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Protokół  VI/2009 
z posiedzenia sesji Rady Gminy Zagnańsk 

odbytej w dniu 18 września 2009 roku. 

 
Sesję otworzyła i obradom przewodniczyła Przewodnicząca Rady Gminy 

Justyna Ślewa. Powitała zebranych na sali konferencyjnej Urzędu Gminy 

radnych, sołtysów, przewodniczących Rad Sołeckich, Dyrektorów szkół, Wójta 
Zbigniewa Zagdańskiego, zastępcę Wójta Mirosława Gareckiego, Skarbnika Gminy 

Roberta Szechnickiego. Przewodnicząca powitała również przedstawicieli mediów 
(Echa Dnia, Gazety Zagnańskiej), Radnego Rady Powiatu Mirosława Gębskiego 
oraz Nadleśniczego Nadleśnictwa Zagnańsk Pana Tomasza Kuszewskiego. 

Na podstawie listy obecności Przewodnicząca stwierdziła quorum  
(na sali obecnych było 12 radnych). 

Na sekretarza nadzorującego sporządzenie protokołu Przewodnicząca Rady 
Gminy wyznaczyła radnego Tomasza Witeckiego. 
 

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

 
Radny Piotr Piwowarczyk, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zgłosił wniosek, aby 

zdjąć z porządku obrad punkt nr 12, tj. podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia 
skargi na działalność Wójta Gminy. Radny powiedział, że jest co prawda projekt 
uchwały, proponowany przez Komisję Rewizyjną, jednak do tego projektu Radca 

Prawny Urzędu ma pewne uwagi. 
 Radny Robert Kaszuba powiedział, że propozycja zdjęcia projektu uchwały 

jest dziwna tym bardziej, że Radca Prawny urzędu parafowała projekt, uznając  
go za zgodny z przepisami prawa. Radny dodał, że Pan Wójt na komisjach 
potwierdził, że odpowiedź powinna była zostać udzielona szybciej. 

 Przewodnicząca Rady Gminy udzieliła głosu Pani Danucie Maciejewskiej-
Paluch, Radcy Prawnemu urzędu. 
 Radca Prawny poinformowała, że projekt uchwały jest zgodny z prawem, 

jednak podpisując go nie czytała uzasadnienia do projektu uchwały i dodała,  
że w jej ocenie nie ma tu do czynienia z interpelacją, bowiem jest to prośba  

o przygotowanie informacji. Interpelacja nie została tu sformułowana i złożona 
(jak być powinno) na ręce Przewodniczącej Rady Gminy, co nie zmienia faktu,  
że odpowiedź nie została udzielona w terminie. Radca wyjaśniła, że zakres 

przygotowanej odpowiedzi był tak obszerny, że nie było możliwym udzielenie jej  
w ciągu 7 dni. Przedmiotem skargi nie jest również rażące zaniedbanie zadań lub 

ich nie należyte wykonanie przez organ-w tym przypadku Wójta, a jedynie brak 
odpowiedzi na pismo w terminie. Skarżący nie ujawnił również, w czyim imieniu 
jest składana interpelacja. 

 Radny Robert Kaszuba powiedział, że jest to absurd. Uzasadnił,  
że odpowiedź na złożoną przez siebie interpelację w dniu 27 kwietnia otrzymał 
dopiero 21 sierpnia. Radny poprosił, aby wszyscy zachowywali się poważnie. 

 Przewodnicząca przywołała radnego Roberta Kaszubę do porządku  
i powiedziała, że złożył on zapytanie a nie interpelację. 

 Radny Robert Kaszuba zwrócił uwagę, że skarga jego zdaniem jest zasadna. 
Ponadto radny złożył kolejne pismo o przygotowanie informacji takiej, o jaką 
prosił i poinformował, że według Kodeksu Postępowania Administracyjnego 

przewidziany jest 30-dniowy termin odpowiedzi na pismo. 
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 Radny Piotr Piwowarczyk, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej potwierdził 
swój wniosek o zdjęcie punktu z porządku obrad uzasadniając, że pismo złożone 
przez radnego Roberta Kaszubę nie było interpelacją a tylko zapytaniem, więc  

nie musi być do tego uchwały. Radny Piotr Piwowarczyk powiedział, ze członkowie 
Komisji Rewizyjnej uznali przekroczenie terminu odpowiedzi a po wypowiedzi 
Radcy Prawnego uznać należy, że nie była to interpelacja. 

 Wójt Zbigniew Zagdański zabrał głos argumentując, iż nie chciałby się 
wypowiadać w tej sprawie, gdyż dotyczy ona jego. Wójt powiedział, że nie wdaje 

się w ocenę prawną, czy była to interpelacja, jednak uważa, że czteromiesięczna 
odpowiedź jest rażąco za długa. Wójt powiedział również, że w jego ocenie Pani 
Mecenas pomyliła się parafując projekt uchwały. 

 Pani Danuta Maciejewska-Paluch powiedziała, że pismo od początku 
zostało źle zakwalifikowane. 

 Radny Artur Kudzia powiedział, że dyskusja nad zdjęciem tego punktu  
z porządku obrad powinna być jak najkrótsza, gdyż cały urząd uznał, że jest  
to interpelacja a sam Wójt potwierdził, że odpowiedź powinna była zostać 

udzielona znacznie szybciej. 
 Przewodnicząca zapytała, czy w sprawie porządku obrad ktoś chciałby 
jeszcze zabrać głos. Ponieważ innych wniosków nie zgłoszono, Przewodnicząca 

poddała pod głosowanie, kto z radnych jest za zdjęciem z porządku obrad punktu 
nr 12, tj. podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta 

Gminy. 
 Za zdjęciem punktu głosowało 10 radnych, nikt nie głosował przeciw, 
2 radnych wstrzymało się od głosu. W wyniku głosowania punkt nr 12 został 

zdjęty z porządku obrad. 
Radny Robert Kaszuba nie brał udziału w głosowaniu. 

 Przewodnicząca poinformowała, że po sesji pozwoli sobie przekazać 
interpretację słowa „interpelacja” wszystkim radnym. 
(na obrady weszła radna Agnieszka Gębska) 

 Przewodnicząca zapytała, kto z radnych jest za przyjęciem porządku obrad  
z przegłosowaną poprawką. Za przyjęciem porządku obrad z poprawką głosowało 
10 radnych, przeciw głosował 1 radny, 2 radnych wstrzymało się od głosu. 

Przyjęty przez Radę porządek obrad 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. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej opracowania projektu 

planu ochrony dla Suchedniowsko-Oblęgorskiego Parku Krajobrazowego 
zgodnie z dokumentacją opracowaną przez firmę Krameko Sp. z o.o.  
w Krakowie. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu 
nieruchomości niezabudowanych położonych w Zagnańsku przy ulicy 
Kieleckiej. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia na rzecz Gminy Zagnańsk 
nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Zagnańsk, gmina Zagnańsk. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia przebiegu istniejących ulic położonych  
w miejscowości Osiedle Kaniów, na terenie gminy Zagnańsk. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na dostawę 

opału do placówek oświatowych w sezonie grzewczym 2010-2011. 
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10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na wywóz 
nieczystości płynnych (ścieków) z placówek oświatowych w latach 2010-2011. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Urzędu 

Gminy w Zagnańsku. 
12. Informacja o korespondencji wpływającej do Rady Gminy Zagnańsk  
       między sesjami. 

13.  Sprawozdanie delegatów do Związków Międzygminnych. 
14.  Sprawy różne. 

15.  Zapytania i interpelacje radnych i mieszkańców gminy. 
 
 Radny Stefan Grudzień poprosił o udzielenie mu głosu i powiedział, że 

miesiąc wrzesień jest w życiu Polaków szczególnym miesiącem. Obchodzimy 70-tą 
rocznicę wybuchu II wojny światowej. Radny w imieniu Komisji Oświaty, Kultury, 

Sportu, Pomocy Społecznej i Zdrowia, która zobligowała Przewodniczącego komisji 
do wystąpienia, wniósł wniosek, aby wszyscy zebrani na sesji minutą ciszy uczcili 
wszystkie ofiary agresji Hitlerowskiej 1 września 1939 roku jak również agresji 

Związku Radzieckiego w dniu 17 września 1939 roku. Radny Stefan Grudzień 
poprosił wszystkich o powstanie. 
 Wszyscy zebrani na sali powstali i minutą ciszy uczcili ofiary agresji 

Hitlerowskiej oraz agresji Związku Radzieckiego we wrześniu 1939 roku. 
 Po akcie oddania czci Przewodnicząca poinformowała, że zebrani mogą 

usiąść, a Rada przechodzi do dalszej realizacji porządku obrad. 
 
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 z ostatniej sesji. Za przyjęciem 
głosowało 10 radnych, przeciw nikt nie głosował, 3 radnych wstrzymało się  

od głosu, w wyniku czego protokół został przez Radę przyjęty. 
 
Ad. 4. Informacja Wójta z działalności między sesjami. 

 
 Wójt Zbigniew Zagdański poinformował, że wpłynęło pismo informujące  

o zmniejszeniu  dochodów gminy o kwotę 228 121 złotych, które mieliśmy 
pozyskać z budżetu państwa jako kwotę dotację na zasiłki rodzinne. Wójt 
poinformował, że w ślad za tym zmniejszył zarządzeniem dochody gminy w tym 

zakresie. 
 

- 16 września br. Wójt odbył spotkanie z Wicemarszałkiem Woj. Świętokrzyskiego  
   Panem Zdzisławem Wrzałką w sprawie modernizacji drogi wojewódzkiej.  
   Ponieważ zbliża się okres konstruowania budżetu m. in. Województwa razem  

   z radnym Jerzym Suchańskim Wójt rozmawiał w sprawie ujęcia zadania Gminy  
   Zagnańsk (modernizacja drogi wraz z budową chodnika jednostronnego na  
   odcinku od przejazdu kolejowego w Chrustach do Lekomina), 

 
- 12 września br. Wójt był uczestnikiem zebrania wiejskiego w Szałasie, które  

   dotyczyło wskazania przedsięwzięć, które mają być realizowane z tzw. funduszu  
   sołeckiego, 
 

- 13 września br. odbyło się z udziałem Wójta zebranie wiejskie w msc. Umer  
   i Kołomań, gdzie oprócz inwestycji z funduszu sołeckiego zebranie zdominowała  
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   sprawa gazyfikacji tych miejscowości. Odbyło się ono z udziałem projektanta,  
   który skarżył się, że mieszkańcy nie wyrażają zgody na przejście rurociągiem  
   przez swoje posesje. W tym rejonie jest również problem z kanalizacją w Umrze,  

   z uwagi na złożone odwołania przez mieszkańca, na którego działce  
   zlokalizowana miała być przepompownia ścieków. W obecnym momencie Gmina  
   czeka na decyzję Wojewody, ale z uwagi na fakt, iż nie wiadomo do końca, kiedy  

   pojawi się ostateczna decyzja, dokumentacja na pozwolenie na budowę może  
   stracić ważność, 

 
Wójt poinformował również o dwóch problemach w Barczy – jeden dotyczy 

oczyszczalni ścieków, gdzie mieszkańcy skarżą się na uciążliwą woń dobiegającą  

z oczyszczalni. Być może dzieje się tak za sprawą zlokalizowanego punktu odbioru 
ścieków dowożonych. Nie mniej jednak Gmina zaproponowała Wodociągom 

Kieleckim Sp. z o.o. uczestnictwo w spotkaniu z mieszkańcami na miejscu, przy 
oczyszczalni. 

Drugi problem w Barczy dotyczy modernizacji drogi nr 7. Mieszkańcy 

skarżą się, że tą drogą, która jest drogą lokalną, a wykorzystywana ma być 
również jako trasa dojazdowa dla wszystkich pojazdów, które będą się chciały 
włączyć do ruchu w kierunku Warszawy, jest zorganizowany zbyt duży ruch. 

Trasą tą wyjeżdżają głównie ciężkie pojazdy z kopalni w Wiśniówce i jest ich 
dwieście kilkadziesiąt dziennie. Gmina zgłosiła problem do Generalnej Dyrekcji 

Dróg Krajowych i Autostrad wraz z propozycją ograniczenia tonażu na tej drodze. 
Gmina podjęła również działania, aby na tamtej trasie uruchomić komunikację 
miejską oraz busy. W chili obecnej nie funkcjonuje ona, ponieważ przystanek 

ustawiony tam dla PKS nie może być wykorzystywany przez innych 
przewoźników. 

 
- 17 września dobyło się zebranie wiejskie w Kaniowie, które dotyczyło  
   wyznaczenia inwestycji do realizacji z funduszu sołeckiego. Na spotkaniu  

   poruszano również sprawę modernizacji dróg w Kaniowie, co jest związane  
   z wydzierżawieniem terenu przy zalewie na Borowej Górze. Mieszkańcy skarżą  
   się na hałas i bardzo duży ruch, zakłócanie ciszy nocnej głównie w trakcie  

   dużych imprez masowych. Wójt powiedział, że mieszkańcy oczekują na  
   rozwiązanie umowy na dzierżawę tego terenu. Dlatego Wójt wydał polecenie  

   swojemu Zastępcy, aby każda impreza tam organizowana była poddawana  
   kontroli zaraz po godz. 22:00, co mogłoby stanowić podstawę do rozwiązania  
   umowy dzierżawy. 

 Drugim problemem poruszanym przez mieszkańców jest problem wspólnoty  
   wiejskiej. Byli właściciele tych terenów, które weszły w teren wspólnoty wiejskiej  

   chcą aby powrócić do pierwotnego stanu po to, by odzyskać te ziemie, 
 
- również 17 września Wójt odbył spotkanie z udziałem Wicestarosty Ryszarda 

Barwinka w sprawie wykonania pomnika  w lesie w rejonie Siodeł 
upamiętniającego zgrupowanie żołnierza Armii Krajowej, które miały wyruszyć na 
pomoc Powstaniu Warszawskiemu w dniach 14-16 sierpnia 1945 roku. 

Ostatecznie oddziały te nie ruszyły, gdyż nie pozwoliły na to Niemcy. Dawni 
uczestnicy tego spotkania chcą, żeby to zostało upamiętnione. 

 
 W analizowanym okresie Wójt podjął jedno zarządzenie, gdzie 
najważniejszym przesunięciem w budżecie była kwota 13 940 złotych na 

wyłapywanie psów. Okazało się, że usprawnienie działań Gminy w zakresie 
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egzekwowania podatku od posiadania psów spowodowało lawinowy wzrost 
bezpańskich psów na drogach. 
- 10 000 złotych Wójt przeznaczył dodatkowo na wywóz śmieci z dzikich wysypisk    

   śmieci oraz koszy przyulicznych, 
- 18 000 złotych Wójt przeznaczył dodatkowo na koszenie poboczy i rowów  
    w miejscach centralnych, 

- 7 000 złotych na wykonanie ocieplenia dodatkowej ściany domu nauczyciela  
   w Szałasie. 

 Wójt poinformował, że pod kierownictwem Zastępcy Wójta Mirosława 
Gareckiego przygotowywany jest plan rewitalizacji Zagnańska, który w ogólnym 
zarysie uwzględniałby modernizację ul. Spacerowej, Słonecznej, Kieleckiej oraz  

ul. Borek poprze wykonanie nowej nawierzchni, wykonanie chodnika na ul. Borek 
oraz ul. Spacerowej –drugostronnego, zasadzenia dużej ilości ozdobnej zieleni, 

wykonanie lamp ozdobnych od ul. Spacerowej i Turystycznej w kierunku Dębu 
Bartek, modernizacja parkingu przy Urzędzie Gminy oraz Ośrodku Zdrowia  
w Zagnańsku, parkingu przy drugiej filii Banku Spółdzielczego jak również 

ustawienie ławek po tych trasach w miejscach, gdzie jest to możliwe. 
 Plan ten nie obejmuje terenu przy Dębie Bartku, ponieważ zdaniem 
pracowników Urzędu Marszałkowskiego budowa tam budynku nie mieści się  

w pojęciu rewitalizacji. 
 Przewodnicząca zapytała, czy radni mają pytania do informacji złożonej 

przez Wójta. 
 Radny Stefan Grudzień zauważył, że kwoty zwiększenia w budżecie  
na likwidację dzikich wysypisk śmieci oraz na wyłapywanie  bezpańskich psów  

są bardzo duże i należałoby rozważyć w tym miejscu powołanie straży gminnej, 
która mogłaby te problemy rozwiązać. Radny zaproponował jeszcze uwzględnienie 

przy planie rewitalizacji możliwości wytyczenia ścieżki rowerowej w kierunku 
Dębu Bartek. 
 Radny Artur Kudzia powiedział, że w miejscu gdzie planowane jest 

postawienie pomnika znajduje się również krzyż, którego odnowienie obiecywał 
wspomóc finansowo poprzedni Nadleśniczy. Radny zapytał Nadleśniczego 
Tomasza Kuszewskiego, czy również podtrzymuje obietnicę swojego poprzednika. 

 Wójt Zbigniew Zagdański zauważył, że byłby to już drugi pomnik w tym 
miejscu, gdyż w lesie przy drodze Zagnańsk-Kielce zostanie ustawiony jeden 

pomnik w formie głazu kamiennego, w miejscu wyeksponowanym dla 
korzystających z tej drogi. Wójt powiedział również, że zobowiązał się do zakupu 
głazu pod pomnik pod warunkiem, że gmina nie będzie musiała płacić  

za dzierżawę terenu pod pomnikiem. Honorowy patronat nad tym obiecał objąć 
Starosta Kielecki. 

 Nadleśniczy Tomasz Kuszewski poinformował, że jeżeli chodzi o kwestie 
udostępnienia terenów leśnych pod obeliski to kwestia ta jest już rozwiązana. 
Istnieją jedynie pewne zawirowania interpretacyjne co do minimalnych opłat  

za udostępnienie tego terenu, jednak decyzją jednostki nadrzędnej Nadleśnictwo 
Zagnańsk ma udostępnić te tereny nieodpłatnie. 
 Tematu krzyża jak też deklaracji swojego poprzednika Nadleśniczy 

Kuszewski nie znał wcześniej, jednak poprosił aby radny Artur Kudzia przy okazji 
przedstawił mu wspomnianą problematykę. 

 Radny Robert Kaszuba zapytał o kwestię planu rewitalizacji dla Zagnańska. 
Radny zapytał, czy programem rewitalizacji nie można byłoby rozwiązać problemu 
skrzyżowania w Tumlinie-Węglach, ustawić tam kilku ławek zaznaczając, że nie 

powinno się skupiać działań tylko wokół centrum gminy i sołectwa Zagnańsk. 
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 Radny Robert Kaszuba poruszył problem nieogrodzonego terenu gminnego 
w sąsiedztwie Zakładu Kamieniarskiego Państwa Lesińskich, gdzie po leżących 
tam kamieniach skaczą dzieci idące do szkoły. 

 Radny zauważył, że zrewitalizować można również centrum Samsonowa pod 
kątem rozbudowy budynku dawnego ośrodka zdrowia. 
 Radny Robert Kaszuba zapytał o zamierzenia urzędu jeśli chodzi  

o zbliżający się termin składania wniosków w nowym naborze na tzw. 
„Schetynówki”, czyli budowę dróg z Narodowego Program Przebudowy Dróg 

Lokalnych (termin ten upływa z dniem 30 września 2009r.). 
 Wójt odpowiedział, że zrozumiał wolę radnych w ubiegłym roku przy 
rozmowach o drogach, typowanych do złożenia wniosku jako delegację  

do występowania w roku 2009 o przebudowę dalszej części drogi Zagnańsk-
Kielce. Jeżeli chodzi natomiast o drogę gminną, którą gmina miałaby zafirmować 

do tego programu, jest przygotowana dokumentacja w tym zakresie na drogę  
w Zabłociu. 
 Jak powiedział Wójt środki na udział własny do programu rewitalizacji 

gmina przewiduje z budżetu roku 2010 lub nawet 2011. Nie jest możliwe, aby 
program rewitalizacji był realizowany poza Zagnańskiem, ponieważ w interpretacji 
Urzędu Marszałkowskiego plan można realizować w miejscowościach, 

stanowiących wyłącznie siedzibę gminy. Program może wychodzić poza granice 
sołectwa Zagnańsk w nie więcej niż 10 %. Sołectwo Samsonów nie może zjawić się 

w programie rewitalizacji, gdyż nie jest on siedzibą gminy. 
Wójt poinformował również, że gmina ma koncepcję zagospodarowania 

centrum Samsonowa i Huty, a w dniu 17 września została skierowana ponownie 

propozycja do Pana Stachery, aby sprzedał nieruchomość bądź zgodził się na jej 
zamianę (choć pierwotnie wypowiedział się on, że nie jest zainteresowany 

sprzedażą działki obok ruin Huty). Na odpowiedź urząd będzie czekał  
do 30 września br. 

 Radny Stefan Grudzień zauważył, że mowa o tym, iż następną drogą  

(z gminnych) typowaną do NPPDL będzie droga w Zabłociu, była w ubiegłym roku 
przy okazji rozmów o drodze ul. Turystyczna – Borowa Góra. Ponadto radny 
powiedział, że z drogi Zagnańsk-Kielce korzystają nie tylko mieszkańcy sołectwa 

Zagnańsk, jak również z parkingu przy urzędzie gminy korzystają przede 
wszystkim mieszkańcy sołectw ościennych. 

Radna Agnieszka Gębska zapytała, czy parking przy placu zabaw na 
Ścięgnach mógłby być rozważany i czy kwalifikuje się do którejś z inwestycji 
gminnych, z uwagi na dokonywany w tym miesiącu wybór zadań z funduszu 

sołeckiego. Radna wskazała też, że droga na Ścięgnach również kwalifikuje się do 
Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. 

Przewodnicząca zauważyła, że kwestie te kwalifikują się do omawiania przy 
okazji „spraw różnych” i poprosiła o pytania do informacji złożonej przez Wójta. 
(na obrady wszedł radny Władysław Kowalewski) 

Wójt odpowiedział, że parking przy placu zabaw na Ścięgnach odpowiada 
Programowi Rozwoju Obszarów Wiejskich, ale zakres budowy tego placu zabaw 
został ograniczony ze względu na pierwotnie ogromne koszty realizacji tego 

przedsięwzięcia. W przypadku następnego rozdania i pozytywnej decyzji rady w tej 
sprawie wniosek o budowę tam parkingu zostałby zapewne zaakceptowany. 

Wójt odpowiedział również radnemu Robertowi Kaszubie, że w związku  
z powtarzającym się składowaniem i ustawianiem na terenie działki gminnej  
w Tumlinie kamieni, gmina rozważy ogrodzenie tego terenu. 
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Radny Artur Kudzia zaproponował, aby gmina Zagnańsk wystąpiła  
do gminy Masłów z propozycją przejęcia gruntu pod drogą, aby można było 
kontynuować przebudowę drogi Zagnańsk-Kielce na dalszym odcinku. 

Radny Tomasz Witecki powiedział, że głosując nad wnioskiem o przebudowę 
drogi Zagnańsk-Kielce, głosuje jedynie nad odcinkiem do granic 
administracyjnych Gminy Zagnańsk, co potwierdził również radny Piotr 

Piwowarczyk. Radny Tomasz Witecki powiedział, że przy dyskusji nad drogą, 
mającą wejść do tego programu radni z części gminy po stronie zachodniej myśleli 

o drodze Miedziana Góra-Tumlin-Samsonów-Szałas, ponieważ ta droga była 
wtedy bardziej punktowana. Radny zwrócił uwagę, że w planach Urzędu Miasta 
Kielce jest remont dróg: ul. Krakowskiej, Sandomierskiej, Ogrodowej, natomiast o 

ul. Zagnańskiej nic się na razie nie słyszy. Poza tym na przejęcie fragmentu 
gruntu pod drogą, należącą do Gminy Masłów może zejść ponad rok, którego 

szkoda jest zdaniem radnego Witeckiego marnować na załatwianie formalności. 
Radny Robert Kaszuba zauważył, że przy głosowaniu w ubiegłym roku 

droga ta przepadła tylko jednym punktem i powinna być realizowana, gdyż jest  

to szlak łączący dwie gminy i ma duże szanse na uzyskanie dofinansowania. 
Przewodnicząca poinformowała, że Rada wróci do dyskusji o drogach  

w „sprawach różnych”. 

 
Ad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej opracowania 

projektu planu ochrony dla Suchedniowsko-Oblęgorskiego Parku 
Krajobrazowego zgodnie z dokumentacją opracowaną przez firmę Krameko 
Sp. z o.o. w Krakowie. 

 
 Przewodnicząca zapytała, czy do projektu uchwały radni mają wnioski. 

Radny Stefan Grudzień, Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, 
Pomocy Społecznej i Zdrowia zgłosił, że na posiedzeniu w dniu 14 września 
komisja miała szereg uwag i wniosków do projektu uchwały oraz kwestii 

związanych z planem ochrony dla Suchedniowsko-Oblęgorskiego Parku 
Krajobrazowego. Radny zwrócił uwagę, że Gmina Zagnańsk nie była na pewnym 
etapie przygotowywania tego planu potraktowana poważnie, a wręcz została 

pominięta. 
 Radny powiedział, że komisja wnioskuje o zmianę zapisu § 1 tak, aby 

znalazły się w nim zapisy z uzasadnienia uchwały, tj: 
„opiniuje negatywnie opracowania projektowe planu ochrony dla Suchedniowsko-
Oblęgorskiego Parku Krajobrazowego ze względu na: 

- brak zaznaczenia dwóch planowanych wodnych zbiorników retencyjnych, 
- nie uwzględnienie planowanych dróg dojazdowych oznaczonych symbolem  

   KD-D1, 
- brak zaznaczenia terenów zabudowy mieszkaniowej, pensjonatowej  
   (rekreacyjnej), 

- brak zaznaczenia terenu obsługi sportu, turystyki, rekreacji i wypoczynku, 
- brak w wykazie szlaków turystycznych ścieżki konnej Świętokrzyskiego Szlaku  
  Turystyki Jeździeckiej.” 

 
 Ponadto, jak zaznaczył radny Stefan Grudzień, radni chcieliby swoim 

stanowiskiem zobligować Wójta Zbigniewa Zagdańskiego do wystąpienia  
do Dyrekcji Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych  
w Kielcach z pismem, w którego treści znajdą się rozbieżności między planem 

opracowanym przez Krameko Sp. z o.o. a obowiązującym na dziś miejscowym 
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planem zagospodarowania przestrzennego gminy, szczególnie dla miejscowości 
Szałas i Długojów. 
 Ponadto radni tym stanowiskiem z komisji chcą zobligować Pana Wójta  

do zorganizowania i przeprowadzenia szkolenia dla mieszkańców szczególnie tych 
dwóch sołectw. Na posiedzeniu tej komisji padł wniosek, że można skorzystać  
z programu unijnego, aby przeprowadzić szkolenie dla mieszkańców sołectw 

Szałas i Długojów, jakie przysługują im przywileje i ewentualne roszczenia  
z tytułu zamieszkiwania na terenie obszaru chronionego „Natura 2000”. 

 Radny Robert Kaszuba powiedział, że przygotował dla urzędu informację,  
z jakiego programu można pozyskać środki, z działania edukacyjnego na 
obszarach chronionych dla mieszkańców zamieszkałych te tereny lub 

mieszkających w bezpośrednim sąsiedztwie z programu Infrastruktura  
i Środowisko. Wniosek jest dofinansowywany w 85%. Radny przekazał informację 

o programie Wójtowi. 
 Ponadto Radny Kaszuba odniósł się do planu ochrony, który zawiera jego 
zdaniem bardzo dużo obostrzeń przepisów, powodujących duże utrudnienia  

dla mieszkańców zamieszkujących na obszarze Natura 2000. Radny zwrócił się  
do Nadleśniczego Tomasza Kuszewskiego, aby Nadleśnictwo było prekursorem 
działalności edukacyjnej w tym zakresie, aby wspomóc mieszkańców, by ci z kolei 

korzystając z tych przepisów mogli zgłaszać np. działalność agroturystyczną na 
terenie chronionym. 

 Wójt podziękował radnemu Kaszubie za przekazane materiały i zwrócił 
uwagę na fakt, że minimalna wartość projektu to 400 tysięcy złotych, a więc 
gmina musiałaby przekazać ok. 40% wartości, czyli 160 tysięcy złotych. 

 Radny Robert Kaszuba powiedział, że oprócz szkoleń jest tam jeszcze szereg 
działań, które można przeprowadzić, żeby skorzystać z tego programu. 

 Nadleśniczy Tomasz Kuszewski zabrał głos w sprawie projektu ochrony dla 
Suchedniowsko-Oblęgorskiego Parku Krajobrazowego. Nadleśnictwa, na terenie 
których występuje park również zostały poproszone o wyrażenie opinii  

i wniesienie swoich uwag do tego planu, co zostało już zrobione w miesiącu lipcu 
br., ale Nadleśnictwo skupiło się jedynie na uwagach dotyczących prowadzenia 
gospodarki leśnej. Uwag tych nie było dużo, nie mniej jednak zostały one 

przekazane do Dyrekcji Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków 
Krajobrazowych w Kielcach. 

 Jak powiedział Nadleśniczy – Park istnieje nadal, dochodzą jedynie 
elementy związane z ochroną przyrody i obszarów chronionych Natura 2000. Plan 
urządzania lasu zostanie również poddany ocenie oddziaływania na środowisko. 

Nadleśnictwo Zagnańsk nie wie do końca, jaki to będzie miało wpływ  
na korzystanie przez mieszkańców z obszarów leśnych, czy na funkcje społeczne 

też będzie miało to duży wpływ. 
 Nadleśniczy poprosił o informowanie go o posiedzeniach Rady Gminy, na 
których będą poruszane sprawy o tematyce związanej z lasami, aby można było 

tematy te przybliżyć i wspólnie rozwiązywać problemy. Tereny leśne, którymi 
dysponuje Nadleśnictwo to tereny i rzeczy bezcenne. Ideą jest, żeby chronić się 
przed cywilizacją, aby nie wszystko zostało zabudowane, wybetonowane, choć  

z drugiej strony jest również człowiek, który żyje, mieszka i pracuje na terenie tej 
gminy. 

 Radny Stefan Grudzień powiedział, że cieszy się z obecności Nadleśniczego 
na sesji, aby wspólnie móc działać i rozmawiać o nurtujących gminę  
i nadleśnictwo problemach. Radny zapytał, jaka jest możliwość udostępnienia 

przez Nadleśnictwo duktów leśnych po stronie północnej gminy. 
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 Radny podkreślił, że Gmina Zagnańsk i Nadleśnictwo Zagnańsk powinny 
działać wspólnie, tworząc koło Dębu Bartek infrastrukturę i odpowiednie warunki 
celem zatrzymania w tym miejscu turystów. Radny powiedział, że wszyscy 

oczekują od Nadleśniczego Kuszewskiego pomocy i współpracy w tym zakresie. 
 Wójt Zbigniew Zagdański powiedział, że Gmina Zagnańsk proponuje 
Nadleśnictwu absolutnie wyjątkowy biznes – bowiem w tym momencie koło Dębu 

Bartek jest taka sytuacja, że Pan Nadleśniczy musi: po pierwsze nie zapominać, 
żeby teren utrzymywać w należytym stanie, płacić za jego utrzymanie nic nie 

mając z tego. A Gmina Zagnańsk ze swej strony zaproponowała bardzo dobry 
interes, ponieważ chce przejąć ten teren-otoczenie wokół Dębu Bratek, 
utrzymywać go za własne pieniądze, wyłożyć środki na realizację jakiegoś 

przedsięwzięcia nie naruszając stanu środowiska naturalnego i dodatkowo 
chwalić Nadleśnictwo Zagnańsk za taki sposób podejścia do sprawy. 

 Stan rzeczy na dziś jest taki, że Gmina ma zgodę na piśmie Lasów 
Państwowych w sprawie objęcia kontrolą tych terenów ale poprzez zamianę 
gruntów. Grunty, jakie mogą być wystawione do zamiany dla Lasów Państwowych 

to grunty albo leśne, albo przeznaczone do zalesienia. Gmina ma nawet 
propozycje zakupu gruntów, ale te grunty nie są gruntami leśnymi, ani 
przeznaczonymi do zalesienia. Proces zmiany zagospodarowania w miejscowym 

planie – a taki byłby tu konieczny – trwa około roku czasu. Tymczasem wyrażenie 
zgody przez Lasy Państwowe na udostępnienie tego terenu Gminie Zagnańsk 

poprzez sprzedaż, ograniczone prawo rzeczowe z możliwością zabudowy,  
ze wszystkimi ujemnymi konsekwencjami dla firm (gdyby się coś nie powiodło) 
pozwoliłoby na to, by szybciej opracować projekty i zrealizować to przedsięwzięcie. 

Dlatego też Gmina Zagnańsk liczy na życzliwość Pana Nadleśniczego i wyrażenie 
zgody na takie podejście do tej sprawy. Nadleśnictwo Zagnańsk miałoby sam zysk 

z tego tytułu – pozbyłoby się problemu, nie płaciłoby za utrzymanie tego miejsca, 
znosić krytyki ze strony mediów za to, że teren jest np. niewykoszony, 
zaśmiecony, brak jest ubikacji w pobliżu. 

 Nadleśniczy Nadleśnictwa Zagnańsk Tomasz Kuszewski powiedział, że jest 
jak najbardziej życzliwy temu zagadnieniu, jednak nie może działać wbrew 
przepisom i wbrew prawu. Dlatego problem załatwienia tego trudnego tematu 

konsultuje on ze swoją jednostką nadrzędną. Nadleśnictwo otrzymało odpowiedź  
z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, że oddanie tego terenu  

w użytkowanie wieczyste na podstawie art. 38 ustawy o lasach, z powodu braku 
aktów wykonawczych, jest nie możliwe. Jedyną kwestią możliwą, aby ten temat 
załatwić pozytywnie jest zamiana tych gruntów. Jeśli znajdą się tereny  

na zamianę z Lasami Państwowymi, Gmina Zagnańsk stanie się właścicielem 
terenu wokół Dębu Bartek i będzie mogła realizować zamierzone przez siebie 

przedsięwzięcia. Jeśli wchodziłaby w grę dzierżawa, to nie powstaną wtedy żadne 
budynki, typu punkt informacji turystycznej przy Dębie Bartku. Nadleśniczy 
powiedział, że jego zdaniem działania Gminy powinny zmierzać w kierunku 

pozyskiwania terenów na zamianę. 
 Wójt Zbigniew Zagdański zapewnił Pana Nadleśniczego, że mając jego 
pozytywną opinię jest w stanie załatwić wszystko: w Generalnej Dyrekcji Lasów 

Państwowej, w Regionalnej jak również w Ministerstwie, które nadzoruje 
gospodarkę w lasach. Potrzebna jest do tego jedynie pozytywna opinia 

Nadleśniczego, jako gospodarza terenu. Wójt zaznaczył, że rozmawiał na ten 
temat w Ministerstwie oraz Generalnej Dyrekcji Lasów i wie, że istnieje możliwość 
udostępnienia w różnych formach, niekoniecznie w drodze zamiany ale też  

i w drodze sprzedaży (tak załatwiany był teren pod budowę hali sportowej). Wójt 
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podkreślił, że będąc na miejscu Pana Nadleśniczego błyskawicznie pozbyłby się 
takiego tematu. 
 Nadleśniczy Tomasz Kuszewski poprosił Wójta o wskazanie ścieżki dostępu 

do tego sposobu, a on przekaże ją wyżej. 
 Wójt powiedział, że do ostatniego pobytu w Ministerstwie i Generalnej 
Dyrekcji Lasów Państwowych nie wiedział, że istnieje pewien zapis w ustawie  

o lasach, z którego wynika, że bez zgody Nadleśniczego nie da się zrobić nic. Wójt 
potwierdził, że jest w stanie wskazać taką ścieżkę, inną niż zamiana. Pozwoli  

to Gminie Zagnańsk wcześniej przystąpić do realizacji zamierzeń i inwestycji. 
 W chwili obecnej Wójt – jak powiedział – wszelkie zainteresowania 
przemodelował na kierunek Samsonowski, ponieważ tam jest koncepcja zrobiona 

przez Lokalną Grupę Działania „Dorzecze Bobrzy”, a niektóre jej zamierzenia 
mogą być już teraz realizowane. 

 Nie mniej jednak Wójt chciałby też zmienić otoczenie również przy Dębie 
Bartek. 
 Radny Władysław Kowalewski zgłosił, aby słowa Pana Wójta na temat 

zamierzeń gminy co do zagospodarowania otoczenia wokół Dębu Bartek zostały 
zapisane szczegółowo w protokole a potem opublikowane w BIP Gminy Zagnańsk. 
 Przewodnicząca Rady Gminy Justyna Ślewa zapytała, czy w sprawie 

projektu uchwały ktoś chciałby jeszcze zabrać głos. 
 W związku z tym, że nikt nie zgłosił chęci zabrania głosu Przewodnicząca 

poddała pod głosowanie wniosek o naniesienie poprawki do projektu uchwały, 
zgłoszony przez Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Pomocy 
Społecznej i Zdrowia radnego Stefana Grudnia. 

 Za wprowadzeniem poprawki głosowało 14 radnych, przeciw nikt nie 
głosował, 1 radny wstrzymał się od głosu. 

 Przewodnicząca odczytała projekt uchwały z naniesioną poprawką i poddała 
go pod głosowanie. Za przyjęciem głosowało 15 radnych (przy 15 obecnych na 
sali), wobec czego uchwała została podjęta jednogłośnie, zarejestrowana pod 

numerem 76/2009 i stanowi załącznik do protokołu. 
  

Przewodnicząca poinformowała, że jest jeszcze wniosek Komisji Oświaty, 

Kultury, Sportu, Pomocy Społecznej i Zdrowia radnego Stefana Grudnia, aby 
Urząd Gminy w Zagnańsku wystąpił z pismem do Dyrekcji Zespołu 

Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w sprawie różnic  
w opracowanym przez firmę Krameko Sp. z o.o. dokumencie a obowiązującym  
w Gminie Zagnańsk miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. 

Przewodnicząca zapytała, kto jest za zleceniem Urzędowi takiego zadania. 
Za wnioskiem głosowało 14 radnych, nikt nie głosował przeciw, 1 radny 

wstrzymał się od głosu. 
Następnie Przewodnicząca poddała pod głosowanie odczytany przez radnego 

Stefana Grudnia wniosek, aby zorganizować i przeprowadzić szkolenie dla 

mieszkańców sołectwa Szałas i Długojów na temat przywilejów i roszczeń z tytułu 
zamieszkiwania na terenie obszaru chronionego „Natura 2000.” 

Wójt Zbigniew Zagdański zaznaczył, że sprawę przekazał już swemu 

Zastępcy. Szkolenie zostanie zorganizowane i przeprowadzone przez pracowników 
Urzędu Gminy w Zagnańsku. 

Przewodnicząca zauważyła, że sprawa jest oczywista i wniosek nie wymaga 
głosowania. 

Radny Tomasz Witecki podziękował Nadleśniczemu Tomaszowi 

Kuszewskiemu za nieodpłatne przekazanie syreny elektrycznej dla jednostki 
Straży Pożarnej w Samsonowie, celem zwiększenia jej mobilności. 
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 Nadleśniczy podziękował za zaproszenie na sesję i poprosił o informowanie 
go w przyszłości o posiedzeniach Rady Gminy, których tematyka dotyczyć będzie 
lasów i spraw z nimi związanych. 

 Przewodnicząca ogłosiła dwudziestominutową przerwę w obradach sesji. 
 
Ad. 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze 

przetargu nieruchomości niezabudowanych położonych w Zagnańsku przy 
ulicy Kieleckiej. 

Przewodnicząca zapytała, czy radni mają wnioski lub uwagi do projektu  
tej uchwały. 
 W związku z tym, że uwag nikt nie zgłosił Przewodnicząca odczytała projekt 

uchwały i poddała go pod głosowanie. Za przyjęciem głosowało 13 radnych, nikt 
nie głosował przeciw, 1 radny wstrzymał się od głosu. W wyniku głosowania 

uchwała została podjęta w obecności 14 radnych, zarejestrowana pod numerem 
77/2009 i stanowi załącznik do protokołu. 
 

Ad. 7. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia na rzecz Gminy 
Zagnańsk nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Zagnańsk, gmina 
Zagnańsk. 

 
Przewodnicząca zapytała, czy radni mają wnioski lub uwagi do projektu  

tej uchwały. 
 W związku z tym, że uwag nikt nie zgłosił Przewodnicząca odczytała projekt 
uchwały i poddała go pod głosowanie. Za przyjęciem głosowało 13 radnych, nikt 

nie głosował przeciw, 1 radny wstrzymał się od głosu. W wyniku głosowania 
uchwała została podjęta w obecności 14 radnych, zarejestrowana pod numerem 

78/2009 i stanowi załącznik do protokołu. 
 
 

Ad. 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia przebiegu istniejących ulic 
położonych w miejscowości Osiedle Kaniów, na terenie gminy Zagnańsk. 
 

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

 W związku z tym, że uwag nikt nie zgłosił Przewodnicząca odczytała projekt 
uchwały i poddała go pod głosowanie. Za przyjęciem głosowało 14 radnych, nikt 
nie głosował przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. W wyniku głosowania 

uchwała została podjęta jednogłośnie w obecności 14 radnych, zarejestrowana 
pod numerem 79/2009 i stanowi załącznik do protokołu. 

 
Ad. 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na 
dostawę opału do placówek oświatowych w sezonie grzewczym 2010-2011. 

 
 Przewodnicząca zapytała, czy radni mają wnioski do projektu uchwały  
lub chcieliby zabrać głos. 

 Radny Robert Kaszuba poinformował, że istnieje program, z którego można 
uzyskać dofinansowanie (z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej) na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej, 
aby w efekcie uzyskać bardzo duże oszczędności w skali sezonu grzewczego. 
Projekt można złożyć np. przez Związek Gmin Gór Świętokrzyskich a na stronie 

NFOŚiGW można uzyskać informacje i porównać sobie, jakie dofinansowanie 
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uzyskałaby gmina składając wniosek samodzielnie, a jakie ze spółką Wodociągi 
Kieleckie. 
 Wójt poinformował, że odpowiedzi na wątpliwości zgłaszane przez radnych 

na komisjach w kwestii zużycia opału w placówkach udzieli Zastępca Mirosław 
Garecki, natomiast nie ma takich możliwości, żeby Gmina realizując sama 
zadanie pt. budowa kanalizacji sanitarnej zrobiła to taniej, niż zrobi to przez 

spółkę „Wodociągi Kieleckie”. Argument jest taki, że udział własny do projektu 
finansuje spółka „WK” a nie gmina. 

 Przewodnicząca tytułem przypomniała, że radni na komisjach zgłaszali 
wątpliwości co do ilości opału przewidzianego na najbliższy sezon grzewczy  
w szkole w Tumlinie oraz ponad podwójnego wzrostu kwoty na zakup opału 

w najbliższym oraz kolejnym sezonie grzewczym. 
 Zastępca Mirosław Garecki wyjaśnił, że ilości planowanego zakupu miału  

i węgla wzrosły w wyniku zgłoszonego przez dyrektorów zapotrzebowania.  
Z informacji uzyskanych ze składów opału nastąpił również 10-15% wzrost cen 
zakupu opału w porównaniu do ubiegłego sezonu. Zastępca nie wykluczył,  

że cena 170 000 złotych jest mocno przestrzelona. 
 Radny Kazimierz Tomasiak zapytał, jaki piec ma szkoła w Tumlinie, skoro 
spala on prawie 150 ton opału na jeden sezon. 

 Radny Piotr Piwowarczyk powiedział, że będzie rozmawiał na ten temat  
z Dyrektorem tej placówki. 

 Radny Robert Kaszuba zgłosił, aby do placówki wysłać kontrolera, który 
oceni stan techniczny pieca, sprawdzi go i zrobi analizę zakupu nowego kotła dla 
placówki. Radny poprosił, aby na kolejną sesję przygotować taką analizę. 

 
 Przewodnicząca odczytała projekt uchwały i poddała go pod głosowanie.  

Za przyjęciem głosowało 12 radnych, przeciw nikt nie głosował, 1 radna 
wstrzymała się od głosu. W obecności 13 radnych uchwała została podjęta, 
zarejestrowana pod numerem 80/2009 i stanowi załącznik do protokołu. 

 
Ad. 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na 
wywóz nieczystości płynnych (ścieków) z placówek oświatowych w latach 

2010-2011. 
 

Przewodnicząca zapytała, czy radni mają wnioski lub uwagi do projektu  
tej uchwały. 
 W związku z tym, że uwag nikt nie zgłosił Przewodnicząca odczytała projekt 

uchwały i poddała go pod głosowanie. Za przyjęciem głosowało 13 radnych, nikt 
nie głosował przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. W wyniku głosowania 

uchwała została podjęta jednogłośnie w obecności 13 radnych, zarejestrowana 
pod numerem 81/2009 i stanowi załącznik do protokołu. 
 

Ad. 11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność 
Urzędu Gminy w Zagnańsku. 

 

Przewodnicząca poprosiła Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Piotra 
Piwowarczyka o przedstawienie problematyki rozpatrywanej skargi. 

Radny Piotr Piwowarczyk poinformował, że skargę złożył Pan Zdzisław 
Stępień do Wojewody Świętokrzyskiego na działalność Urzędu Gminy  
w Zagnańsku. Komisja Rewizyjna uznała za zasadne żądanie zwrotu kosztów 

procesu. W drugiej części skargi Pan Stępień skarży się, iż Gmina Zagnańsk 
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uniemożliwiła mu prawa pierwokupu. Radny Piwowarczyk poprosił radnego 
Wojciecha Chłopka, prawnika i członka Komisji Rewizyjnej o wyjaśnienie. 

Radny Wojciech Chłopek wyjaśnił, że w skardze Pan Stępień wyraził chęć, 

by mu zwrócić koszty. Co do meritum skarga odnosiła się do tego, że Panu 
Stępniowi odmówiono prawa do nabycia lokalu, gdyż nie przedstawił on 
dokumentów uprawniających go nabycia lokalu, takich jak: orzeczenie o nabyciu 

spadku lub o dziale spadku. 
Radny Wojciech Chłopek powiedział, że tak naprawdę, nawet jeśli jest 

uprawnienie a nie ma roszczenia, to trudno jest uprawnienie to spełnić. Komisja 
Rewizyjna uznała skargę w całym kształcie jako niezasadną. 

Radny Kazimierz Tomasiak zgłosił, aby poprawić oczywistą pomyłkę 

 w paragrafie 1 projektu uchwały i zamienić tam słowo: „Wójta” na „Urzędu”, 
ponieważ taki zapis figuruje w tytule projektu. 

Przewodnicząca zauważyła, że nawet Wojewoda Świętokrzyski kierując 
skargę do rozpatrzenia według właściwości napisał w piśmie przewodnim, że jest 
to skarga na działalność Urzędu Gminy w Zagnańsku. 

Radny Zenon Lagner zapytał, kto zezwolił Panu Stępniowi na remont 
mieszkania, skoro nie jest on jego właścicielem. 

Wójt odpowiedział, że nikt nie musi być właścicielem mieszkania, aby 

dokonać tam remontu. Poza tym remont został wykonany jeszcze wówczas, gdy 
zarządcą nieruchomości był syndyk i nie było jeszcze uregulowanego stanu 

prawnego tej nieruchomości. 
Przewodnicząca poddała pod głosowanie wniosek zgłoszony przez radnego 

Kazimierza Tomasiaka, aby nanieść poprawkę w paragrafie 1 projektu uchwały  

i zamienić tam słowo: „Wójta” na „Urzędu”. 
Za wprowadzeniem poprawki głosowało 5 radnych, przeciw było 3 radnych,  

6 radnych wstrzymało się od głosu. W wyniku głosowania poprawka została 
przegłosowana. 

Przewodnicząca odczytała projekt uchwały z naniesioną poprawką i poddała 

go pod głosowanie. Za przyjęciem uchwały głosowało 10 radnych, przeciw nie 
głosował nikt, 4 radnych wstrzymało się od głosu. W wyniku głosowania uchwała 
została podjęta, zarejestrowana pod numerem 82/2009 i stanowi załącznik  

do protokołu. 
  

Ad. 12. 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 Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zagnańsku  

a jednocześnie od Przewodniczącej Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych. Pani Kierownik pisze, że komisja przeprowadziła 
kontrolę punktów sprzedających alkohol na terenie Gminy Zagnańsk. Pouczyła 

także sprzedawców, że nie można sprzedawać alkoholu osobom nietrzeźwym lub 
nieletnim. Komisja stwierdziła, że jest społeczne przyzwolenie na sprzedaż  
i spożywanie alkoholu obok sklepu (stoliki, krzesła, otwieracze, nawet szklanki). 

Komisja nie posiada prawa do karania w tym zakresie, ale poinformowała o tym 
Komisariat w Bodzentynie i Posterunek w Zagnańsku. Wspólne działania Policji, 

sprzedawców i Urzędu mogą przynieść satysfakcjonujące efekty w tym zakresie, 
 
- pismo sołtysa sołectwa Kajetanów Jana Adacha oraz radnego Wojciecha 

Chłopka w sprawie fatalnego stanu nawierzchni na drodze lokalnej w Kajetanowie 
(w związku z przebudową drogi S7), Zabłociu oraz łącznika Kajetanów-Zabłocie. 
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Wykonawcy inwestycji – firma Strabag oraz jej podwykonawcy zniszczyli 
nawierzchnię lokalnych dróg. Z uwagi na fakt, że zbliża się zakończenie i odbiór 
tej inwestycji Sołtys i Radny proszą o podjęcie natychmiastowych działań, aby 

odpowiedzialność poniosły podmioty, które drogi zniszczyły. 
 
 Radny Wojciech Chłopek podziękował Wójtowi za natychmiastową reakcję  

w tej sprawie. Radny zwrócił też uwagę, że odcięto możliwość dojazdu 
mieszkańcom na pola, nieruchomości i posesje w Kajetanowie Górnym – gdzie 

wykonane zostały tak szerokie rowy, że mieszkańcy nie mogą się przedostawać 
przez nie. 
 Radny Stefan Grudzień zaproponował, aby wystąpić do instytucji 

odpowiedzialnych za drogi powiatowe i wojewódzkie, aby ograniczyły tonaż na 
tych drogach i powiadomić Policję oraz Inspekcję Transportu Drogowego celem 

sprawdzenia, czy tonaż nie jest przekroczony. 
 Wójt poinformował, że gospodarze dróg powiatowych i wojewódzkich  
nie godzą się na ograniczenie na nich tonażu. 

 
Ad. 13.  Sprawozdanie delegatów do Związków Międzygminnych. 
 

 Wójt poinformował, że w związku z przebywaniem w tym okresie na urlopie 

nie uczestniczył w obradach sesji w dniu 27 sierpnia br.  Natomiast: 

- w dniu 3 sierpnia odbyło się Zgromadzenie w Związku Gmin Gór 

Świętokrzyskich w Bodzentynie. W porządku obrad figurowały dwa punkty – 
jeden to zmiany w budżecie (dopisanie zadania wodociągowania w msc. Bieliny) 
oraz drugi – zaciągnięcie pożyczki na budowę tych urządzeń z WFOŚ, 

- 24 sierpnia br. odbyło się Zgromadzenie w ZGGŚ w Bodzentynie, gdzie 

zagadnienia dotyczyły tych samych problemów tyle że w odniesieniu do Gmin: 
Łączna i Nowa Słupia, 

- 28 sierpnia br. odbył się Zarząd w Międzygminnym Związku Wodociągów  
i Kanalizacji w Kielcach, tematem którego była dyskusja dot. uregulowania spraw 
własnościowych działki, na której zlokalizowana jest siedziba spółki przy ulicy 

Krakowskiej w  Kielcach. W wyniku dyskusji i rozpatrywania tej sprawy 
utworzono komisję, która ma przygotować wniosek w sprawie uregulowania tej 

kwestii. 

 Radny Stefan Grudzień zgłosił, że chciałby przedstawić treść stanowiska, 

które powstało na skutek zgłoszonego przez radnego Artura Kudzię na początku 
sesji wniosku w sprawie przejęcia od Gminy Masłów gruntów pod drogą 
Zagnańsk-Kielce. Radny odczytał treść stanowiska: 

 „Stanowisko Rady Gminy Zagnańsk z dnia 18 września 2009 roku  

w sprawie przejęcia od Gminy Masłów terenów wzdłuż drogi powiatowej Nr 0296T. 
Rada Gminy Zagnańsk upoważnia Wójta Gminy Zagnańsk do podjęcia procedur 
formalno-prawnych zmierzających do przejęcia terenów wzdłuż drogi powiatowej 

Nr 0296T do granic z gminą Kielce”. 

 Zastępca Przewodniczącej prowadzący w tym momencie obrady sesji poddał 

pod głosowanie przyjęcie stanowiska. Za jego przyjęciem głosowało 6 radnych,  
2 radnych było przeciw, 2 radnych wstrzymało się od głosu. W wyniku głosowania 

stanowisko zostało przyjęte i stanowi załącznik do protokołu. 
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 Radny Tadeusz Mączka zapytał Wójta, czy prawdą jest, że Gmina Zagnańsk 
będzie korzystać z modernizowanej oczyszczalni ścieków w Nowinach, gdyż taką 
wypowiedź usłyszał w audycji radiowej. 

 Wójt odpowiedział, że Gmina jak najbardziej może korzystać z tej 
oczyszczalni, dowożąc tam osad i ścieki z szamb. 

  Zastępca Przewodniczącej poinformował, że Rada przechodzi do realizacji 

punktu „sprawy różne”. 

Ad. 14.  Sprawy różne. 

 Radny Wojciech Chłopek powiedział, że dawniej Kopalnia w Wiśniówce 
miała utworzony specjalny tor kolejowy na potrzeby wywozu  surowca. Radny 

zaproponował, aby podjąć próby rozmów z właścicielem, czy byłby skłonny 
powrócić do tego tematu i wywozić surowiec koleją, co znacznie rozwiązałoby 

problem uciążliwości na drogach lokalnych. 

 Radny Chłopek poruszył również problem braku przystanku przy zjeździe  

z nowego wiaduktu w stronę Zabłocia. 

 Wójt odpowiedział, że urząd postara się zorganizować spotkanie z dyrekcją 

instytucji, odpowiadających za drogi w tym rejonie z próbą zmniejszenia tonażu 
na tych drogach, ponieważ oni muszą na to wyrazić zgodę. Jeśli natomiast idzie  
o przywrócenie przystanków – zostały skierowane wnioski do Miejskiego Zarządu 

Komunikacji oraz właścicieli busów. 

 Radny Stefan Grudzień poruszył problem przeciągającego się remontu 
pomieszczeń w SZOZ w Zagnańsku pod rehabilitację i zaapelował, aby Zakład 
Usług Komunalnych wziął się do pracy. Radny zapytał również, czy urząd 

rozeznał możliwość zakupu energii z innego źródła. Z uwagi na fakt, iż wniosek 
Gminy Zagnańsk na budowę kolektorów słonecznych znalazł się na liście 
rezerwowej radny zapytał, jakie są dalsze zamiary gminy w tej sprawie. 

 Wójt odpowiedział, że wykonanie remontu i adaptacji pomieszczeń pod 

rehabilitację w SZOZ będzie tańsze prawdopodobnie systemem zleconym a nie 
przez zlecenie prac Zakładowi Usług Komunalnych. Wniosek na kolektory 
słoneczne, to zarówno w Narodowym Funduszu jak i w Wojewódzkim Funduszu 

Ochrony Środowiska są na ten cel pieniądze, ale jest warunek, że minimalna 
powierzchnia u jednego odbiorcy musi wynosić co najmniej 20m2, a gmina takich 

odbiorców nie ma. Zakup energii jest możliwy z innych źródeł, ale gmina 
musiałaby w tym celu rozwiązać umowę z dotychczasowym zakładem i ogłosić 
przetarg. Wójt powiedział, że jeśli radni będą podtrzymywać taki wniosek,  

to urząd rozezna temat w innych gminach. 

 Radny Robert Kaszuba podał za przykład Gminę Szczawnica, która 

skorzystała z programu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska na budowę 
kolektorów słonecznych a jej wniosek opiewał na niewielką kwotę. 

 Radny poprosił również, aby w Gazecie Zagnańskiej pojawiło się wyjaśnienie 
na temat tego wniosku, gdyż mieszkańcy pytają o dalsze jego losy. Radny zapytał 

również, czy w przypadku gdyby ten wniosek jednak przeszedł, to koszty 
poniesione przez mieszkańców byłyby kosztami kwalifikowanymi. 
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 Radny Robert Kaszuba poprosił również o dowiezienia we wszystkie miejsca 
przy przejazdach kolejowych na terenie Gminy Zagnańsk kruszywa celem 
wyrównania poziomu, gdyż niejednokrotnie teren przed i za przejazdem grozi 

zatrzymaniem się pojazdu na samych torach.  

 Radny Robert Kaszuba poprosił o ustawienie jednego kosza na trasie 

Tumlin-Dąbrówka w stronę zalewu w Umrze i zapytał, kiedy ruszą prace  
na skrzyżowaniu Tumlin-Zacisze, Tumlin-Dąbrówka, Tumlin-Osowa. 

Wójt odpowiedział, że Gmina rozezna możliwości skorzystania z programu na 
budowę kolektorów słonecznych – jeśli tylko będą możliwości skorzystania  

z takiego programu, to gmina na pewno skorzysta. 

 Wójt poinformował, ze na pewno na wszystkie przejazdy zostaną dowiezione 

kruszywa celem uzupełnienia ubytków, natomiast ilość koszy jest mała z uwagi 
na za małą kwotę przeznaczoną na ten cel, którą to będzie należało zwiększyć  

w przyszłorocznym budżecie. 

 Prace w rejonie skrzyżowania w Tumlinie-Dąbrówce zdaniem Wójta ruszą 

niebawem. Natomiast remont skrzyżowania w Umrze jeszcze nie ruszy, ponieważ 
zdaniem Powiatowego Zarządu Dróg należy najpierw uregulować stan prawny. 

         Godz. 1500 – sprawy mieszkańców 

 Pani Krystyna Szydłowska, sołtys sołectwa Chrusty zapytała, czy  

w Chrustach została już zakończona część kanalizacji, ponieważ przy kilku 
posesjach nie położono w rowach ażurów i zostały one po ostatniej ulewie 

zamulone. 

 Wójt odpowiedział, że rozezna sprawę i prześle Pani Szydłowskiej pisemną 

informację w tej sprawie. 

 Sołtys sołectwa Umer Pan Edward Krzeszowski zapytał w imieniu 

mieszkańca, gdzie można oddać stos azbestowego eternitu. 

 Wójt odpowiedział, że wniosek w tej sprawi można złożyć w Urzędzie Gminy 
w Zagnańsku u P. Tymborowskiego i zostanie on zabrany – jeśli pozwolą na to 
fundusze – w tym roku, bądź w kolejnym. 

 Pani Jolanta Szmidt sołtys sołectwa Gruszka powiedziała, że mieszkańcy 
Części Gruszki od Jaworzy zwracają się z prośbą o ustawienie znaku 

informującego o treści: Gruszka od nr … do nr…”. 

 Sołtys sołectwa Bartków Stanisław Kundera zwrócił się z prośbą  
o poszerzenie drogi w Goleniawach od posesji nr 59 do nr 69. 

Radny Tomasz Witecki poprosił o dowiezienie kruszywa na plac przy 
wjeździe na boisko od strony przedszkola w Samsonowie. Radny zgłosił również, 
aby dołożyć jedną drynę bądź betonową płytę przy dojeździe na boisko do piłki 

plażowej w Samsonowie. 

Radna Agnieszka Gębska poprosiła o przesłanie jej na piśmie informacji, 

jak wygląda sytuacja z kanalizacją na Ścięgnach i jak będzie ona realizowana. 
Radna zapytała też, jakie będą losy budowy pozostałej części chodnika  

na Gruszce. 
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Radny Kazimierz Salwa zgłosił, że podczas ostatniej zbiórki odpadów 
wielkogabarytowych odbiorca nie pojawił się w ogóle w msc. Zachełmie. 

Radny Kazimierz Salwa zwrócił również uwagę na przewracający się słup 
energetyczny o numerze 20 w Zachełmiu i poprosił o interwencję Urzędu Gminy 
na posterunku energetycznym w Zagnańsku. 

Radny Piotr Piwowarczyk zgłosił, że msc. Tumlin Osowa wymieniane  

są słupy. Radny zwrócił uwagę, że na końcowy fragment oświetlenia w Tumlinie –
Osowie był projekt. Radny powiedział, że ustawiając tam 4 słupy oświetleniowe na 
końcowym odcinku ulicy Osowa w stronę Samsonowa połączono  

by  nieoświetlony fragment z drogą wojewódzką. Natomiast został tam dostawiony 
tylko jeden słup. 

Radny Piotr Piwowarczyk zapytał, co z planowaniem kanalizacji w msc. 
Tumlin Węgle i Tumlin-Osowa.  

Wójt odpowiedział, że przekazał już swojemu Zastępcy wniosek na realizację 
tego oświetlenia, a po przedstawieniu warunków będzie podjęta decyzja w tej 

sprawie. Jeżeli chodzi o kanalizację – sprawa jest niedograna, ponieważ na dzień 
dzisiejszy brakuje jeszcze kilkudziesięciu oświadczeń właścicieli nieruchomości. 

Wójt poinformował, że sprawdzi kwestie projektowania kanalizacji i prześle 
radnemu informację pisemną w tej sprawie. 

Radny Zenon Lagner zgłosił, aby Gmina Zagnańsk podjęła interwencję  
w Powiatowym Zarządzie Dróg w sprawie drogi Bartków Górny-Goleniawy-

Dudków. Radny zgłosił również aby usunąć piach z drogi Bartków Główny, 
odmulić rowy, oczyścić kratki ściekowe. Radny powiedział, że Powiat nie zrobił nic 
w tej sprawie od 2007 roku mimo powtarzających się interwencji mieszkańców. 

Radny Wojciech Chłopek zapytał, jakie są plany Gminy co do remontu drogi 
w związku z zakończoną inwestycją wodociągową w Kajetanowie. 

Wójt odpowiedział, że z jego strony będzie taka propozycja  

do przyszłorocznego budżetu i droga ta powinna być wykonana w 2010 roku. 

Sołtys Stanisław Kundera (Bartków) zapytał, co dzieje się w sprawie 

kanalizacji w Bartkowie. 

Wójt poinformował, że zostały otwarte oferty i w tej chwili pracuje nad nimi 

komisja przetargowa. Związek Gmin Gór Świętokrzyskich wystąpił za 
pośrednictwem członków komisji przetargowej (Agnieszka Jarema, Grzegorz 

Milcarz) z wnioskiem o zabezpieczenie dodatkowych środków na realizację tej 
kanalizacji w kwocie blisko 300 tysięcy złotych. W obecnej chwili Wójt czeka na 
rozstrzygnięcie komisji przetargowej, które powinno nastąpić w ciągu kilku 

najbliższych dni. Ponieważ problem braków w pierwszej ofercie był dyskutowany 
na komisjach, Wójt wydał polecenie Zastępcy, aby szczegółowo przyjrzał się temu 
problemowi. Ogólne pytania, co można zrobić z ofertą zawierającą braki zostało 

postawione Regionalnej Izbie Obrachunkowej a ta wypowiedziała się, że nie 
możliwe jest uzupełnianie oferty gdy zmieniła się cena. 

Radny Robert Kaszuba zapytał, czy znany jest wykonawca na budowę placu 
zabaw w Tumlinie. Wójt odpowiedział, że wykonawca na boisko w Tumlinie jest,  

a nie ma go tylko na boisko w Kołomani i na wykonanie kortu w Zagnańsku. 
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Radny poprosił, aby radni mieli wgląd co do dokumentacji i samego wykonania 
tego boiska z uwagi na jego umiejscowienie na terenie trudnym.  

Radny Krzysztof Gębski zapytał, kiedy zostanie ogłoszony przetarg  
na budowę boiska w Kołomani. Wójt poinformował, że przetarg zostanie ogłoszony  
w najbliższym tygodniu. 

Radny Tomasz Witecki zaproponował, aby porozmawiać na temat programu 

„Schetyny” i przedstawić radnym plany w tym zakresie na 2010 rok. W związku z 
tym, że Rada podjęła stanowisko o przejęciu terenów wzdłuż drogi Zagnańsk-
Kielce, należących do Gminy Masłów radny poprosił o bardziej szczegółowe 

informacje na ten temat. 

Wójt poinformował, że w tym celu aby skutecznie złożyć wniosek  

na przebudowę dalszej części tej drogi nie jest potrzebne przejęcie tych terenów  
od Gminy Masłów. Wnioski na przebudowę dróg w tym programie składa Powiat 

Kielecki. Jeśli chodzi o drogę gminną w tym programie, to Gmina przewiduje 
zgłosić drogę w Zabłociu. Wójt powiedział, ze jest jeszcze możliwość zgłoszenia 
drogi do tego programu. 

Radny Tomasz Witecki zgłosił wniosek, aby kolejną zgłaszaną drogą  
do Programu Rozbudowy Dróg Lokalnych była droga Miedziana Góra-Tumlin-

Samsonów-Szałas. Radny zgłosił, aby w tym celu podjąć również rozmowy  
o współpracy z Gminą Miedziana Góra. 

Radny Robert Kaszuba zgłosił wniosek, aby zbadać natężenie ruchu  
na drodze Miedziana Góra –Odrowąż i nie twierdzić od razu, że droga Zagnańsk-

Kielce jest drogą ważniejszą. Radny zwrócił uwagę, że można poczekać z dalszym 
fragmentem drogi Zagnańsk-Kielce a złożyć wniosek na drogę Miedziana Góra – 
Odrowąż, której stan jest w tym momencie dużo gorszy. Radny złożył wniosek 

i odczytał treść stanowiska w sprawie zgłoszenia drogi Miedziana Góra- Odrowąż 
do NPRDL. 

 Radny Władysław Kowalewski zapytał, jaki byłby orientacyjny koszt  
tej inwestycji. 

Wójt powiedział, że orientacyjny koszt asfaltowania odcinków, wchodzących 
w skład tej inwestycji to koło 6 mln złotych. 

Radny Stefan Grudzień złożył wniosek o zgłoszenie do programu realizacji 

dalszej części drogi Zagnańsk-Kielce. 

Radny Władysław Kowalewski zapytał, czy jest możliwość zgłoszenia dwóch 

przedsięwzięć do realizacji jednocześnie. Wójt odpowiedział, że radni powinni 
dokonać wyboru jednego z nich. 

Przewodnicząca poinformowała, że zostały zgłoszone dwa wnioski. Poprosiła 
radnego Roberta Kaszubę o przekazanie treści stanowiska. Brzmi  
ono następująco: 

„Stanowisko Rady Gminy Zagnańsk z dnia 18 września 2009 roku 

 w sprawie zgłoszenia do realizacji w ramach rządowego Projektu Budowy Dróg 
Lokalnych na 2010 rok drogi powiatowej na terenach obejmujących Gminę 
Zagnańsk i Miedziana Góra (Miedziana Góra-Tumlin-Samsonów-Szałas) w obrębie  




