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Protokół  VII/2009 
z posiedzenia sesji Rady Gminy Zagnańsk 

odbytej w dniu 28 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. Przewodnicząca 
powitała również redaktora Gazety Zagnańskiej. 

Na podstawie listy obecności Przewodnicząca stwierdziła quorum  

(na sali obecnych było 11 radnych). 
Na sekretarza nadzorującego sporządzenie protokołu Przewodnicząca Rady 

Gminy wyznaczyła radnego Wojciecha Chłopka. 
 
Ad. 2. Przyjęcie porządku obrad. 

 
 Przewodnicząca zapytała, czy do porządku obrad radni mają wnioski.  
W związku z tym, że wniosków nikt nie zgłosił, Przewodnicząca poddała pod 

głosowanie przyjęcie porządku obrad. Za jego przyjęciem głosowało 12 radnych 
(przy 12 obecnych na sali), w wyniku czego porządek obrad został przyjęty  

i przedstawia się następująco: 
 
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji. 

4. Informacja Wójta z działalności między sesjami. 
5. Podjęcie uchwały w sprawie zobowiązania w zakresie podejmowanych  
     inwestycji. 

6. Informacja o korespondencji wpływającej do Rady Gminy Zagnańsk  
     między sesjami. 
7.  Sprawozdanie delegatów do Związków Międzygminnych. 

8.  Sprawy różne. 
9.  Zapytania i interpelacje radnych i mieszkańców gminy. 

Ad. 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji. 
 

Przewodnicząca zapytała, czy do protokołu z ostatniej sesji radni maja 
uwagi lub wnioski. 

Radny Wojciech Chłopek zgłosił poprawkę formalną, nie zmieniającą 

merytorycznej treści wypowiedzi, polegającą na dopisaniu kilku słów na stronie 
13 protokołu w ten sposób, aby fragment miał następujący zapis: 

„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”. 

Przewodnicząca zapytała, kto z radnych jest za przyjęciem proponowanej 

poprawki. Za przyjęciem głosowało 12 radnych, przeciw nikt nie głosował, 1 radny 
wstrzymał się od głosu. 
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Następnie Przewodnicząca zapytała, kto jest za przyjęciem protokołu  
z ostatniej sesji. Za przyjęciem głosowało 12 radnych, nikt nie głosował przeciw,  
1 radny wstrzymał się od głosu. W wyniku głosowania protokół z sesji Rady 

Gminy Zagnańsk w dniu 18 września 2009r. został przez Radę przyjęty. 
 

Ad. 4. Informacja Wójta z działalności między sesjami. 

 
 Pan Wójt Zbigniew Zagdański poinformował, że: 

 
- 20 września br. uczestniczył w zebraniu wiejskim w Zagnańsku (zebrania takie  
  w poszczególnych sołectwach odbywają się w związku z potrzebą zgłoszenia  

  inwestycji do funduszu  sołeckiego). Na spotkaniu tym obecny był również   
  Kierownik Posterunku, a przeważały na nim dwie sprawy –  sprawa  

  bezpieczeństwa oraz sprawa zintensyfikowania egzekucji obowiązku  
  realizacji uchwały śmieciowej, 
 

- 21 września br. Pan Wójt spotkał się ze Starostą Kieleckim w sprawie złożenia  
  wniosku o fundusze na przebudowę drogi powiatowej Zagnańsk – Kielce oraz  
  drogi Tumlin – Szałas. Niestety w Starostwie na chwilę obecną stanowisko jest  

  takie, że gmina nie może podwójnie skorzystać z tego programu, podczas gdy  
  inne gminy również ubiegają się o te inwestycje, a gmina Zagnańsk z programu  

  już korzystała . Pan Starosta obiecał, że zastanowi się nad tematem zakończenia  
  prac na drodze Zagnańsk – Kielce, 
 

- 21 września br. gmina zawarła umowę przedwstępną w sprawie zakupu terenów  
  pod pompownię ścieków w Tumlinie - prawo pierwokupu przysługuje Agencji  

  Własności Rolnych Skarbu Państwa, 
 
- 22 września br. odbyło się zebranie wiejskie w Bartkowie, na którym przeważały  

  skargi mieszkańców na stan dróg, 
 
- 23 września br. Wójt odbył spotkanie z Panią Wojewodą Bożentyną Pałką- 

   Korubą, zorganizowane w sprawie naboru wniosków do tzw. „Schetynówek”, 
 

- 23 września br. odbyło się w Urzędzie Gminy w Zagnańsku spotkanie  
    z sołtysami, gdzie tematem były sprawy bieżące oraz sprawy inwestycyjne  
    na przyszły rok, 

 
- 24 września br. wspólnie z Panią Przewodniczącą Rady Wójt odbył spotkanie  

    z eurodeputowanym Panem Włosowiczem. Pan Poseł zaproponował prezentację  
    materiałów na temat Dęba Bartka w Parlamencie Europejskim, 
 

- 25 września br. odbyło się zebranie wiejskie w Jaworzach, na którym poruszane  
  były sprawy bieżące sołectwa – mieszkańcy zdecydowali, aby w ramach  
  funduszu sołeckiego opracować projekt techniczny budowy świetlicy wiejskiej,  

 
- 26 września br. na hali Gminnego Ośrodka Sportu, Turystyki i Rekreacji  

    odbywał się II Ogólnopolski Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Prezesa TKKF.  
    Pan Wójt wymienił poglądy z prezesem TKKF o bieżących problemach rozwoju  
    sportu masowego a przy okazji wysłuchał kilku komplementów „sportowych”  

    pod adresem gminy,  
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    (na obrady wszedł radny Władysław Kowalewski oraz radna Agnieszka Gębska) 
 
- 26 września br. odbyło się zebranie wiejskie w Belnie, na którym omawiane były  

   sprawy związane z przeznaczeniem środków funduszu sołeckiego, 
 
- 26 września br. odbyło się zebranie wiejskie w Zachełmiu, gdzie również  

   omawiane były sprawy związane z przeznaczeniem środków funduszu  
   sołeckiego. 

 
Do złożonej przez Pana Wójta informacji radni nie mieli pytań.  
 

Ad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie zobowiązania w zakresie podejmowanych  
          inwestycji. 

 Przewodnicząca zapytała, czy do projektu uchwały są pytania bądź wnioski. 
Zastępca Wójta Mirosław Garecki zgłosił zmianę w § 1, polegającą na wpisaniu  

w treści paragrafu słów: „Przebudowa drogi oraz budowa chodnika  w msc. 
Zabłocie” od km 0+000 do km 1+243,70 na łączną wartość 1 710 000 zł. Źródłem 
finansowania inwestycji będą środki własne gminy w wysokości 855 000 zł oraz 

środki z budżetu państwa z programu rządowego pn. „Narodowy Program 
Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” w wysokości 855 000 zł. 

 Zastępca zaznaczył, że w przesłanym radnym materiale widniał zapis: 
„Budowa chodnika i remont drogi w msc. Zabłocie”. Ponieważ Narodowy Program 
Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 przewiduje przede wszystkim 

przebudowę dróg a dopiero w następnej kolejności remonty i budowę chodników, 
należy nanieść taką poprawkę w projekcie uchwały. 

 Radny Robert Kaszuba zapytał, czy projekt uchwały jest właściwy. Zastępca 
Wójta  odpowiedział, że w ubiegłym roku Gmina Zagnańsk przystępowała do tego 

programu a wzór uchwały jest identyczny – różni się tylko zadaniem – budową 
drogi w Zabłociu. 

 Przewodnicząca zapytała, kto z radnych jest za wprowadzeniem poprawki 
zgłoszonej przez Zastępcę Wójta. Za wprowadzeniem poprawki głosowało  
14 radnych, przeciw nikt nie głosował, 1 radny wstrzymał się od głosu. 

 Następnie Przewodnicząca odczytała projekt uchwały z naniesioną 
poprawką. Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, przeciw nikt nie 

głosował, 2 radnych wstrzymało się od głosu. W wyniku głosowania uchwała 
została podjęta, zarejestrowana pod numerem 83/2009 i stanowi załącznik  
do protokołu. 

Ad. 6. Informacja o korespondencji wpływającej do Rady Gminy Zagnańsk  
          między sesjami. 

 Przewodnicząca Rady Gminy Justyna Ślewa poinformowała, że między 

sesjami do Rady Gminy wpłynęło: 

- pismo z Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej z prośbą o włączenie się  

   w finansowanie z środków gminnych funduszy ochrony środowiska i gospodarki  
   wodnej badań gleb na terenie Gminy Zagnańsk, 

- pismo Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Samsonowie z wnioskiem  
    o poprawienie lub przynajmniej zabezpieczenie dotychczasowego poziomu  

    warunków lokalowych, jakimi dysponuje Gminna Biblioteka Publiczna,  



 4 

- pismo z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu, w którym  
    dyrekcja wnioskuje o pozytywną opinię w sprawie uznania lasów za ochronne,  
    położonych na terenie Gminy Zagnańsk, lasów Skarbu Państwa pozostających  

    w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe  
    Nadleśnictwa Kielce,  

- pismo od Wojewody Świętokrzyskiego z Wydziału Polityki Społecznej  
    z informacją o zbliżającym się terminie zakończenia ogłoszonego przez  

    Wojewodę Świętokrzyskiego konkursu na Wójta roku 2009 – aktywnego  
    samorządowca w zakresie polityki społecznej, 

- pismo od Dyrektora Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Nasza  
    Przychodnia” z prośbą o dofinansowanie ze środków Gminy działań  
    profilaktycznych na rzecz pacjentów, 

- protest mieszkańców sołectwa Samsonów przeciwko przystąpieniu  

     do sporządzenia zmiany w studium uwarunkowań i kierunków  
     zagospodarowania przestrzennego na cel eksploatacji iłów, na terenie gminy  
     Zagnańsk, 

-  pismo Dyrektora Muzeum Narodowego w Kielcach, przekazane przez Panią  
     Lidię Putowską – Przewodniczącą Towarzystwa Przyjaciół Ziemi  

     Samsonowskiej – w którym Dyrektor Robert Kotowski deklaruje, że w  
     przyszłości mógłby rozważyć możliwość przejęcia ruin Huty „Józef” wraz ze  

     zbiorami Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Samsonowskiej jako kolejnego oddziału  
     Muzeum Narodowego. 

Przewodnicząca poinformowała, że pismo z NZOZ „Nasza Przychodnia”  
dot. dofinansowania szczepień ochronnych dla pacjentów zostaje skierowane       
na komisje stałe celem wypracowania stanowiska. 

 Do złożonej przez Przewodniczącą informacji radni nie mieli pytań. 

Ad. 7.  Sprawozdanie delegatów do Związków Międzygminnych. 

 Wójt poinformował, że 24 września było Zgromadzenie w Związku Gmin 
Zlewni Górnej Nidy, w którym Wójt nie uczestniczył z uwagi na wcześniej 
zaplanowane spotkania. Wójt nie zna również porządku obrad tego zgromadzenia, 

ponieważ zostało mu przesłane jedynie zaproszenie. 

 Wójt przekazał również radnym informację, że definitywnie zakończyła się 

możliwość wykonania przyłączy wodociągowych w miejscowości Samsonów 
Podlesie. Przyłącza te zostały skalkulowane na około 300 000 złotych, lecz nie 

można ich zrealizować w ramach programu, ponieważ Regionalna Izba 
Obrachunkowa stwierdziła, że jest to ewidentnie niezgodne z prawem. 

Gmina wystąpiła do Międzygminnego Związku w tej sprawie, który 
początkowo potwierdził na piśmie taką możliwość, ale podczas spotkania wycofał 
się z tego stanowiska, twierdząc że jest to niezgodne z prawem. Gmina  

w następnej kolejności zaproponowała wykonanie tych przyłączy Spółce 
„Wodociągi Kieleckie” (ponieważ zgodnie z orzecznictwem w tej sprawie jest to 

możliwe) – gmina mogłaby przekazać na ten cel pieniądze w formie nie pobierania 
opłaty dzierżawnej z majątku, ale Prezes „Wodociągów Kieleckich” odmówił. 
Wobec tego Wójt uznał sprawę za zakończoną. 
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Ad. 8.  Sprawy różne. 

Radny Stefan Grudzień zapytał, czy w sprawie przygotowania koncepcji 
zagospodarowania budynku po byłym ośrodku zdrowia w Samsonowie pod kątem 
umieszczenia tam biblioteki oraz Towarzystwa Ziemi Samsonowskiej są znane 

dane, dotyczące wielkości nakładów finansowych.  

Radny Artur Kudzia zapytał, czy została już rozstrzygnięta kwestia remontu 
pomieszczeń w budynku Samorządowego Zespołu Ośrodków Zdrowia  
w Zagnańsku pod kątem pomieszczeń na rehabilitację. Radny zapytał, kto będzie 

przeprowadzał remont, firma zewnętrzna czy Zakład Usług Komunalnych. 

Wójt Zbigniew Zagnański odpowiedział, że Zakład Usług Komunalnych 

zaproponował dużo wyższą cenę i w wyniku tego jest decyzja, aby ogłosić 
przetarg. 

Radny Stefan Grudzień zadał pytanie kierownikowi ZUK, czy zakład musi 
narzucać aż tak dużą marżę i nie może wykonać remontu po kosztach. Radny 

zauważył, że pierwotnie na remont pomieszczeń w SZOZ przeznaczone było  
73 000 złotych, natomiast Zakład Usług Komunalnych proponuje wykonanie 
remontu za 140 000 złotych, co zdaniem radnego jest ceną bardzo zawyżoną. 

Radny Robert Kaszuba powiedział, że ideą która przyświecała radnym przy 

powołaniu Zakładu było to, aby wszelkie remonty wykonywane były taniej.  
A w chwili obecnej mamy sytuację, że większość robót jest zlecana firmom 
zewnętrznym. Radny zauważył, że być może polityka kadrowa jest źle prowadzona 

i zapytał, jakie osoby są zatrudniane oraz z jakimi kwalifikacjami. 

Radny Robert Kaszuba zapytał Panią Przewodniczącą kiedy otrzyma rejestr 

pism wchodzących do Rady Gminy Zagnańsk. Radny zgłosił również problem 
wyrównania kruszywem bądź destruktem przejazdu w msc. Tumlin-Węgle, studni 

znajdującej się obok tego przejazdu (nie zabezpieczonej), lampy w pobliżu zakładu 
kamieniarskiego w Tumlinie. Radny zapytał również o sens zwoływania sesji dla 
podjęcia tylko jednej uchwały oraz o to, czy został już rozstrzygnięty przetarg na 

kanalizację w msc. Bartków Górny – Goleniawy. 

Zastępca Wójta Mirosław Garecki odpowiedział, że przetarg na kanalizację 

w msc. Bartków Górny – Goleniawy nie został rozstrzygnięty z powodu  
niewystarczających środków.  

Co do koncepcji rozbudowy budynku po byłym ośrodku zdrowia  
w Samsonowie Zastępca Wójta odpowiedział, że taka możliwość istnieje – byłoby 

to pomieszczenie o powierzchni użytkowej około 60 m2. A koszt przedsięwzięcia 
kształtowałby się na poziomie 160 000 – 180 000 złotych. 

Zastępca poinformował również, że pracownik referatu budownictwa 
otrzymał dyspozycję, aby zrobić rozeznanie na przegląd wszystkich przejazdów 

kolejowych a następnie przekazać stosowne zlecenie za zgodą Powiatu. 

Przewodnicząca poinformowała radnego Roberta Kaszubę, że rejestr pism 

wchodzących radny może otrzymać, jednak powinien podać, jakiego okresu to 
dotyczy. 
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Radny Robert Kaszuba powiedział, że interesuje go okres od 1 stycznia br. 
do chwili obecnej. 

Kierownik Zakładu Usług Komunalnych Pan Marek Kubuś poinformował 
radnych, że w celu ustalenia ceny remontu pomieszczeń w SZOZ w Zagnańsku 
zaprosił trzech wykonawców. Kierownik ZUK zapewnił, że nie chce absolutnie 

robić biznesu prowadząc Zakład, a jedynie wykonać te prace jak najtaniej aby 
pokryć własne koszty. 

Radny Tadeusz Mączka zauważył, że w Zakładzie Usług Komunalnych 
powinien znaleźć zatrudnienie hydraulik i elektryk, ponieważ dla takich 

specjalistów praca zawsze będzie. 

Radny Robert Kaszuba zapytał Kierownika ZUK, czy starał się lub zamierza 

starać o środki unijne na zatrudnienie osób w ZUK. Radny zapytał też, czy do 
obsługi zakupionego sprzętu do odśnieżania jest zatrudniony pracownik. 

Radny Władysław Kowalewski zauważył, że Zakład nie musi dokonać 
zakupu sprzętu po to, by wykonywać jednorazowe prace, gdyż istnieje możliwość 

wypożyczenia sprzętu bądź pojazdu. 

Kierownik ZUK odpowiedział, że Zakład nie posiada osobowości prawnej  

i nie może występować o środki. Zwrócił również uwagę na fakt, iż wypożyczenie 
np. koparko-ładowarki kształtuje się na poziomie około 7 000 miesięcznie, co 

wcale nie jest małą kwotą. 

Radny Tomasz Witecki poruszył problem pomieszczeń dla biblioteki, 

twierdząc że wypowiedzenie WC-tów nie powinno mieć miejsca. Zwrócił też uwagę 
na fakt wpłynięcia do Rady Gminy protestu mieszkańców sołectwa Samsonów 
przeciwko budowie kopalni gliny. Radny zapytał, kto ponosi koszty zmiany  

w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Samsonów 
(chodzi o miejsce powstania kopalni gliny). Radny powiedział, iż właściciel firmy 

„Ceramika Stanisławów” z Częstochowy stwierdził na sesji (gdy podejmowana była 
uchwała), że teren ten został przez firmę kupiony i kopalnia tam powstanie. 

Radny Tomasz Witecki zapytał czy prawdą jest, że rada gminy  
po uwzględnieniu pokładów gliny i powzięciu przez Wojewodę informacji o takich 
pokładach, może nie uwzględnić zmiany w planie zagospodarowania 

przestrzennego, gdzie to złoże będzie wykazane. Radny poprosił o jednoznaczne 
stanowisko w tej sprawie, ponieważ prawnik firmy „Ceramika Stanisławów” 

poinformował radnych na sesji, iż podjęcie przez radnych uchwały jest jedynie 
formalnością, gdyż złoże jest wykazane i firma może podjąć się wydobycia 
surowca nawet przy sprzeciwie Rady Gminy w tej sprawie. 

Radny Tomasz Witecki poprosił o zlecenie wykoszenia traw w centrum 
Samsonowa. 

Wójt poinformował, że była propozycja, aby przedszkolaki korzystały  

z łazienki znajdującej się na poziomie biblioteki, a biblioteka korzystałaby 
wówczas z łazienki na piętrze budynku szkoły.  

Wójt zaznaczył, że nie ma takiej możliwości, aby ktokolwiek wbrew 
stanowisku Rady Gminy podjął decyzję o budowie kopalni. 
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Radny Stefan Grudzień zgłosił, że nie palą się lampy na łączniku  
z Kaniowem. 

Wójt odpowiedział, że środki na zmianę w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego sołectwa Samsonów zapewnia inwestor. 
         Radny Zenon Lagner poprosił o poprawienie drogi od Goleniaw Dolnych  

do oczyszczalni ścieków. 

Radny Piotr Piwowarczyk poinformował, że w związku z pytaniami radnych 
co do ilości opału planowanego do zakupienia przez Zespół Szkoły Podstawowej, 
Przedszkola i Gimnazjum, pytał o tę kwestię Panią Dyrektor palcówki. Placówka 

potrzebuje około 124 ton miału w tym sezonie grzewczym. 

Radny Kazimierz Salwa zgłosił, aby zasypać doły na ul. Spokojnej  

w Zachełmiu. 
Radny Kazimierz Salwa poprosił o wykoszenie trawy na poboczu wzdłuż       

ul. Spokojnej, jadąc od Zachełmia w kierunku cmentarza. 
Wójt zapytał Kierownika Posterunku Policji w Zagnańsku Pana Artura 

Koniecznego, czy możliwa jest organizacja ruchu jednokierunkowego do dwóch 

cmentarzy na terenie gminy (Zachełmie i Tumlin) w dniu 1 listopada. 
Kierownik A. Konieczny odpowiedział, że najwięcej policyjnych sił 

skoncentrowanych jest przy cmentarzu w Cedzynie, ale policjanci z posterunku  

w Zagnańsku nie są tam zaangażowani, więc istnieje możliwość takiej organizacji 
ruchu. 

Radny Stefan Grudzień zauważył, że przy okazji każdego spotkania z 
mieszkańcami poruszany jest temat bezpieczeństwa. Zdaniem radnego Straż 
Gminna, gdyby została utworzona w 2010 roku ułatwiłaby rozwiązanie wielu 

nurtujących mieszkańców problemów. 
Przewodnicząca zapytała, kto z radnych jest za ogłoszeniem 

dziesięciominutowej przerwy. Na sali obecnych było 8 radnych, trzech radnych 
było za tym, żeby nie było przerwy, 5 radnych głosowało za zorganizowaniem 
przerwy. 

Przewodnicząca ogłosiła przerwę w obradach.  
Po przerwie Przewodnicząca wznowiła obrady i poinformowała, że Rada oddaje 
głos mieszkańcom, ponieważ jest godzina 1500. 

 
 

godzina 1500 – czas dla mieszkańców 

Pani Dyrektor Marzanna Moćko (ZSP,PiG Nr 2 w Zagnańsku) poprosiła  

o zwiększenie środków budżetowych na remont w placówce szkolnej. Pani 
Dyrektor zaznaczył, że placówka wykazuje gospodarność i własnym sumptem 
wykonuje większość prac. Pani Dyrektor poprosiła o zwiększenie nakładów 

finansowych na remont w budynku szkoły. 

Wójt poinformował, że gmina będzie starać się przekazywać szkołom więcej 
środków na remonty, wykonywane we własnym zakresie. 

Pani Ewa Kita, sołtys sołectwa Tumlin zapytała, czy gmina przewiduje 
zorganizowanie akcji szczepień przeciwko grypie. Pani sołtys podała przykład 
Gminy Daleszyce, która wydała 30 000 złotych na szczepienia dla osób po 60-tym 

roku życia. 




