaczerpniętym  
z regulaminu Sejmu RP, przewodniczący niezwłocznie przekazuje przyjęte 

interpelacje wójtowi, który udziela odpowiedzi na każdą z nich w terminie 21 dni 
od daty jej złożenia. W przypadku uznania otrzymanej odpowiedzi  
za niezadowalającą, radny może zwrócić się do przewodniczącego z żądaniem 

dodatkowych wyjaśnień na piśmie, uzasadniając przyczyny nieprzyjęci 
odpowiedzi. Dodatkowe wyjaśnienia udzielane są przez interpelowanego  
w terminie 21 dni od dnia otrzymania żądania dodatkowych wyjaśnień. 




