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Protokół  VIII/2009 
z posiedzenia sesji Rady Gminy Zagnańsk 

odbytej w dniu 29 października 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.  
Na podstawie listy obecności Przewodnicząca stwierdziła quorum  

(na sali obecnych było 12 radnych). 

Na sekretarza nadzorującego sporządzenie protokołu Przewodnicząca Rady 
Gminy wyznaczyła radną Agnieszkę Gębską. 

Przewodnicząca poinformowała radnych, że na obecnej sesji testowany jest 
nowy system nagłaśniający i rejestrujący obrady sesji. Pan Krzysztof Chmielewski 
krótko przedstawił radnym zasady funkcjonowania systemu. 

 
Ad. 2. Przyjęcie porządku obrad. 
 

 Przewodnicząca zapytała, czy do porządku obrad radni mają wnioski.  
 

(na salę wszedł radny Kazimierz Salwa) 
 
W związku z tym, że wniosków nikt nie zgłosił, Przewodnicząca poddała pod 

głosowanie przyjęcie porządku obrad. Za jego przyjęciem głosowało 13 radnych 
(przy 13 obecnych na sali), w wyniku czego porządek obrad został przyjęty 

jednogłośnie 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 zmian w budżecie gminy na 2009 rok. 
6. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na 

sfinansowanie deficytu. 
7. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa 

Krajowego na zadanie pn. „Budowa placów zabaw  

i punktów sportowo-rekreacyjnych na terenie Gminy Zagnańsk”. 
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia przez Gminę Zagnańsk poręczenia 

kredytu zaciąganego przez Związek Gmin Gór Świętokrzyskich w 
Bodzentynie.  

9. Podjęcie uchwały w sprawie odpłatności za korzystanie ze świadczeń 

przedszkoli publicznych w zakresie przekraczającym podstawę programową 
wychowania przedszkolnego. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany 

w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy Zagnańsk. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 4  
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa  
Tumlin na terenie gminy Zagnańsk. 
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12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 20/2009 Rady Gminy 
Zagnańsk o udzieleniu pomocy rzeczowej na 2009 rok dla Powiatu 
Kieleckiego na realizację skrzyżowania w msc. Tumlin-Węgle. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy w Zagnańsku  
Nr 53/2009 z dnia 28 maja 2009 roku o udzieleniu pomocy  
finansowej dla Powiatu Kieleckiego na realizację skrzyżowania w msc. 

Tumlin-Węgle. 
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 69/2009 Rady Gminy  

Zagnańsk z dn. 27 sierpnia 2009r. dotyczącej wydzierżawienia od Lasów  
Państwowych Nadleśnictwo Zagnańsk części nieruchomości oznaczonej  
numerem ewidencyjnym 476/2 obręb geodezyjny Zagnańsk –  

stanowiący teren boiska sportowego tzw. leśnego. 
15. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy dzierżawy z osobami  

fizycznymi z przeznaczeniem pod boisko sportowe w msc. Belno. 
16. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia części nieruchomości  

oznaczonej numerem ewidencyjnym 397/6 o pow. 0,0015 ha położonej  

w obrębie geodezyjnym Zagnańsk na okres do trzech lat. 
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 78/2009 Rady Gminy  

w Zagnańsku z dnia 18 września 2009r., w sprawie nieodpłatnego  

nabycia na rzecz Gminy Zagnańsk nieruchomości położonej w obrębie  
geodezyjnym Zagnańsk, gmina Zagnańsk. 

18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze  
bezprzetargowej lokali mieszkalnych w budynku dwurodzinnym  
położonym w Zagnańsku przy ulicy Kieleckiej wraz z pomieszczeniami  

przynależnymi i udziałem w nieruchomości wspólnej oraz wyrażenia  
zgody na udzielenie bonifikaty dla nabywców w/w nieruchomości  

gruntowych. 
19. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Lokalnego Programu  

Rewitalizacji dla msc. Zagnańsk. 

20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 83/2009 Rady Gminy 
Zagnańsk z dnia 28 września 2009 roku w sprawie zobowiązania  
w zakresie podejmowanych inwestycji. 

21. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa 
Świętokrzyskiego w formie wykonania chodnika w msc. Tumlin Dąbrówka 

przy przejściu dla pieszych przez drogę wojewódzką nr 750. 
22. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa 

Świętokrzyskiego w formie wykonania przebudowy zjazdu do posesji nr 18 

przy drodze wojewódzkiej nr 750 w Samsonowie, gm. Zagnańsk. 
23. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa 

Świętokrzyskiego w formie wykonania cieku podchodnikowego w pasie drogi 
wojewódzkiej nr 750, przy posesji nr 19, ul. Turystyczna w Zagnańsku. 

24. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu 

Kieleckiego w formie wykonania poprawy dojazdu do posesji nr 78  
i naprzeciw posesji nr 144, w msc. Kaniów, w pasie drogi powiatowej  
nr 0303T. 

25. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu 
Kieleckiego w formie wykonania poszerzenia zjazdu do Domu Ludowego, w 

msc. Szałas, w pasie drogi powiatowej nr 0437T. 
26. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu 

Kieleckiego w formie wykonania projektu przebudowy drogi w msc. Szałas – 

Tuzy, w pasie drogi powiatowej nr 0305T. 
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27. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej na budowę 
parkingu na działce nr 344/2 w msc. Szałas, gm. Zagnańsk. 

28. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu 

Kieleckiego w formie wykonania projektu budowy chodnika od drogi 
wojewódzkiej nr 750 do kościoła p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii 
Panny w msc. Samsonów – Piechotne, w pasie drogi powiatowej  

nr 0301T. 
29. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o uznanie lasów za  

ochronne w obrębie leśnym Kielce położonych na terenie Gminy  
Zagnańsk, lasów Skarbu Państwa pozostających w zarządzie  
Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwa  

Kielce. 
30. Podjęcie stanowiska w sprawie podziału nieruchomości oznaczonej  

numerem ewidencyjnym 144/6 położonej w obrębie geodezyjnym  
Jasiów. 

31. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy i Wójta z analizy oświadczeń  

majątkowych. 
32. Informacja o korespondencji wpływającej do Rady Gminy Zagnańsk  

między sesjami. 

33. Sprawozdanie delegatów do Związków Międzygminnych. 
34. Sprawy różne. 

35. 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. Ponieważ wniosków ani uwag nie zgłoszono, Przewodnicząca 
zapytała, kto z radnych jest za jego przyjęciem. Za przyjęciem protokołu głosowało 
12 radnych, nikt nie głosował przeciw, 1 radny wstrzymał się od głosu. W wyniku 

głosowania protokół z sesji 28 września 2009r. został przez Radę przyjęty. 
 

Ad. 4. Informacja Wójta z działalności między sesjami. 

 
 Wójt poinformował, że w okresie od ostatniej sesji: 

- 1 października br. podpisane zostały umowy z Wojewódzkim Funduszem   
   Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na dofinansowanie z tego    
   funduszu dwóch zadań, akcji wymiany pokryć dachowych z azbestowych na  

   inne i wywozu tego zgromadzonego azbestu w kwocie 47 tysięcy złotych oraz na  
   środki w kwocie 18 tysięcy złotych z przeznaczeniem na  prowadzenie  

   konkursów ekologicznych. Konkursy mają bardzo dobre i praktyczne znaczenie,  
   ponieważ nagrody stanowią najczęściej wyposażenie dla szkół, 
- 2 października br. Wójt odbył spotkanie w „Wodociągach Kieleckich” w sprawie  

   zaopatrzenia w wodę tych miejscowości, które obecnie korzystają z ujęcia wody  
   Kopalni Kwarcytu i Dolomitu w Wiśniówce, której właściciele chcą z końcem  
   roku rozwiązać tę kwestię, ponieważ ich zdaniem zaopatrzeniem mieszkańców  

   w wodę powinny zająć się „Wodociągi Kieleckie”, 
- 2 października br. odbyło się w hotelu „Łysogóry” podsumowanie „Akcji letniej   

  na sportowo”, zorganizowanej przez Wojewodę Świętokrzyskiego – Gmina  
  Zagnańsk otrzymała w tej akcji wyróżnienie, 
- 5 października br. odbyło się spotkanie na terenie oczyszczalni ścieków  

  w Barczy, gdzie przeważały skargi mieszkańców na uciążliwość zapachową  
  obiektu – Wójt zaproponował zlikwidowanie punktu przyjmowania ścieków na  
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  terenie oczyszczalni, gdyż według jego wiedzy jest to głównym powodem  
  uciążliwego zapachu a przyjmowanie tychże ścieków na kanale do studzienki  
  zlokalizowanej z daleka od miejsc zamieszkałych, 

 
  ( na salę wszedł radny Władysław Kowalewski) 
- 7 października odbyła się Rada Społeczna Samorządowego Zespołu Ośrodków  

   Zdrowia w Zagnańsku, gdzie poza przyjęciem informacji o stanie finansowym  
   zakładu oraz o stanie realizacji zadań Rada SZOZ przyjęła uchwałę, opiniującą  

   pozytywnie wniosek Zakładu o sfinansowanie z budżetu gminy modernizacji  
   systemu wentylacji budynku ośrodka, 
- Gminie udało się sprzedać działkę przy ul. Słonecznej w trakcie drugiego  

   przetargu, 
- z okazji Dnia Edukacji Narodowej Wójt uczestniczył w kilku spotkaniach –  

  13 października w Tumlinie i Zagnańsku, 14 października natomiast  
   w zorganizowanej gminnej uroczystości z udziałem emerytowanych  
   pracowników szkół. Wójt uczestniczył również w spotkaniu 23 października,  

   zorganizowanym przez radnego Stefana Grudnia, poświęconym przede       
   wszystkim 70-leciu powołania Tajnej Organizacji Nauczania, 
- zakończona została budowa drogi do Borowej Góry (w ramach Narodowego  

   Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – wartość tego przedsięwzięcia to  
   1 010 000 złotych, na co gmina uzyska 50% dofinansowania, czyli 505 000  

   złotych z budżetu państwa, 
- 5 października br. odbyło się uroczyste przekazanie umów na realizację  
   przedsięwzięć w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, do którego  

   Gmina składała trzy wnioski:  
       1)na zakup samochodu do wywozu segregowanych śmieci, 

       2) na realizację kolektorów słonecznych, 
       3) na kanalizację w msc. Jaworze. 
   Wójt odebrał już dwie umowy – na dofinansowanie z UE na zakup samochodu  

   oraz na realizację kolektorów słonecznych. Gmina jest na liście rezerwowej, jeśli  
   chodzi o kanalizację w Jaworzach, ale już dziś wiadomo, że gmina wchodzi do  
   tego finansowania, 

- 15 października gmina sfinalizowała uregulowanie stanu prawnego terenu pod  
   pomnikiem w msc. Szałas, upamiętniającym pacyfikację tej miejscowości, 

- 18 października Wójt uczestniczył w uroczystościach 80-lecia Spółki „Wodociągi  
   Kieleckie”, 
- 19 października wspólnie z radnym Kazimierzem Tomasiakiem oraz księdzem z  

   Parafii w Odrowążku Wójt odbył spotkanie z Biskupem Radomskim Adamem  
   Odzimkiem, który przyjął zaproszenie na uroczystość 11 listopada, związaną z  

   odzyskaniem przez Polskę niepodległości oraz nadaniem sztandaru jednostce  
   OSP w Szałasie, 
- 20 października odbyła się coroczna uroczystość związana z wręczeniem  

   wyróżnień gminy. W tym roku Kapituła wyróżniła: Pana Macieja Zarębskiego –  
   działacza w zakresie kultury, księdza Stanisława Świerka – proboszcza parafii  
   w Samsonowie, stomatologa Pana Wlazłego, Państwa Lesińskich – którzy  

   prowadzą od dwudziestu lat Zakład Przerobu Kamienia Budowlanego oraz  
   Marszałka Województwa Świętokrzyskiego Adama Jarubasa. 

 Na tej uroczystości wręczone zostały również dwa stypendia w ramach  
   programu „Mocny Fundament” Tomaszowi Dutkowskiemu ze szkoły nr 2  
   w Zagnańsku oraz Agnieszce Wlazły – uczniowie ci osiągają nieprzeciętne wyniki    

   w nauce. 
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- 20 października odbyło się spotkanie w sprawie organizacji akcji odwiedzania  
   cmentarzy w dniu 1 listopada br., poświęcone wydzieleniu miejsc parkingowych  
   przy cmentarzach oraz pomocy Policji i strażaków w dyscyplinowaniu ruchu  

   pojazdów w bezpośrednim sąsiedztwie cmentarzy, 
- 26 października Wójt odbył spotkanie z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków  
   w sprawie zagospodarowania Huty w Samsonowie. Wójt zaznaczył, że wydaje  

   mu się możliwa do zrealizowania część koncepcji opracowanej przy współpracy  
   Gminy z Lokalną Grupą Działania „Dorzecze Bobrzy”, 

- Wójt poinformował na zakończenie, że zrezygnował z funkcji kierownika Zakładu  
   Usług Komunalnych Pan Marek Kubuś. W wyniku tego ogłoszony został nowy  
   konkurs, po którego przeprowadzeniu wybrany został nowy kandydat Pan  

   Tomasz Świtaj, były dyrektor Technikum Leśnego w Zagnańsku. 
 

 Przewodnicząca zapytała, czy do złożonej przez Wójta informacji radni mają 
pytania. 
 Radny Tomasz Witecki poprosił, aby przy organizacji ruchu 

jednokierunkowego uwzględnić łącznik między Tumlinem – Węgle a Tumlinem – 
Zacisze, wyrównać ją i utwardzić. 
 Wójt odpowiedział, że niezbędne prace w tym kierunku zostaną 

przeprowadzone do 1 listopada br. 
 Radna Agnieszka Gębska nawiązała do problemu fetoru w rejonie 

oczyszczalni ścieków w Barczy zapytała, co można zrobić, aby ten stan rzeczy 
zmienić, ponieważ na spotkaniu przedstawiciele oczyszczalni nie mieli dla 
mieszkańców żadnych propozycji. 

 Wójt odpowiedział, że nie przyjmuje tłumaczenia przedstawicieli, że jeśli jest 
oczyszczalnia to musi ona być uciążliwa zapachowo. Wójt potwierdził, że cały czas 

prowadzone są rozmowy z dyrekcją, aby ścieki przyjmowane były w miejscu 
najmniej uciążliwym dla okolicznych mieszkańców.  
Radna Agnieszka Gębska poprosiła o rozważenie możliwości budowy wiaty     

przystankowej na tzw. „drodze wewnętrznej” w okolicach oczyszczalni w Barczy, 
ponieważ nie ma tam miejsca, aby się zatrzymać czekając na środek transportu. 
 Wójt obiecał przeanalizować poniesiony przez radną problem. 

Radny Kazimierz Salwa podziękował Wójtowi za prace porządkowe przy  
ul. Spokojnej, co zdaniem radnego znacznie ułatwi organizację ruchu w dniu  

1 listopada.  
 Radny Piotr Piwowarczyk zapytał, czy poprawiony został łącznik Tumlin – 
Węgle do cmentarza i poprosił, aby zorganizować w rejonie cmentarza ruch 

jednokierunkowy z pomocą strażaków oraz Policji. 
 Kierownik Posterunku Artur Konieczny powiedział, że posterunek zapewnia 

31 października oraz 1 listopada służbę na dwie zmiany, więc miejsca te będą 
zabezpieczone. 
 Przewodnicząca Rady Gminy złożyła wniosek o ustawienie kabin Toy-Toy 

przy wszystkich cmentarzach na terenie gminy w dniu 1 listopada 2009r.. 
 Wójt odpowiedział, że kabiny zostaną rozstawione przy wszystkich 
cmentarzach, a w Tumlinie kabinę zabezpiecza ksiądz proboszcz. 

 W związku z tym, że więcej pytań nie było, Przewodnicząca poinformowała, 
że Rada przechodzi do punktu 5 porządku obrad. 

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

 Przewodnicząca zapytała, czy do projektu uchwały są pytania bądź wnioski. 
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Wójt poinformował, że do materiału, który otrzymali radni chciałby zgłosić  
w ramach autopoprawek następujące propozycje: 
- 35 000 złotych na opracowanie projektu technicznego modernizacji drogi 

Tumlin-Węgle od skrzyżowania do cmentarza, 
- 50 000 złotych na opracowanie projektu technicznego drogi od Bartkowa do 
Goleniaw w rejonie oczyszczalni ścieków, 

- 20 000 złotych na wykonanie prac związanych z poszerzeniem zakresu 
rehabilitacji w SZOZ w Zagnańsku, 

- wprowadzenie zarówno po stronie dochodowej jak i wydatkowej kwoty 21 040 
złotych, jaką Gmina Zagnańsk otrzyma w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki na realizację programu pn.„Poszukajmy ich wokół nas”, firmowanego przez 

szkołę w Belnie. 
 Wójt poinformował, że z uwagi na fakt zgodnego stwierdzenia zarówno 

Dyrektora SZOZ w Zagnańsku jak też Dyrektora NZOZ w Samsonowie, iż na 
wprowadzenie szczepienia przeciwko grypie jest już za późno, postanowił 
przeznaczyć te środki na zgłoszone cele. Brakująca kwota została przesunięta  

z wynagrodzeń w szkołach. 
 Wójt poinformował, że jest przygotowany projekt uchwały i jeśli radni 
przyjmą zgłoszone autopoprawki, zostanie on rozdany. 

 Wójt zaznaczył, że w polskim systemie prawnym, aby mówić o budowie 
czegokolwiek – należy już dwa lata wcześniej rozpocząć prace przygotowawcze. 

  
 Przewodnicząca zapytała, kto z radnych chce zabrać głos w sprawie 
projektu uchwały. 

 Radny Stefan Grudzień zapytał, czy wprowadzając zmiany w budżecie 
zostało wzięte pod uwagę zadanie budowy kortu oraz placu zabaw w Zagnańsku  

i czy nie będzie potrzeby przesunięć w tym zakresie. 
 Wójt odpowiedział, że wszystko w tym zakresie jest pod kontrolą i nie będzie 
problemów finansowych związanych z realizacją tych przedsięwzięć. 

 Radny Zenon Lagner poprosił o poparcie wniosku dot. projektu budowy 
drogi do Goleniaw z uwagi na trudną lokalizację tej miejscowości za torami 
kolejowymi i istniejącym zagrożeniu z tym związanym. 

 Radny Władysław Kowalewski zapytał, czy wszystkie te propozycje, które 
Wójt przedstawił nie były mu znane tydzień wcześniej. 

 Wójt odpowiedział, że urząd przystąpił do prac związanych z opracowaniem 
budżetu na 2010 rok. Pewne informacje wynikające z tych przesunięć mogą być 
istotne do ustalenia tego właśnie budżetu, ponieważ mając za sobą przetargi  jest 

większa wiedza w tym zakresie. Wójt powiedział, że jest to stan, który ciągle 
będzie występował i nie da się go uniknąć. 

 Radny Tadeusz Mączka powiedział, iż w związku z rezygnacją z zakupu 
szczepionek w tym roku należy odpowiednio wcześniej przygotować się do tej akcji 
w 2010 roku. 

 Radny Zenon Lagner powiedział, że był wniosek złożony na Komisji 
Planowania, Budżetu i Finansów, aby urząd wystąpił do GS „Samopomoc 
Chłopska” o sfinansowanie w 50% kosztów opracowania projektu budowy 

parkingu przy ul. Turystycznej w Zagnańsku. Radny Zenon Lagner zapytał 
również, czy gminie wolno jest inwestować takie zadanie, mimo że nie jest ona 

właścicielem tego terenu. 
 Wójt zaproponował, aby pozostawić ten stan rzeczy bez zmian, gdyż jest to 
centrum Gminy Zagnańsk i należałoby porządkować to miejsce po kawałku. Nic 

jednak nie stoi na przeszkodzie, aby takie rozmowy z Zarządem Spółdzielni 
zostały przeprowadzone. Wójt powiedział, że jest to tak wyeksponowane miejsce  
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w centrum, że nawet przy braku dobrej woli GS powinno to zostać 
uporządkowane. Wójt poinformował również, że nie ma przeciwwskazań do 
inwestowania przez gminę środków nawet wówczas, gdy nie jest ona właścicielem 

działki. 
 Przewodnicząca uściśliła wniosek Komisji Planowania, Budżetu i Finansów, 
aby nie została zmieniona kwota na opracowanie projektu, a jedynie podjęte 

rozmowy w sprawie partycypowania przez GS w połowie tych kosztów. 
 Radny Artur Kudzia zaproponował zmianę w projekcie uchwały w sprawie 

zmian w budżecie gminy na 2009 rok, dopisując w nim kwotę 20 000 złotych na 
wiatę przystankową przy drodze Zagnańsk – Kielce (jadąc do Kielc po lewej 
stronie).  

 Radny Tomasz Witecki powiedział, że Komisja Rozwoju Gospodarczego  
i Infrastruktury Technicznej również wnioskowała, aby urząd wystąpił do GS 

„Samopomoc Chłopska” o sfinansowanie w 50% kosztów opracowania projektu 
budowy parkingu przy ul. Turystycznej w Zagnańsku. 
 Radny Robert Kaszuba zapytał, czy w związku z propozycjami nowych 

zadań do budżetu została dokonana analiza Wieloletniego Panu Inwestycyjnego,  
o którą to analizę radny prosił na komisjach przed sesją. Konkretnie chodzi  
o zadania zapisane w planie a nie wykonane do dnia dzisiejszego. Radny Robert 

Kaszuba złożył wniosek o realizację jego wniosku. 
 Radny po raz kolejny zapytał, co się musi stać, aby został wysypany kamień 

na przejeździe kolejowym w msc. Tumlin-Węgle. 
 Zastępca Wójta Mirosław Garecki poinformował, że przeprowadził rozmowy 
z przedstawicielami Powiatowego Zarządu Dróg w sprawie tego przejazdu, którzy 

złożyli deklarację, iż w ciągu kilku najbliższych dni kamień zostanie tam 
dowieziony. 

 Wójt Zbigniew Zagdański poinformował, ze przepisy nie pozwalają na 
inwestowanie przez Gminę na nie swoich drogach. Wójt zaznaczył również, że 
Wieloletni Plan Inwestycyjny stanowi jedynie zarys prac. Wnioskowane przez 

radnego wyliczenie zadań zawartych, a nie zrealizowanych do tej pory jest  
w przygotowaniu. 
 Wójt zaznaczył również, że był na spotkaniu w Powiatowym Zarządzie Dróg 

w sprawie skrzyżowania w msc. Umer – Kołomań w pobliżu zalewu, lecz PZD 
utrzymuje, że musi w tej sprawie opracować projekt techniczny o wartości 20 000 

złotych, natomiast gmina za te środki może tam wykonać te prace przy użyciu do 
tego celu np. kostki brukowej. 
 Przewodnicząca Rady Gminy powiedziała, że skrzyżowanie to wymaga 

przede wszystkim poprawy bezpieczeństwa ruchu. 
 Radny Piotr Piwowarczyk poprosił o poparcie radnych w sprawie 

przeznaczenia środków na projekt budowy chodnika w Tumlinie – Węglach. 
 Radny Robert Kaszuba poprosił, aby sesje zwoływane na 7 dni przed 
zawierały tylko nagłe i niezbędne projekty uchwał. Według radnego projekt 

uchwały w sprawie poręczenia kredytu zaciąganego przez Związek Gmin Gór 
Świętokrzyskich wymaga dłuższego zastanowienia się i dyskusji. 
 Przewodnicząca zauważyła, że ustawa o samorządzie gminnym nakłada 

obowiązek przekazania radnym porządku obrad wraz z niezbędnymi materiałami 
na 7 dni przez terminem sesji, ponadto radni uczestniczą w dwóch komisjach, na 

których omawiane są materiały na sesję i mogą się z nimi szczegółowo zapoznać. 
Jak zaznaczyła Przewodnicząca – tylko nieliczne gminy stosują taki komfort. 
 Wójt poinformował, że wszelkie proponowane materiały są zgodne z 

prawem, natomiast Wójt ma prawo zgłaszania autopoprawek a radni mogą je 
odrzucić w głosowaniu.  
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 Wójt powiedział również, że nie musi ściśle przestrzegać realizacji zadań 
zawartych w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym i w związku z tym pojawiają się 
nowe zadania, podyktowane potrzebami mieszkańców. 

 Radny Tomasz Witecki powiedział, że będzie głosował za przyjęciem 
zgłoszonych przez Wójta autopoprawek, ale chce zwrócić uwagę na fatalny stan 
dróg w sołectwie Samsonów (np. Dudków, ul. Kwiatowa, ul. Miodowa  

i ul. Rurarnia). 
 Przewodnicząca poinformowała, że zgłoszone zostały dwa wnioski: 

- Wójta – wprowadzający autopoprawki do projektu uchwały; 
- radnego Artura Kudzi – w sprawie przeznaczenia kwoty 25 000 złotych na 
budowę wiaty przystankowej. 

 Wójt zaznaczył, że w 2009 roku może być mowa wyłącznie o projektowaniu 
takiej wiaty, a na projekt potrzeba jest 4-5 000 tysięcy złotych. Wójt poinformował 

również, że potrzebne jest formalne i faktyczne wylesienie terenu pod 
umiejscowienie wiaty przystankowej. 
 Radny Artur Kudzia wobec informacji Wójta wycofał złożony przez siebie 

wcześniej wniosek i zgłosił nowy: w sprawie przeznaczenia środków w kwocie 
5 000 złotych na projekt budowy wiaty przystankowej. 
 Za przyjęciem wniosku zgłoszonego przez Wójta (wprowadzenie 

autopoprawek) głosowało 14 radnych, nikt nie głosował przeciw, nikt nie 
wstrzymał się od głosu. W wyniku głosowania wniosek Wójta został przyjęty 

jednogłośnie. 
 Za przyjęciem wniosku zgłoszonego przez radnego Artura Kudzię głosowało 
12 radnych, nikt nie głosował przeciw, 2 radnych wstrzymało się od głosu.  

W wyniku głosowania wniosek został przez Radę zaakceptowany a następnie 
rozdany radnym przez pracownika obsługującego Radę Gminy. 

 Skarbnik poinformował, że projekt uchwały rozdany radnym zawiera 
autopoprawki zgłoszone przez Pana Wójta, lecz nie zawiera propozycji zgłoszonej 
przez radnego Artura Kudzię.  

 W związku z powyższym Przewodnicząca po uprzedniej zgodzie radnych  
na wprowadzenie poprawek przez Skarbnika poprosiła go o przekazanie radnym, 
w jakich działach, rozdziałach i paragrafach będzie miał odzwierciedlenie 

zgłoszony przez radnego wniosek. 
 Następnie po zakończonym omawianiu zmian przez Skarbnika 

Przewodnicząca odczytała projekt uchwały z naniesionymi poprawkami i poddała 
go pod głosowanie. Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, nikt nie 
głosował przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. W wyniku głosowania uchwała 

została przyjęta jednogłośnie, zarejestrowana pod numerem 84/2009 i stanowi 
załącznik do protokołu. 

 Po ogłoszonej 15-tominutowej przerwie Przewodnicząca wznowiła obrady  
i przeszła do realizacji porządku obrad sesji. 
 

Ad. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu      
           na sfinansowanie deficytu. 
 

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

 Wójt Zbigniew Zagdański odpowiedział, że trudno jest określić 
zapotrzebowanie na środki, jednak ta uchwała zostałaby w przypadku jej podjęcia 
wykorzystana dopiero wówczas, gdy pojawi się deficyt. Jeśli natomiast znajdą się 

środki własne, nie będzie potrzeby, aby z niej korzystać. 
 Radny Robert Kaszuba zapytał, jakie będą koszty tego kredytu. 
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Wójt odpowiedział, że wykaże to dopiero przetarg. 
 Skarbnik poinformował, że prowizja wynosi 1 - 1,5% od kwoty 1 100 000 
złotych, oprocentowanie kredytu w oparciu o WIBOR 3 lub 6 m-czny (4,19%) plus 

marża banku od 1,5 – 3%. 
 Z uwagi na fakt, że nie zgłoszono już chęci zabrania głosu Przewodnicząca 
odczytała projekt uchwały i poddała go pod głosowanie. Za przyjęciem uchwały 

głosowało 8 radnych, nikt nie głosował przeciw, 1 radny wstrzymał się od głosu. 
W wyniku głosowania uchwała została podjęta w obecności 9 radnych, 

zarejestrowana pod numerem 85/2009 i stanowi załącznik do protokołu. 
 
Ad. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Banku  

               Gospodarstwa Krajowego na zadanie pn. „Budowa placów zabaw  
               i punktów sportowo-rekreacyjnych na terenie Gminy Zagnańsk”. 

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

 Radny Robert Kaszuba poprosił o przedstawienie mu większej ilości 
informacji na temat zaciąganej pożyczki. 
Skarbnik poinformował, że pożyczka jest na środki, które gmina otrzyma  

w ramach środków z Unii Europejskiej. Prowizja wynosi tutaj 0,01%, natomiast 
oprocentowanie wynosi 1,5%. Skarbnik poinformował, że środki za place zabaw 

spłyną jako refundacja a warunki pożyczki są bardzo korzystne. 
 Radny Robert Kaszuba zapytał, czy w składanym przez urząd wniosku 
zawarta była taka informacja, że środki na ten cel zostaną zabezpieczone  

w postaci pożyczki i czy zostało wzięte pod uwagę to, że w przypadku znaczenia 
tego faktu w montażu finansowym umowy prowizja mogłaby być kosztem 

kwalifikowanym. 
 Skarbnik podkreślił, że pożyczka ta jest zastępstwem środków unijnych na 
etapie realizacji zadania, natomiast możliwość złożenia wniosku o kredyt pojawia 

się dopiero po podpisaniu umowy.  
 Radny Władysław Kowalewski zapytał, czy istnieje możliwość zmiany 
lokalizacji boiska w msc. Belno bez konsekwencji dla całości projektu. 

 Przewodnicząca poinformowała, że głos na ten temat radny będzie mógł 
zabrać w „sprawach różnych”. 

 Przewodnicząca odczytała projekt uchwały i poddała go pod głosowanie.  
Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, nikt nie głosował przeciw, nikt nie 
wstrzymał się od głosu. W wyniku głosowania uchwała została podjęta  

jednogłośnie, zarejestrowana pod numerem 86/2009 i stanowi załącznik  
do protokołu. 

 
Ad. 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia przez Gminę Zagnańsk   
              poręczenia kredytu zaciąganego przez Związek Gmin Gór  

             Świętokrzyskich w Bodzentynie.  
 
 Przewodnicząca zapytała, czy do projektu uchwały radni mają pytania lub 

wnioski. 
 Radny Robert Kaszuba zapytał, ile wyniesie koszt poręczenia i poprosił  

o wyjaśnienie powodu, dla którego Gmina Zagnańsk ma poręczyć zaciągnięcie 
tego kredytu przez ZGGŚ w Bodzentynie. 
 Wójt odpowiedział, że koszt poręczenia wyniesie 32 000 złotych i dodał, że 

sytuacji można było uniknąć jedynie w przypadku nadzorowania pracowników 
Związku, którzy z kolei mają swojego szefa. 
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 Radny Robert Kaszuba zauważył, że wyjaśnienia Wójta są słuszne, jednak 
we wszystkich postępowaniach przetargowych uczestniczą pracownicy Urzędu 
Gminy. 

 Radny Robert Kaszuba poprosił, aby na najbliższe komisje stałe (Komisja     
Oświaty, Kultury, Sportu, Pomocy Społecznej i Zdrowia oraz Komisji      
Planowania, Budżetu i Finansów) zaproszony został pracownik Urzędu Gminy,     

zajmujący się pozyskiwaniem środków unijnych. 
 Radny zaznaczył, że wina leży po stronie Związku, ale nie jest również tak 

że Urząd Gminy w Zagnańsku nie wie o tych zagrożeniach. 
 Wójt zaznaczył, że nie jest w stanie dopilnować i nadzorować prace 
pracowników wszystkich związków, do których należy gmina. 

 Radny Stefan Grudzień zapytał, czy inne gminy też są w takiej sytuacji. 
Wójt odpowiedział, że nie ma wiedzy na ten temat, ale Gmina Zagnańsk 

wystartowała z zadaniem najwcześniej. Radny zadał pytanie, co stanie się  
w sytuacji gdy Rada nie podejmie takiej uchwały i wyraził niezadowolenie wobec 
działań Związku Gmin Gór Świętokrzyskich. 

 Wójt odpowiedział, że konsekwencją nie podjęcia przez Radę uchwały mogą 
być kary odsetkowe, ponieważ ten, kto złożył fakturę może z takiego uprawnienia 
skorzystać. Wójt zaznaczył również, że Burmistrz Bodzentyna nie dostaje z tytułu 

pełnienia funkcji szefa Zarządu Związku ani złotówki, nikt natomiast nie chce się 
podjąć pełnienia tej funkcji. 

 Przewodnicząca zauważyła, że takie sytuacje zdarzają się w przypadku 
sięgania po środki unijne. Wówczas od momentu złożenia wniosku o przyznanie 
środków do ich faktycznej wypłaty powstaje luka i nie można mówić, że ktoś  

tu popełnił błąd.  
 Radny Artur Kudzia zapytał, jakie są propozycje Wójta, aby takiej sytuacji 

na przyszłość uniknąć i poprosił radcę prawnego Panią Danutę Maciejewską-
Paluch, jakie zdanie ma na temat projektu uchwały. 
 Wójt odpowiedział, że w przyszłości nie będzie problemu, ponieważ będzie 

zawarta umowa z Marszałkiem. 
Radca Prawny odpowiedziała, że z formalnego punktu widzenia wszystko  
w porządku. 

 Radny Robert Kaszuba zgłosił, aby sprostować w projekcie uchwały 
oczywistą pomyłkę pisarską w § 1 pkt. 2 po słowach „udziela się” dodać „do”. 

 Przewodnicząca odczytała projekt uchwały i poddała go pod głosowanie.  
Za przyjęciem uchwały głosowało 9 radnych, nikt nie głosował przeciw, 3 radnych 
wstrzymało się od głosu. W wyniku głosowania uchwała została podjęta,  

zarejestrowana pod numerem 87/2009 i stanowi załącznik do protokołu. 
 

Ad. 9. Podjęcie uchwały w sprawie odpłatności za korzystanie ze świadczeń  
            przedszkoli publicznych w zakresie przekraczającym podstawę  
           programową wychowania przedszkolnego. 

 
 Przewodnicząca poinformowała, że uchwała pojawiła się jako odpowiedź na 
pismo rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola w Samsonowie z prośbą o 

dostosowanie dotychczas obowiązującej uchwały do aktualnych przepisów w tym 
zakresie.  

          Przewodnicząca poinformowała, że uchwała była już przedmiotem dyskusji 
komisji stałych Rady Gminy. Przewodnicząca poprosiła przewodniczących 
poszczególnych komisji o przedstawienie swoich stanowisk. 

 Radny Stefan Grudzień poinformował, że pismo podobnej treści wpłynęło 
również do niego, jako przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, 
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Pomocy Społecznej i Zdrowia i spotkało się z natychmiastową reakcją ze strony 
Urzędu Gminy. Radny zaznaczył, że rodzice nie sprecyzowali swojego stanowiska.  
Radny poinformował radnych, że dotychczasowa uchwała jest zgodna z prawem, 

jednak obecny stan prawny wymusza jakby na gminie wyodrębnienie katalogu 
świadczeń, za które gmina nie pobiera opłat, czyli dopiero za zakres 
przekraczający podstawę programową wychowania przedszkolnego. Za podstawę 

programową gmina nie pobiera opłaty. 
 Radny Stefan Grudzień obliczył, że 80 godzin, czyli liczba godzin w których 

dziecko przebywa w oddziale 9-ciogodzinnym (oczywiście ponad podstawę 
programową) przy obecnie obowiązującej uchwale w tym zakresie kosztuje 60 
złotych, czyli 75 groszy za godzinę. Zaś faktyczna kwota, jaką gmina ponosi 

wynosi około 200 złotych miesięcznie. Dlatego komisja Oświaty, Kultury, Sportu, 
Pomocy Społecznej i Zdrowia proponuje aby w projekcie uchwały w § 1  zawrzeć 

zapis, że rodzic ma prawo wyboru przedszkola, realizującego bezpłatną podstawę 
programową w wymiarze 5 godzin dziennie bądź przedszkola realizującego 
świadczenia wykraczające poza tą podstawę. Zaś w § 2 wykreślić zapis, że koszt 

uzależniony jest od czasu przebywania dziecka w przedszkolu, a wprowadzić 
zapis, że koszt miesięczny od godziny 5 do godziny 9 wynosi 60 złotych. 
 Wójt potwierdził, że uchwała jest zgodna z prawem, a jedynie orzecznictwo 

ostatniego okresu wymaga, żeby wyodrębnić godziny ponadprogramowe, 
natomiast urząd proponuje stawkę w wysokości 1/3 faktycznie ponoszonych 

przez gminę kosztów miesięcznego utrzymania dziecka. Dla porównania Wójt 
podał, że rodzice dzieci uczęszczających do przedszkoli na terenie Miasta Kielce 
płacą 25 złotych za godzinę ponadprogramową, co czyni kwotę 100 złotych 

miesięcznie. 
 Kierownik Referatu Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich Zenon 

Więckowski poinformował, że uczestniczył we wszystkich komisjach przed sesją  
a w wyniku zebranych wniosków chciałby przedstawić projekt uchwały, w którym 
za świadczenia przekraczające podstawę programową wychowania przedszkolnego 

rodzic płaciłby 60 zł miesięcznie. Kierownik dodał, że w przedszkolach w Tumlinie 
i Zagnańsku na 9 godzin dziennie pozostaje 100% dzieci do niego 
uczęszczających, natomiast w Samsonowie jest to 90% dzieci. 

 Wójt poinformował, że firmuje autopoprawkę przedstawioną przez Pana 
Więckowskiego.  

 Pracownik obsługujący Radę rozdał projekt uchwały z autopoprawką 
zgłoszoną przez Wójta. 
 Radny Zenon Lagner, Przewodniczący Komisji Planowania, Budżetu  

i Finansów powiedział, że członkowie komisji wnioskowali o rozbicie kwoty 60 zł 
na kwoty po 15 złotych za każdą godzinę. 

 Wójt zaznaczył, że nie można zatrudnić nauczyciela na czas krótszy  
od 9 godzin dziennie, ponieważ doświadczenie mówi, że znacząca większość dzieci 
pozostaje w przedszkolach na 9 godzin dziennie. 

 Radny Tomasz Witecki poinformował, że stanowisko Komisji Rozwoju 
Gospodarczego i Infrastruktury Technicznej jest takie samo, natomiast rozbijanie 
opłaty na godziny zdaniem członków komisji nie ma sensu. 

 Radny Artur Kudzia zgłosił wniosek, aby w całości zwolnić rodziców z opłaty 
za świadczenia dodatkowe. 

 Radny Robert Kaszuba powiedział, że Rada Gminy nie może doprowadzić  
w konsekwencji swej decyzji do sytuacji, że nauczyciela nie ma w przedszkolu  
do końca 9-ciogodzinnego czasu pracy przedszkola. Radny poparł wniosek 

złożony przez Artura Kudzię. 
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 Kierownik Zenon Więckowski zaznaczył, że rodzice już w momencie 
składania deklaracji określają, na ile godzin dziennie dziecko pozostaje  
w przedszkolu. 

 Przewodnicząca poinformowała, że zostały złożone trzy wnioski i poddała je 
kolejno pod głosowanie: 

1) Złożony przez Wójta i zbieżny ze stanowiskiem Komisji Oświaty, Kultury, 

Sportu, Pomocy Społecznej i Zdrowia – wprowadzić jedną kwotę  
60 złotych za świadczenia ponadprogramowe. 

Za jego przyjęciem głosowało 6 radnych, przeciw było 6 radnych, 2 radnych 
wstrzymało się od głosu – w wyniku czego wniosek nie został rozstrzygnięty; 

2) Złożony przez Komisję Planowania i Finansów oraz Rozwoju Gospodarczego 

i Infrastruktury Technicznej – aby rozbić stawkę 60 złotych na 4 godziny.  
Za jego przyjęciem głosowało 5 radnych, przeciw było 7 radnych, 2 radnych 

wstrzymało się od głosu – w wyniku czego wniosek nie został rozstrzygnięty; 
3) Złożony przez Radnego Artura Kudzię - aby w całości zwolnić rodziców  

z opłaty za świadczenia dodatkowe. 

Za jego przyjęciem głosowało 4 radnych, przeciw było 9 radnych, 1 radny 
wstrzymał się od głosu – w wyniku czego wniosek nie został rozstrzygnięty. 

Przewodnicząca poinformowała, że żadna z poprawek nie została przyjęta  

i ogłosiła 10-ciominutową przerwę w obradach sesji. 
 Po przerwie Przewodnicząca poinformowała, że swój głos zabiorą teraz 

mieszkańcy gminy. 
 

 1500- sprawy różne mieszkańców  

 
 Zdzisław Chaba, mieszkaniec msc. Belno zapytał, czy istnieje możliwość 

zlokalizowania placu zabaw w innym miejscu niż obecnie ustalone. Pan Chaba 
powiedział, że przyszły plac zabaw znajduje się w bardzo niebezpiecznym miejscu, 
na wzniesieniu i po przeciwnej stronie niż znajdujący się tam chodnik. 

 Wójt poinformował, że o tej lokalizacji radni zdecydowali pół roku temu  
i mieszkańcy wiedzieli o tym. Wójt powiedział również, że zmienić lokalizacji placu 
obecnie nie można, ponieważ ten jeden plac zabaw zdyskwalifikowalby cały 

wniosek złożony przez Gminę Zagnańsk. Nigdy również nie było pozytywnej opinii 
na temat ewentualnej zmiany ani sołtysa, ani Rady Sołeckiej – wpłynął taki 

wniosek dopiero teraz. Wójt zaznaczył również, że podobne obawy mieli 
mieszkańcy Kaniowa, a teraz plac tętni życiem. 
 Radny Władysław Kowalewski powiedział, że lokalizacja placu zabaw przy 

szkole w Belnie stanowiłaby całość wraz ze szkołą. 
 Przewodnicząca stwierdziła, ze dyskusja na temat zmiany lokalizacji placu 

zabaw jest spóźniona, ponieważ do chwili obecnej nikt z sołectwa nie zgłaszał 
sprzeciwu i potwierdziła, że zmian lokalizacji tego placu w tym momencie 
zdyskwalifikowalby cały wniosek złożony przez Gminę Zagnańsk. 

Pan Zdzisław Chaba (msc. Belno), sąsiadujący z działką dzierżawioną pod plac     
zabaw poprosił o rozważenie przez gminę wynajęcia geodety i sprawdzenie przez 
niego granic działki, na której znajdzie się plac zabaw (mieszkaniec twierdzi,  

że wykonawca przekroczył granice tej działki i niszczy jego własność). 
 Wójt odpowiedział, że rozważy wynajęcie geodety. 

Sołtys Edward Krzeszowski (Umer) poprosił o wystąpienie z pismem do     
właściciela nieruchomości Pana Zapały, aby uporządkował ogromne dziury po 
wydobywanym piachu, które stanowią zagrożenie życia dla dzieci      bawiących 

się w tej okolicy (jadąc z msc. Umer w stronę msc. Kołomań po lewej stronie – 
naprzeciwko zalewu). 
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 Sołtys Edward Krzeszowski podziękował za ustawienie w sołectwie tablicy 
informacyjnej i poprosił o opróżnienie koszy przy zalewie w Umrze. 
 Wójt odpowiedział, że wniosków o zobowiązanie właściciela do utrzymania  

nieruchomości wpływa mnóstwo, brak jest jednak przepisów aby zmusić ich do 
utrzymania porządku i czystości. 
 Pani Anna Tuz Dyrektor Zespołu Szkoły Podstawowej Nr 1 w Chrustach     

wskutek otrzymanych kolejnych zaleceń pokontrolnych SANEPID-u poprosiła 
o pomoc pracowników urzędu w opracowaniu projektu technologicznego      

kuchni i przedstawienie go w SANEPID. Pani Dyrektor poprosiła o priorytetowe 
potraktowanie sprawy. 
 Wójt obiecał Pani Dyrektor przedsięwziąć środki celem rozwiązania 

problemu. 
 Pan Artur Mazur (mieszkaniec Chrustów) poprosił o interwencję urzędu      

w sprawie sąsiadującego z nim kurnika – właściciel kurnika zaniedbał swoje      
obowiązki, w pobliżu znajdują się zdechłe kury, obejście i teren samego      
kurnika nie są sprzątane od kilku lat. Pan Mazur zapytał również, co będzie 

z budową dróg (np. ul. Laskowa). 
 Wójt poinformował również, że brak jest środków na 2010 rok na 
wykonanie drogi na Chrustach. Co do kwestii uciążliwości kurnika Wójt 

potwierdził, iż będzie w tej sprawie działanie urzędu. 
Pani Grażyna Wawszczak (sołtys sołectwa Zagnańsk) poprosiła o przesłanie     

wszystkim sołtysom informacji, gdzie i pod jakie numery telefonu mogą     
dzwonić w sprawie „akcji zima”. 

Pani Ewa Jończyk (Przewodnicząca Rady Sołeckiej Bartków) ponownie 

poprosiła o ustawienie tablicy informacyjnej na początku Bartkowa i zapytała,  
co z kanalizacją Bartkowa Górnego. 

Zastępca Wójta Mirosław Garecki poinformował, że został ogłoszony drugi 
przetarg na kanalizację i wkrótce nastąpi otwarcie ofert. 

Pani Krystyna Szydłowska (sołtys sołectwa Chrusty) poprosiła o informację 

na temat przyłączy kanalizacyjnych w msc. Chrusty. 
Wójt poinformował, że został ogłoszony przetarg, przesunięcie terminu 

nastąpiło wskutek kolizji. 

 Zastępca Wójta powiedział, że jest to przetarg częściowy i w przypadku 
pozytywnego rozstrzygnięcia realizacja nastąpi jeszcze w tym roku. 

Radny Kazimierz Tomasiak poprosił, aby ponawiać pisma do Powiatowego      
Zarządu Dróg w sprawie uporządkowania terenu przy drogach powiatowych      
(chodzi szczególnie o połamane gałęzie w czasie ostatniego ataku zimy), 

 Wójt powiedział, że urząd wielokrotnie występował w tej sprawie do 
Powiatowego Zarządu Dróg, jednak jego szefem jest Starosta Kielecki. 

Radny Stefan Grudzień poprosił o zorganizowanie spotkania 
przedstawicieli:      Powiatu, Nadleśnictwa oraz Policji w sprawie usuwania 
przewróconych drzew gałęzi na terenach przyległych do dróg powiatowych 

(szczególnie przy     drogach znajdujących się na terenach leśnych). 
Wójt odpowiedział, że Gmina współpracuje z PZD nie tylko w sprawie 

usuwania połamanych drzew i gałęzi, ale również w sprawach budowy  

i utrzymania dróg, natomiast kwestie usunięcia połamanych drzew są jedynie 
kwestią dobrej woli ze strony PZD w Kielcach. 

 Pani Antonina Lasota, główna księgowa SZOZ odczytała uchwałę Rady 
Społecznej SZOZ w Zagnańsku opiniującą pozytywnie wniosek Zakładu  
o sfinansowanie z budżetu gminy modernizacji systemu wentylacji budynku 

ośrodka. Pani Lasota poprosiła również o odłożenie decyzji zakupu szczepionek, 
ponieważ w miesiącu listopadzie jest już zbyt późno na dokonanie szczepień. 
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 Wójt poinformował, że urząd zbierze informację na ten temat, czego 
skutkiem być może będzie jakiś program profilaktyczny w 2010 roku. 
 

 Przewodnicząca poinformowała, że Rada wraca do realizacji punktu  
nr 9 porządku obrad. 
 

 Radny Artur Kudzia zgłosił wniosek, aby punkt 9 wycofać z porządku obrad 
i przenieść na kolejną sesję. 

 Wójt Zbigniew Zagdański zgłosił wniosek, aby stawka za korzystanie ze 
świadczeń poza podstawą programową (od godziny 5 do godziny 9) wynosiła 61 
złotych. 

 Przewodnicząca zauważyła, że wniosek o zdjęcie punktu z porządku obrad 
można zgłosić jedynie na początku sesji, przed przyjęciem protokołu z ostatniej 

sesji. 
 Radny Artur Kudzia wycofał złożony przez siebie wniosek. 
Przewodnicząca zapytała, kto z radnych jest za wprowadzeniem stawki 61 zł, 

zgłoszonej przez Wójta. Za wprowadzeniem stawki głosowało 8 radnych,  
1 głosował przeciw, 5 radnych wstrzymało się od głosu. 
 Radny Robert Kaszuba powiedział, że projekt ze zgłoszona przez Wójta 

poprawką nie przeszedł. 
 Przewodnicząca poinformowała, że Rada rozpatruje projekt uchwały, który 

został rozdany radnym na samej sesji. 
 Wójt potwierdził, ze chodzi o projekt uchwały rozdany radnym na sesji  
z przegłosowaną przez radnych przed chwilą stawką 61 złotych. 

 Przewodnicząca odczytała projekt uchwały z naniesioną poprawką i poddała 
go pod głosowanie. 

 Za przyjęciem uchwały głosowało 10 radnych, nikt nie głosował przeciw,  
4 radnych wstrzymało się od głosu. W wyniku głosowania uchwała została 
podjęta, zarejestrowana pod numerem 88/2009 i stanowi załącznik do protokołu. 

 
Ad. 10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany  
             w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania   

             przestrzennego gminy Zagnańsk. 
 

 Przewodnicząca zapytała, czy do projektu uchwały radni mają pytania lub 
wnioski. W związku z tym, że wniosków nie zgłoszono, Przewodnicząca odczytała 
projekt uchwały i poddała go pod głosowanie. Za przyjęciem uchwały głosowało 

11 radnych, przeciw nikt nie głosował, 1 radny wstrzymał się od głosu. W wyniku 
głosowania uchwała została podjęta, zarejestrowana pod numerem 89/2009  

i stanowi załącznik do protokołu. 
 
Ad. 11. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany 

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

 Przewodnicząca zapytała, czy do projektu uchwały radni mają pytania lub 
wnioski. W związku z tym, że wniosków nie zgłoszono, Przewodnicząca odczytała 

projekt uchwały i poddała go pod głosowanie. Za przyjęciem uchwały głosowało 
10 radnych, przeciw nikt nie głosował, 1 radny wstrzymał się od głosu. W wyniku 
głosowania uchwała została podjęta, zarejestrowana pod numerem 90/2009  

i stanowi załącznik do protokołu. 
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Ad. 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 20/2009 Rady  
              Gminy Zagnańsk o udzieleniu pomocy rzeczowej na 2009 rok dla  
              Powiatu Kieleckiego na realizację skrzyżowania w msc. Tumlin- 

              Węgle. 
  
 Radny Artur Kudzia zapytał, czy Przewodnicząca mogłaby odczytywać same 

tytuły poddawanych pod głosowanie projektów uchwał, nie czytając całej ich 
treści. 

 Przewodnicząca poinformowała, że ze względów proceduralnych jest  
to niestety niemożliwe. 
 Przewodnicząca zapytała, czy do projektu uchwały radni mają pytania lub 

wnioski. W związku z tym, że wniosków nie zgłoszono, 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 91/2009 i stanowi załącznik do protokołu. 

 
Ad. 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy  
                w Zagnańsku Nr 53/2009 z dnia 28 maja 2009 roku o udzieleniu  

                pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego na realizację  
                skrzyżowania w msc. Tumlin-Węgle. 

 
 Przewodnicząca zapytała, czy do projektu uchwały radni mają pytania lub 
wnioski. W związku z tym, że wniosków nie zgłoszono, 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 92/2009 i stanowi załącznik do protokołu. 
 

Ad. 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 69/2009 Rady  
              Gminy Zagnańsk z dn. 27 sierpnia 2009r. dotyczącej  
              wydzierżawienia od Lasów Państwowych Nadleśnictwo Zagnańsk  

              części nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 476/2  
              obręb geodezyjny Zagnańsk – stanowiący teren boiska sportowego  

              tzw. leśnego. 
 
 Wójt wyjaśnił, że w uzasadnieniu wkradł się błąd, polegający  

na nieprawidłowym ujęciu powierzchni, mianowicie 1,60 ha zamiast 1,06 ha. 
 Przewodnicząca poinformowała, że jest to jedynie wyjaśnienie  

do uzasadnienia, lecz nie do samego projektu uchwały. 
 Przewodnicząca zapytała, czy do projektu uchwały radni mają pytania lub 
wnioski. W związku z tym, że wniosków nie zgłoszono, Przewodnicząca odczytała 

projekt uchwały i poddała 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 93/2009 i stanowi załącznik do protokołu. 
 

Ad. 15. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy dzierżawy z osobami  
             fizycznymi z przeznaczeniem pod boisko sportowe w msc. Belno. 
 

Przewodnicząca zapytała, czy do projektu uchwały radni mają pytania lub 
wnioski. 
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 Radny Zenon Lagner powiedział, że na komisjach pojawiło się pytanie, czy 
do boiska jest droga dojazdowa. 
 Wójt poinformował, że droga dojazdowa jest przy istniejącym wygonie. 

Przewodnicząca ogłosiła 5 minut przerwy w obradach sesji.  
 Po przerwie Przewodnicząca wznowiła obrady i poinformowała, że Rada 
wraca do punktu 15 porządku obrad. 

 W związku z tym, że więcej pytań nie zgłoszono Przewodnicząca odczytała 
projekt uchwały i poddała go pod głosowanie. Za przyjęciem uchwały głosowało  

12 radnych, przeciw nikt nie głosował, nikt nie wstrzymał się od głosu. W wyniku 
głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie w obecności 12 radnych, 
zarejestrowana pod numerem 94/2009 i stanowi załącznik do protokołu. 

 
Ad. 16. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia części nieruchomości  

             oznaczonej numerem ewidencyjnym 397/6 o pow. 0,0015 ha  
             położonej w obrębie geodezyjnym Zagnańsk na okres do trzech lat. 
 

Przewodnicząca zapytała, czy do projektu uchwały radni mają pytania lub 
wnioski. 
 Radny Tadeusz Mączka zapytał, co stanie się z resztą działki, ponieważ 

właściciel garażu znajdującego się na tej działce przesunął go na drugą stronę, 
ograniczając dostęp do niej innym współwłaścicielom. 

 Radny Władysław Kowalewski zapytał, czy można zwrócić się do wspólnoty, 
żeby odkupiła ona teren od gminy i czy było takie wystąpienie ze strony gminy. 
Wójt odpowiedział, ze wystąpienia takiego nie było, ponieważ przepis mówi, że 

jeżeli działka może być działką samodzielną, to sprzedanie jej może odbyć się  
z przetargu a nie z wolnej ręki. 

 Przewodnicząca wobec braku dalszych pytań odczytała projekt uchwały  
i poddała go pod głosowanie. 
 Za przyjęciem uchwały głosowało 8 radnych, przeciw nikt nie głosował,  

4 radnych wstrzymało się od głosu. W wyniku głosowania uchwała została 
podjęta w obecności 12 radnych, zarejestrowana pod numerem 95/2009  
i stanowi załącznik do protokołu. 

 
Ad. 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 78/2009 Rady  

              Gminy w Zagnańsku z dnia 18 września 2009r., w sprawie  
              nieodpłatnego nabycia na rzecz Gminy Zagnańsk nieruchomości  
              położonej w obrębie geodezyjnym Zagnańsk, gmina Zagnańsk. 

 
Przewodnicząca zapytała, czy do projektu uchwały radni mają pytania lub 

wnioski. W związku z tym, że wniosków nie zgłoszono, Przewodnicząca odczytała 
projekt uchwały i poddała go pod głosowanie. 
 Za przyjęciem uchwały głosowało 11 radnych, przeciw nikt nie głosował,  

1 radny wstrzymał się od głosu. W wyniku głosowania uchwała została podjęta  
w obecności 12 radnych, zarejestrowana pod numerem 96/2009 i stanowi 
załącznik do protokołu. 

 
Ad. 18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze  

             bezprzetargowej lokali mieszkalnych w budynku dwurodzinnym  
             położonym w Zagnańsku przy ulicy Kieleckiej wraz  
             z pomieszczeniami przynależnymi i udziałem w nieruchomości  

             wspólnej oraz wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty dla  
             nabywców w/w nieruchomości gruntowych. 



 17 

 
Przewodnicząca zapytała, czy do projektu uchwały radni mają pytania lub 

wnioski. W związku z tym, że wniosków nie zgłoszono, 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 97/2009  
i stanowi załącznik do protokołu. 

 
Ad. 19. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Lokalnego Programu  
              Rewitalizacji dla msc. Zagnańsk. 

 
Przewodnicząca zapytała, czy do projektu uchwały radni mają pytania lub 

wnioski. W związku z tym, że wniosków nie zgłoszono, 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 98/2009  
i stanowi załącznik do protokołu. 

 
Ad. 20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 83/2009 Rady  

              Gminy Zagnańsk z dnia 28 września 2009 roku w sprawie  
              zobowiązania w zakresie podejmowanych inwestycji. 
 

Przewodnicząca zapytała, czy do projektu uchwały radni mają pytania lub 
wnioski. W związku z tym, że wniosków nie zgłoszono, 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 99/2009  
i stanowi załącznik do protokołu. 
 

Ad. 21. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla  
              Województwa Świętokrzyskiego w formie wykonania chodnika  

              w msc. Tumlin Dąbrówka przy przejściu dla pieszych przez drogę   
              wojewódzką nr 750. 

 

Przewodnicząca zapytała, czy do projektu uchwały radni mają pytania lub 
wnioski. W związku z tym, że wniosków nie zgłoszono, 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 100/2009  
i stanowi załącznik do protokołu. 
 

Ad. 22. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla  
               Województwa Świętokrzyskiego w formie wykonania przebudowy  

               zjazdu do posesji nr 18 przy drodze wojewódzkiej nr 750  
               w Samsonowie, gm. Zagnańsk. 
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Przewodnicząca zapytała, czy do projektu uchwały radni mają pytania lub 
wnioski. W związku z tym, że wniosków nie zgłoszono, 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 101/2009  

i stanowi załącznik do protokołu. 
 

Ad. 23. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla  
               Województwa Świętokrzyskiego w formie wykonania cieku  
               podchodnikowego w pasie drogi wojewódzkiej nr 750, przy posesji  

               nr 19, ul. Turystyczna w Zagnańsku. 
 

Przewodnicząca zapytała, czy do projektu uchwały radni mają pytania lub 
wnioski. W związku z tym, że wniosków nie zgłoszono, 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 102/2009  

i stanowi załącznik do protokołu. 
 

Ad. 24. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla  
               Powiatu Kieleckiego w formie wykonania poprawy dojazdu do  
               posesji nr 78 i naprzeciw posesji nr 144, w msc. Kaniów, w pasie  

               drogi powiatowej nr 0303T. 
 

Przewodnicząca zapytała, czy do projektu uchwały radni mają pytania lub 
wnioski. W związku z tym, że wniosków nie zgłoszono, 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 103/2009  

i stanowi załącznik do protokołu. 
 

Ad. 25. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla  
                Powiatu Kieleckiego w formie wykonania poszerzenia zjazdu do  
                Domu Ludowego, w msc. Szałas, w pasie drogi powiatowej  

               nr 0437T. 
 

Przewodnicząca zapytała, czy do projektu uchwały radni mają pytania lub 
wnioski. W związku z tym, że wniosków nie zgłoszono, 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 104/2009  

i stanowi załącznik do protokołu. 
 

Ad. 26. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla  
                Powiatu Kieleckiego w formie wykonania projektu przebudowy  
               drogi w msc. Szałas – Tuzy, w pasie drogi powiatowej nr 0305T. 
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Przewodnicząca zapytała, czy do projektu uchwały radni mają pytania lub 
wnioski. W związku z tym, że wniosków nie zgłoszono, 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 105/2009  

i stanowi załącznik do protokołu. 
 

Ad. 27. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej na budowę  
             parkingu na działce nr 344/2 w msc. Szałas, gm. Zagnańsk. 

 

Przewodnicząca zapytała, czy do projektu uchwały radni mają pytania lub 
wnioski. W związku z tym, że wniosków nie zgłoszono, 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 106/2009  
i stanowi załącznik do protokołu. 
 

Ad. 28. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla  
                Powiatu Kieleckiego w formie wykonania projektu budowy  

                chodnika od drogi wojewódzkiej nr 750 do kościoła p.w.  
                Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w msc. Samsonów –  
               Piechotne, w pasie drogi powiatowej nr 0301T. 

 
Przewodnicząca zapytała, czy projekt ten obejmuje również niedokończone 

łuki przy zjeździe z drogi wojewódzkiej do Samsonowa Piechotnych.  
Wójt poinformował, że łuki te znajdują się w pasie drogi wojewódzkiej  

i będzie przygotowany w tej sprawie odrębny projekt uchwały. 

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 107/2009  
i stanowi załącznik do protokołu. 

 
Ad. 29. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o uznanie lasów za  
               ochronne w obrębie leśnym Kielce położonych na terenie Gminy  

               Zagnańsk, lasów Skarbu Państwa pozostających w zarządzie  
               Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwa  

              Kielce. 
 

Przewodnicząca zapytała, czy do projektu uchwały radni mają pytania lub 

wnioski. 
 Radny Kazimierz Tomasiak zgłosił wniosek, aby w projekcie uchwały, w 
wolnym miejscu wpisać: „pozytywnie”, co będzie uznane za wyrażenie przez Radę 

opinii pozytywnej. 
 Przewodnicząca poddała pod głosowanie poprawkę zgłoszoną przez radnego 

Kazimierza Tomasiaka. Za jej przyjęciem głosowało 11 radnych (wśród 11 
obecnych na sali). Następnie Przewodnicząca odczytała projekt uchwały  
z naniesioną poprawką 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  
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jednogłośnie w obecności 11 radnych, zarejestrowana pod numerem 108/2009  
i stanowi załącznik do protokołu. 
 

 
Ad. 30. Podjęcie stanowiska w sprawie podziału nieruchomości oznaczonej  
              numerem ewidencyjnym 144/6 położonej w obrębie geodezyjnym  

             Jasiów. 
 

Przewodnicząca zapytała, czy do projektu stanowiska radni mają pytania 
lub wnioski. W związku z tym, że wniosków nie zgłoszono, Przewodnicząca 
odczytała projekt stanowiska i poddała go pod głosowanie. 

Za przyjęciem stanowiska głosowało 11 radnych, przeciw nikt nie głosował,  
nikt nie wstrzymał się od głosu. W wyniku głosowania stanowisko zostało podjęte  

jednogłośnie w obecności 11 radnych. 
 

Ad. 31. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy i Wójta z analizy  

                oświadczeń majątkowych. 
 

Przewodnicząca złożyła informację z analizy oświadczeń majątkowych 

radnych za rok 2009. Informacja stanowi załącznik do protokołu. Następnie 
Przewodnicząca poprosiła Wójta o przedstawienie informacji z analizy oświadczeń 

majątkowych Wójta, Zastępcy, Sekretarza, Skarbnika oraz kierowników  
i dyrektorów jednostek. Informacja Wójta z analizy oświadczeń majątkowych 
również stanowi załącznik do protokołu. 

Ad. 32. Informacja o korespondencji wpływającej do Rady Gminy Zagnańsk  
             między sesjami. 

 
 Przewodnicząca poinformowała, że odczyta tylko pisma, które wpłynęły do 

Rady Gminy, natomiast tych, które są tylko do wiadomości Rady Gminy nie 
będzie odczytywać, ponieważ kierowane są one do Pana Wójta. 
 Przewodnicząca poinformowała, że są pisma z wnioskami do budżetu, które 

przekazane zostały według właściwości Wójtowi Gminy; 
- do Rady Gminy wpłynęła dnia 27 października br. skarga mieszkańców sołectwa  

   Samsonów w przedmiocie nie udzielenia odpowiedzi na złożony w dniu  
   18 września 2009r. wniosek o udostępnienie informacji publicznej; skarga  
   została skierowana do Komisji Rewizyjnej celem jej rozpatrzenia  

   i przedstawienia Radzie Gminy stosownego stanowiska, 
- do Rady Gminy wpłynęło również pismo od dyrektora Gminnej Biblioteki  
   Publicznej w Samsonowie z prośbą o przeniesienie siedziby biblioteki na parter  

   budynku po byłym ośrodku zdrowia w Samsonowie oraz dokonania zmiany  
   w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego; 

- na ręce Przewodniczącej Rady Gminy wpłynęła analiza oświadczeń majątkowych  
   radnych z Drugiego Urzędu Skarbowego – o ich wynikach Przewodnicząca  
   poinformuje radnych, których analiza dotyczy. 

 
 Radny Stefan Grudzień powiedział, że na ostatniej sesji radni mówili  

o zagospodarowaniu budynku po byłym ośrodku zdrowia w Samsonowie. Radny 
powiedział, że jest zdania, aby przychylić się do prośby i przeprowadzić tam 
bibliotekę. 

 Radny Tomasz Witecki powiedział, że również jest za tym, aby przenieść 
bibliotekę na parter budynku. Radny poinformował, ze na wspólnym zebraniu  
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z Przewodniczącą Towarzystwa Ziemi Samsonowskiej oraz Dyrektorką Gminnej 
Biblioteki Publicznej , które zgodnie twierdzą, że sąsiedztwo tych instytucji 
miałoby wiele plusów. Radny widziałby potrzebę budowy osobnego wejścia oraz 

zagospodarowania pomieszczenia, w którym był oddział Poczty Polskiej. 
 Przewodnicząca poinformowała radnych, że jest to wyłącznie dyskusja na 
ten temat, a projekt stanowiska należy przygotować na kolejną sesję. 

 Wójt powiedział, że Urząd musi przeprowadzić analizę, czy zmieści się 
księgozbiór biblioteki, opracować dokumentację techniczną. Aby wprowadzić  

do budynku bibliotekę musi być pozwolenie na budowę. 
Radny Stefan Grudzień poprosił o przygotowanie na kolejną sesję 

stanowiska,    dot. udostępnienia parteru budynku po byłym ośrodku zdrowia w 

Samsonowie   pod potrzeby biblioteki, natomiast piętra dla Towarzystwa Ziemi     
Samsonowskiej. 

Radny Stefan Grudzień zwrócił się z prośbą o wszczęcie procedur,     
zmierzających do przystosowania parteru budynku po byłym ośrodku  
w Samsonowie pod kątem lokalizacji biblioteki (analizę, czy pomieści się      

księgozbiór, zmianę w Studium i miejscowym planie zagospodarowania      
przestrzennego,  uzyskanie pozwolenia na budowę). 
 Przewodnicząca poinformowała, że temat zagospodarowania budynku po 

byłym ośrodku zdrowia Rada odkłada na kolejną sesję, a na komisje radni 
otrzymają dokładne informacje. 

 
Ad. 33. Sprawozdanie delegatów do Związków Międzygminnych. 
 

 Wójt poinformował, że w analizowanym okresie uczestniczył w dwóch 
spotkaniach w Związkach Międzygminnych: 

- 8 października 2009r. w Międzygminnym Związku Wodociągów i Kanalizacji  
   w Kielcach odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki  
   Wodociągi Kieleckie. Jednym z najważniejszych zagadnień poruszanych na  

   Zgromadzeniu była informacja o stanie zaawansowania projektów  
   realizowanych bądź przewidzianych do realizacji w programie „Infrastruktura  
   i Środowisko”, 

- 9 października br. odbyło się spotkanie Wojtów w Bodzentynie – spotkanie było  
  konieczne do ostatecznego ustalenia zakresu prac inwestycyjnych z programu  

   „Infrastruktura i Środowisko”. Ponieważ zaawansowanie dokumentacyjne  
   dotychczas ustalonego zakresu prac kanalizacyjnych i wodociągowych nie  
   osiągnęło poziomu wymaganego konkursem 40%, wobec powyższego należało  

   ten zakres zweryfikować i zrobiono to w ten sposób, że do tego programu  
   wpisano jedynie te zadania, dla których gminy są w stanie uzyskać pozwolenia  

   na budowę do końca m-ca października br. – u nas jest to kanalizacja w msc.  
   Jaworze – Siodła i ten wniosek został do tego programu zapisany.  
 

Ad. 34. Sprawy różne. 
 
 Radny Tomasz Witecki poprosił radnych o zwrócenie uwagi na drogę 

znajdującą się w miejscu, gdzie jedzie się z Borowej Góry w stronę lasu – jak 
leśnicy potrafili tam zadbać o to, by powycinać połamane gałęzie i drzewa. 

Radny Kazimierz Tomasiak poprosił, aby ponawiać pisma do Powiatowego      
Zarządu Dróg w sprawie uporządkowania terenu przy drogach powiatowych      
(chodzi szczególnie o połamane gałęzie w czasie ostatniego ataku zimy). 

 
 




