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Protokół  IX/2009 
z posiedzenia sesji Rady Gminy Zagnańsk 
odbytej w dniu 27 listopada 2009 roku. 

 
 

Sesję otworzyła o godz. 1100 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 11 radnych). 

Na sekretarza nadzorującego sporządzenie protokołu Przewodnicząca Rady 
Gminy wyznaczyła radnego Władysława Kowalewskiego. 

 
Ad. 2. Przyjęcie porządku obrad. 
 

 Przewodnicząca poinformowała, że po wysłaniu materiałów sesyjnych 
radnym wpłynęły dwa wnioski o wprowadzenie do porządku obrad dwóch 
projektów uchwał: 

- w sprawie uchylenia Uchwały Nr 64/ 2009 Rady Gminy w Zagnańsku z dnia  
   27 sierpnia 2009 roku dotyczącej przystąpienia do sporządzenia zmiany   

   Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego na cel  
   eksploatacji iłów, na terenie gminy Zagnańsk, 
- w sprawie uchylenia Uchwały Nr 65/2009 Rady Gminy w Zagnańsku z dnia  

   27 sierpnia 2009 roku dotyczącej przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 6  
   w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Samsonów  

   na terenie gminy Zagnańsk. 
Obydwa wnioski podpisane są przez członków Komisji Rozwoju Gospodarczego  
i Infrastruktury Technicznej oraz Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Pomocy 

Społecznej i Zdrowia. 
 Przewodnicząca zapytała, czy do porządku obrad są jeszcze wnioski.  
Wójt zgłosił wniosek, aby po punkcie nr 4 „Informacja Wójta z działalności między 

sesjami” wprowadzić następujące projekty uchwał: 
- w sprawie upoważnienia Wójta do zawarcia porozumienia z Wodociągami  

  Kieleckimi dotyczącego projektu: „Kompleksowa ochrona wód podziemnych    
  aglomeracji kieleckiej”, 
- w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Zagnańsk o ubieganie się o środki  

  finansowe z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013 w ramach     
  przynależności do Lokalnej Grupy Działania „Dorzecze Bobrzy”, 

- w sprawie przeniesienia na rzecz Powiatu Kieleckiego w drodze darowizny prawa     
  własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Zagnańsk, położonych  
  w obrębie geodezyjnym Tumlin z przeznaczeniem pod przebudowę skrzyżowania  

  w miejscowości Tumlin Węgle. 
 Wójt złożył również wniosek o wprowadzenie do porządku obrad przed 
informacją o stanie realizacji zadań oświatowych za rok 2008/2009 (po punkcie 

nr 22) punktu o nazwie: 
- Informacja Wójta Gminy w sprawie warunków dostosowania pracy pionu 

kuchennego Szkoły Podstawowej Nr 1 w Zagnańsku do zgodności z przepisami 
prawa. 
 Wójt objaśnił, że te wszystkie sprawy są bardzo pilne i powinny być na tej 

sesji rozpatrzone. 
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 Przewodniczący Komisji Planowania, Budżetu i Finansów Zenon Lagner 
złożył wniosek, aby zdjąć z porządku obrad punkt nr 15, tj. „Podjęcie uchwały  
w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Zagnańsk wraz  

z planem Gospodarki Odpadami i Prognozą oddziaływania na środowisko na lata 
2009-2013”. 
 Przewodnicząca poddała pod głosowanie wnioski według kolejności ich 

zgłoszeń: 
- wniosek Komisji Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury Technicznej oraz   

   Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Pomocy Społecznej i Zdrowia, aby   
   wprowadzić do porządku obrad projekty uchwał w sprawie uchylenia Uchwały  
   Nr 64/ 2009 Rady Gminy w Zagnańsku z dnia 27 sierpnia 2009 roku       

   dotyczącej przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań  
   i kierunków zagospodarowania przestrzennego na cel eksploatacji iłów,  

   na terenie gminy Zagnańsk oraz w sprawie uchylenia Uchwały  
   Nr 65/2009 Rady Gminy w Zagnańsku z dnia 27 sierpnia 2009 roku dotyczącej  
   przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 6 w miejscowym planie  

   zagospodarowania przestrzennego sołectwa Samsonów na terenie gminy  
   Zagnańsk. 
 

          Za wprowadzeniem projektów uchwał głosowało 11 radnych, nikt nie 
głosował przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. W wyniku głosowania projekty 

uchwał zostały wprowadzone do porządku obrad. 
 Radny Artur Kudzia zapytał, czy Wójt mógłby przybliżyć powód 
wprowadzenia projektów uchwał. 

 Wójt wyjaśnił, że od kilku lat współpracujemy z Wodociągami Kieleckimi  
w sprawie realizacji projektu pod nazwą „Kompleksowa ochrona wód 

podziemnych aglomeracji kieleckiej”. Zgodnie z warunkami wynikającymi  
z ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków  Wodociągi 
Kieleckie mają zrealizować kanalizację m.inn. w gminie Zagnańsk (kanały główne 

oraz kanały boczne). Szacuje się, że w gminie Zagnańsk jest to inwestycja rzędu 
70 milionów złotych. Ponieważ Unia Europejska wymaga, aby dofinansowywana 
inwestycja zakończyła się osiągnięciem efektu ekologicznego, trzeba wykonać 

przyłączenia kanalizacyjne. Ponieważ mieszkańcy nie chcą lub nie mogą się 
dostosować do tej zasady z uwagi na ogromne koszty, Wodociągi zaproponowały, 

aby gmina wzięła na siebie odpowiedzialność za wykonanie tych przyłączy. Aby to 
zrealizować przyjęliśmy program wykonywania przyłączy kanalizacyjnych, jednak 
do tej pory nie zostało zawarte porozumienie obowiązków. Dodatkowym 

elementem tego porozumienia jest to, że gmina przekaże nieodpłatnie projekty 
techniczne wraz z pozwoleniami na te obiekty, które Wodociągi mają do 

zrealizowania. Ponieważ wszystkie gminy przekazały już wspomniane 
porozumienia (oprócz Gminy Zagnańsk), a na Zarządzie w dniu 26 listopada 
rozstrzygane były te kwestie, Wójt złożył zapewnienie, że porozumienie zostanie 

dostarczone w dniu 27 listopada br. W przeciwnym wypadku kanalizacja 
przewidziana do realizacji w Gminie Zagnańsk zostanie wyłączona. 
 Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Bobrzy” ogłosiła nabór wniosków i jest 

pomysł, aby środki z PROW skonsumować na dwa boiska przy szkole  
w Zagnańsku i przy szkole w Tumlinie oraz na wykonanie parkingu  

w Samsonowie. Aby gmina mogła się ubiegać o środki potrzebne jest 
upoważnienie Wójta do takiego działania. Wójt dodał, że w projekcie budżetu na 
przyszły rok zostały przewidziane na ten cel środki. 
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 Odnośnie skrzyżowania w msc. Tumlin Węgle – są przygotowane 
dokumenty i uchwała powinna być podjęta, ponieważ nie podjęcie tej uchwały  
w dniu dzisiejszym opóźni działania o około miesiąc. 

 Co do informacji w sprawie prac jakie należy wykonać, aby dostosować 
kuchnię w szkole na Chrustach do zgodności z przepisami prawa – po interwencji 
Pani Dyrektor na ostatniej sesji urząd zlecił opracowanie koncepcji dostosowania 

kuchni do zgodności z przepisami prawa. Wójt poinformował, że chce złożyć taką 
informację, ponieważ w SANEPID-zie złożył pismo, które jest jednocześnie prośbą 

o odstąpienie od karania Pani Dyrektor tej placówki. Jednocześnie Wójt 
zobowiązał się, że na tej sesji zostanie podjęta decyzja czy kuchnia będzie 
przebudowana, czy też nastąpi rezygnacja z dożywiania w takim zakresie, w jakim 

jest ono w tej chwili w szkole w Chrustach świadczone. 
 Radny Artur Kudzia zapytał skąd wyszły pomysły, aby pozyskane w ramach 

przynależności do LGD „Dorzecze Bobrzy” środki z PROW przeznaczyć na budowę 
boisk w Tumlinie i Zagnańsku oraz na budowę parkingu w Samsonowie. 
 Wójt poinformował, że pomysły wyszły z Gminy, muszą być zgodne  

ze strategią rozwoju Gminy. Według rozeznania prowadzonego przez pracowników 
oraz kierownictwo urzędu zadania te zgodne są z programem i strategią rozwoju. 
  

 Przewodnicząca zapytała, jakie są propozycje odnośnie miejsca 
wprowadzenia projektów uchwał. 

Radny Artur Kudzia zgłosił, aby zamiast punktu nr 15 wprowadzić projekty 
uchwał uchylające Uchwałę Nr 64/2009 oraz Uchwałę Nr 65/2009. 
 Przewodnicząca zauważyła, że punkt nr 20 (rozpatrzenie protestu 

mieszkańców sołectwa Samsonów) ściśle wiąże się z projektami uchwał 
uchylającymi Uchwały Nr 64/2009 i 65/2009. 

 Radny Artur Kudzia zgłosił wniosek, aby punkt Nr 20 (rozpatrzenie protestu 
mieszkańców sołectwa Samsonów) przenieść w miejsce punktu 15, a jako 
następne wprowadzić: projekty uchwał w sprawie uchylenia Uchwały  

Nr 64/ 2009 Rady Gminy w Zagnańsku z dnia 27 sierpnia 2009 roku dotyczącej 
przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego na cel eksploatacji iłów, na terenie gminy 

Zagnańsk oraz w sprawie uchylenia Uchwały Nr 65/2009 Rady Gminy  
w Zagnańsku z dnia 27 sierpnia 2009 roku dotyczącej przystąpienia do 

sporządzenia zmiany Nr 6 w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego sołectwa Samsonów na terenie gminy Zagnańsk. 
 Za przeniesieniem punktu nr 20 w miejsce punktu nr 15 i wprowadzeniem 

projektów uchylających zaraz po punkcie nr 15 głosowało 11 radnych (przy 11 
radnych obecnych w trakcie głosowania). 

 Następnie Przewodnicząca poddała pod głosowanie wprowadzenie projektów 
uchwał zgłoszonych przez Wójta: 
- w sprawie upoważnienia Wójta do zawarcia porozumienia z Wodociągami  

  Kieleckimi dotyczącego projektu: „Kompleksowa ochrona wód podziemnych    
  aglomeracji kieleckiej” – za wprowadzeniem głosowało 11 radnych (przy 11   
  radnych obecnych w trakcie głosowania), 

- w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Zagnańsk o ubieganie się o środki  
  finansowe z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013 w ramach     

  przynależności do Lokalnej Grupy Działania „Dorzecze Bobrzy” - za   
  wprowadzeniem głosowało 9 radnych, nikt nie głosował przeciw, 2 radnych  
  wstrzymało się od głosu, 

- w sprawie przeniesienia na rzecz Powiatu Kieleckiego w drodze darowizny prawa     
  własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Zagnańsk, położonych  
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  w obrębie geodezyjnym Tumlin z przeznaczeniem pod przebudowę skrzyżowania  
  w miejscowości Tumlin Węgle – za wprowadzeniem głosowało 11 radnych (przy  
  11  radnych obecnych w trakcie głosowania), 

- informacji Wójta Gminy w sprawie warunków dostosowania pracy pionu   
  kuchennego Szkoły Podstawowej Nr 1 w Zagnańsku do zgodności z przepisami  
  prawa - za wprowadzeniem głosowało 11 radnych (przy 11  radnych obecnych  

  w trakcie głosowania). 
 

 Przewodnicząca poddała pod głosowanie wniosek zgłoszony przez 
Przewodniczącego Komisji Planowania, Budżetu i Finansów Zenona Lagnera, aby 
zdjąć z porządku obrad punkt nr 15, tj. „Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia 

Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Zagnańsk wraz z planem Gospodarki 
Odpadami i Prognozą oddziaływania na środowisko na lata 2009-2013” –  

za zdjęciem punktu głosowało 9 radnych, przeciw nikt nie głosował, 2 radnych 
wstrzymało się od głosu. 

Przewodnicząca zapytała, kto z radnych jest za przyjęciem porządku obrad  

z naniesionymi poprawkami. Za jego przyjęciem głosowało 11 radnych (przy 11 
radnych 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 upoważnienia Wójta do zawarcia porozumienia  
z Wodociągami Kieleckimi dotyczącego projektu: „Kompleksowa ochrona wód 

podziemnych aglomeracji kieleckiej”. 
6. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Zagnańsk  

o ubieganie się o środki finansowe z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 

2007 – 2013 w ramach przynależności do Lokalnej Grupy Działania 
„Dorzecze Bobrzy”. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie przeniesienia na rzecz Powiatu Kieleckiego  

w drodze darowizny prawa własności nieruchomości stanowiących własność 
Gminy Zagnańsk, położonych w obrębie geodezyjnym Tumlin  

z przeznaczeniem pod przebudowę skrzyżowania w miejscowości Tumlin 
Węgle. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku  
od nieruchomości. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości. 
11. Podjęcie uchwały w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego  

i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa w 2010 roku. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od 
środków transportowych. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień w podatku od środków transportowych. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości 
w drodze bezprzetargowej oznaczonej numerem ewidencyjnym 1233/11, 

1233/12 położonej w miejscowości Samsonów oraz nieodpłatnego 
przeniesienia własności znajdujących się na niej budynków. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie wydzielenia z majątku Gminy Zagnańsk  

i wniesienia do używania i eksploatacji przez Międzygminny Związek 
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Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach urządzeń infrastruktury wodociągowej w 
miejscowości Kajetanów. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie wydzielenia z majątku Gminy Zagnańsk  

i wniesienia do używania i eksploatacji przez Międzygminny Związek 
Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach urządzeń infrastruktury wodociągowej  
w miejscowości Zachełmie. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać 
przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w 

zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  
i w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu 
nieczystości ciekłych. 

18. Rozpatrzenie protestu mieszkańców sołectwa Samsonów w sprawie podjętych 
przez Radę Gminy uchwał: Uchwały Nr 64/2009 z dnia  

27 sierpnia 2009r. dotyczącej przystąpienia do sporządzenia zmiany  
w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego na 
cel eksploatacji iłów na terenie gminy Zagnańsk  

i Uchwały Nr 65/2009 z dnia 27 sierpnia 2009r. w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia zmiany Nr 6 w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego sołectwa Samsonów na terenie gminy Zagnańsk. 

19. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr 64/ 2009 Rady Gminy  
w Zagnańsku z dnia 27 sierpnia 2009 roku dotyczącej przystąpienia  

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

20. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr 65/2009 Rady Gminy  
w Zagnańsku z dnia 27 sierpnia 2009 roku dotyczącej przystąpienia  

do sporządzenia zmiany Nr 6 w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego sołectwa Samsonów na terenie gminy Zagnańsk 

21. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do Projektu inwestycyjnego pn.  

„e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST”  
i zabezpieczenia wkładu własnego. 

22. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Nr 3 w miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego sołectwa Bartków na terenie gminy 
Zagnańsk. 

23. Informacja Wójta Gminy Zagnańsk w sprawie warunków udostępnienia 
parteru budynku po byłym Ośrodku Zdrowia w Samsonowie na potrzeby 
Gminnej Biblioteki Publicznej. 

24. Podjecie stanowiska w sprawie nie wyrażenia zgody na zmianę przeznaczenia 
użytkowania działek Nr 695/2, 697/2, 699/2, 701/2, 703/2, 707/2, 709/2, 

711/2, znajdujących się na terenie łąk i dolin rzecznych stale lub okresowo 
prowadzących wody, na cele budowlane o funkcji mieszkalnej oraz usługowej 
w obrębie geodezyjnym Gruszka, gmina Zagnańsk. 

25. Podjęcie stanowiska w sprawie propozycji Państwa Anny i Zdzisława Chaba 
(Belno 5a, 26-050 Zagnańsk) dotyczącej zamiany części gruntów działki  
nr 218/1 na część gruntów działki nr 217 w msc. Belno. 

26. Podjęcie stanowiska w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie odsetek 
ustawowych od zaległości z tytułu czynszu za mieszkanie Pani Ireny Starz. 

27. Informacja Wójta Gminy w sprawie warunków dostosowania pracy pionu   
kuchennego Szkoły Podstawowej Nr 1 w Zagnańsku do zgodności  
z przepisami prawa. 

28. Przedstawienie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za rok 
szkolny 2008/2009. 
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29. Informacja Kierownika Referatu Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich  
w sprawie warunków powołania Straży Gminnej. 

30. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy 

w Zagnańsku. 
31. Informacja o korespondencji wpływającej do Rady Gminy Zagnańsk  

między sesjami. 

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

34. 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 
10 radnych, nikt nie głosował przeciw, 1 radny wstrzymał się od głosu. W wyniku 

głosowania protokół z sesji 29 października 2009r. został przez Radę przyjęty. 
 

Ad. 4. Informacja Wójta z działalności między sesjami. 

 
Wójt poinformował, że udało się ostatecznie sfinalizować postępowanie 

zmierzające do nabycia działki gruntu pod przepompownię w Tumlinie. 
- 3 listopada odbył się odbiór drogi do pół w Goleniawach. Całość zadania  
  kosztowała 50 tys. złotych, dotacja z budżetu państwa wyniosła 25 000 złotych, 

- 4 listopada br. zorganizowane zostało spotkanie w sprawie pozwolenia na  
  budowę kanalizacji w Umrze. Jest to szczególny przypadek z tego względu,  

  że pozwolenie na budowę tej kanalizacji zostało wydane z założeniem, że działka   
  zostanie wywłaszczona na rzecz gminy, tymczasem Wojewoda uchylił decyzję  
  o wywłaszczeniu (decyzja ta wydana była przez Starostwo Powiatowe  

  w Kielcach). 
  Były propozycje ze strony mieszkańców wsi Umer, zmierzające do zmiany  
  lokalizacji tej przepompowni. Jednak na spotkaniu podjęta została decyzja,  

  że lokalizacja pozostanie ta sama i docelowo do wywłaszczenia dojdzie, oraz  
  o wystąpieniu do organu budowlanego o przeniesienie części tego pozwolenia na    

  rzecz gminy. Zmiana lokalizacji przepompowni spowodowałaby, że w sposób  
  trwały zostałoby odciętych od możliwości podłączenia do kanalizacji około  
  10 budynków, 

- 6 listopada Wójt uczestniczył w spotkaniu w Solcu Zdroju wraz z Wiceprezesem    
  Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie Panem  

  Wiatrem. Na spotkaniu tym obecny był również Dyrektor Regionalnej Dyrekcji  
  Lasów Państwowych Pan Wasiak a dotyczyło ono realizacji inwestycji  
  na terenach leśnych. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska przewiduje środki   

  na budowę kolektorów słonecznych w 2010 roku, jednak po ostatnio  
  zorganizowanym przez Regionalną Izbę Obrachunkową szkoleniu wiadomo jest,  
  że gmina w obecnym stanie prawnym nie może wydać nawet złotówki  

  na realizację kolektorów słonecznych na budynkach prywatnych. W związku  
  z tym, pierwotnie przewidywane środki w przyszłorocznym budżecie na ten cel   

  zostały z niego usunięte, 
- 6 listopada w Banku Gospodarstwa Krajowego w Kielcach podpisana została  
  umowa pożyczki w kwocie 500 tys. złotych na realizację placów zabaw, 

- 9 listopada br. odbyło się spotkanie z Radą Sołecką w Kołomani, którego  
  tematem były bieżące sprawy różne oraz inwestycyjne w sołectwie, 
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  (na salę wszedł radny Robert Kaszuba) 
 

- 11 listopada br. Wójt wraz z Przewodniczącą uczestniczył w uroczystości  
   poświęcenia i nadania Sztandaru dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Szałasie.   
   Swoją obecnością zaszczycił gości Biskup Radomski Adam Odzimek, 

- 15 listopada br. Wójt był uczestnikiem spotkania w Parafii w Zagnańsku  
   z udziałem Biskupa Diecezji Kieleckiej ks. Kazimierza Ryczana. Spotkanie  

   odbyło się w związku z zakończeniem prac remontowych zabytkowego kościoła, 
- 16 listopada br. odbyło się spotkanie w Starostwie Powiatowym w Kielcach  
   w sprawie realizacji pomnika w rejonie Siodeł, 

- 18 listopada br. na terenie Gminy Zagnańsk gościło Radio Kielce, w związku  
   z interwencją mieszkańców Samsonowa Dudkowa na fatalny stan drogi  

   powiatowej w tej miejscowości. W spotkaniu uczestniczył również Dyrektor  
   Powiatowego Zarządu Dróg. Na spotkaniu tym jednak nic nie ustalono poza  
   tym, że Wójt potwierdził możliwość spotkania się mieszkańców z Radą Gminy  

   Zagnańsk. Jest jednak wola Starosty Kieleckiego, aby dokonać naprawy tej  
   drogi, 
- 21 listopada br. Wójt wziął udział w uroczystości zorganizowanej z okazji  

   25-lecia „Tumlinianek”, 
- 22 listopada grupa Anonimowych Alkoholików obchodziła 12-lecie swojej    

   działalności, 
- 23 listopada br. w Wojewódzkim Domu Kultury odbyło się uroczyste spotkanie  
   z okazji Dnia Pracownika Socjalnego oraz zakończenia akcji pn.: „Rok 2009  

   rokiem pracy socjalnej w województwie świętokrzyskim”. Przyznano dwa  
   wyróżnienia i jedną nagrodę główną – jedno z wyróżnień otrzymał Wójt Zbigniew  

   Zagdański jako „Wójt Roku – Aktywny Samorządowiec w dziedzinie polityki  
   społecznej”. Również wyróżnienie, przyznawane przez Wojewodę Kieleckiego  
   otrzymała Pani Agata Sykulska, pracownik Gminnego Ośrodka Pomocy  

   Społecznej w Zagnańsku, 
- 17 listopada br. odbył się odbiór drogi Zagnańsk – Kielce z udziałem Pana    
   Starosty. Cała inwestycja kosztowała 2 300 000 złotych, z czego dofinansowanie  

   z budżetu państwa wyniosło 1 100 000 złotych i była jedną z trzech inwestycji  
   w Powiecie Kieleckim, realizowanych w ramach pierwszej edycji Narodowego    

   Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Wójt zaznaczył, że cały czas prowadzi    
   rozmowy ze Starostą w sprawie realizacji drugiego, pozostałego odcinka  
   w kierunku Kielc, 

- 23 listopada br. odbyło się spotkanie u Pana Starosty, gdzie Wójt złożył wniosek 
w związku z przygotowywaniem się do realizacji modernizacji skrzyżowania  

w Tumlinie. Na spotkaniu tym zostało potwierdzone, że również Powiat jest 
zainteresowany, aby to skrzyżowanie przebudować. Była również mowa  
o remoncie drogi w msc. Samsonów Dudków. 

 Wójt poinformował, że zgodnie z wolą radnych prowadzona jest akcja 
kompleksowej wycinki drzew i gałęzi rosnących w bezpośrednim sąsiedztwie dróg. 
- 23 listopada br. Wójt odbył spotkanie z Marszałkiem Województwa, na którym 

prosił o wsparcie starań gminy o pozyskanie środków na modernizację drogi 
wojewódzkiej jak również wniosku w sprawie rewitalizacji Zagnańska i budowy 

przedszkola w Zagnańsku, 
- 27 listopada Wójt otrzymał wystąpienie Przewodniczącego Zarządu Związku 
Gmin Gór Świętokrzyskich w Bodzentynie z prośbą o środki finansowe na zaległe 

płatności, ponieważ Ministerstwo nie przekazało jeszcze pieniędzy do budżetu 
Marszałka. 
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 Przewodnicząca zapytała, czy do złożonej przez Wójta informacji radni mają 
pytania. 

 Radny Stefan Grudzień zapytał, jakie jest nastawienie Lasów Państwowych 
do realizacji zadań na terenach leśnych. 
 Wójt odpowiedział, że na realizację inwestycji sportowo-kulturalnych  

w rejonie szkoły w Zagnańsku otrzymał zgodę, natomiast w sprawie realizacji 
inwestycji na terenach leśnych Wójt najpierw musi rozmawiać z Nadleśniczym. 

Pracownik obsługujący Radę Gminy rozdał radnym projekty uchwał 
zgłoszone do porządku obrad przez Wójta i wprowadzone w drodze głosowania 
przez radnych. 

Radny Artur Kudzia zgłosił, aby zlecić do Powiatowego Zarządu Dróg 
usunięcie pni pozostałych po ściętych drzewach na odcinku między Jaworzami  

a Gruszką. 
Zastępca Wójta Mirosław Garecki powiedział, że taki wniosek o uprzątnięcie 

terenu był już złożony do Powiatowego Zarządu Dróg i zadanie to miało zostać 

wykonane od ręki. 
Radny Robert Kaszuba zapytał, kiedy rozpocznie się przebudowa 

skrzyżowania w msc. Tumlin Węgle oraz w rejonie Tumlina Zacisze. 

Wójt poinformował, że jeśli nie wystąpią żadne przeszkody, to zaraz na 
początku roku 2010 powinien zostać ogłoszony przetarg na przebudowę tego 

skrzyżowania. Wójt dodał, że jeśli chodzi o przebudowę skrzyżowania w rejonie 
Tumlina Zacisze, to wszystko wskazuje na to, że roboty te powinny ruszyć na 
początku grudnia. 

Radny Robert Kaszuba poprosił o wystąpienie z pismem do wykonawcy 
chodnika w msc. Tumlin Dąbrówka (w ramach gwarancji) w sprawie zapadającego 

się miejscami chodnika i poprosił o dopilnowanie jakości prac, które będą teraz 
prowadzone na tych skrzyżowaniach. 

Wójt odpowiedział, że inwestorem jest Powiat Kielecki i gmina nie ma tu 

żadnych możliwości wpływu na jakość, terminy realizacji  i sposób wykonania 
robót. 
 Radny Stefan Grudzień podziękował Wójtowi za realizację pierwszego etapu 

remontu drogi Zagnańsk-Kielce i poprosił o dalsze rozmowy z Powiatem Kieleckim 
na temat realizacji dalszej części tej drogi. 

 Wójt odpowiedział, że takie starania na pewno będą podejmowane. 
Radny Władysław Kowalewski zapytał, jaki jest efekt rozmowy z Panem 
Marszałkiem w sprawie Dębu Bartka, ponieważ z jego wypowiedzi  wynikało,  

że wstępny kosztorys pojawi się niebawem. 
 Wójt poinformował, że prowadził z Panem Marszałkiem rozmowy 

wyprzedzające, ponieważ może dojść do ogłoszenia naboru wniosków na tego typu 
inwestycje, jeżeli Ministerstwo wyrazi zgodę na przemieszczenie środków 
pierwotnie planowanych na uzbrojenie terenów inwestycyjnych na rzecz 

gospodarczej i turystycznej promocji regionu. Pan Marszałek zadeklarował 
poparcie wniosku, który potencjalnie mógłby zostać przez gminę złożony. Obecnie 
w temacie zagospodarowania terenu przy Dębie Bartek nic się nie dzieje, 

ponieważ Gmina Zagnańsk nie jest w stanie pokryć kosztów realizacji takiej 
inwestycji, co byłoby znacznie łatwiejsze przy udziale środków Unii Europejskiej. 

 Radny Władysław Kowalewski zapytał, czy można przesłać do Marszałka tę 
wypowiedź Wójta. 
 Wójt odpowiedział, że jego zdaniem takie działanie jest zbędne. 

Więcej pytań do informacji złożonej przez Wójta radni nie mieli.  
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Ad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Wójta do zawarcia    
             porozumienia z Wodociągami Kieleckimi dotyczącego projektu:  
             „Kompleksowa ochrona wód podziemnych aglomeracji kieleckiej”. 

 
 Przewodnicząca zapytała, czy w sprawie tego projektu uchwały radni 
chcieliby zabrać głos. 

 Radny Robert Kaszuba zwrócił uwagę na adnotację Radcy Prawnego na 
projekcie uchwały, że porozumienie wymaga skorygowania oraz zapytał, czy do 

uchwały została przeprowadzona analiza skutków, gdyby porozumienie nie 
zostało zrealizowane. 
 Wójt poinformował, że skutkiem nie zawarcia tego porozumienia oraz 

uchwały i nie dostarczenie go w dniu 27 listopada br. do Wodociągów Kieleckich 
będzie wykreślenie Gminy Zagnańsk z programu: „Kompleksowa ochrona wód 

podziemnych aglomeracji kieleckiej”. 
 Radny Robert Kaszuba zwrócił uwagę, że w § 7 jest mowa o czasie realizacji 
między latami: 2007 a 2013, a obecnie mamy 2009 rok. Radny zapytał, jaka 

będzie data zawarcia porozumienia. 
 Wójt odpowiedział, że datą zawarcia porozumienia będzie dzień 27 listopada 
2009 roku, a wszelkie wydatki inwestycyjne poczynione od 1 stycznia 2007 roku 

mogą być rozliczane funduszami unijnymi w sytuacji, gdy te fundusze będą 
przydzielane dwa lata później. 

 Radny Robert Kaszuba zapytał o nieodpłatne przekazanie dokumentacji – 
na ile wyceniona jest ta dokumentacja. 
 Wójt odpowiedział, że w cenach nominalnych jest to kwota 700 tysięcy 

złotych, a w cenach realnych około 1 milion złotych. Wójt zaznaczył, że Gmina nie 
musi przekazywać nieodpłatnie tej dokumentacji a Wodociągi Kieleckie wcale nie 

muszą kanalizacji realizować i dodał, że podjęcie uchwały jest sprawą pilną  
a Wójt nie ma możliwości dyskusji na temat szczegółów porozumienia. 
 Radny Artur Kudzia zapytał, co stanie się wówczas, gdy nie zostaną zebrane 

zgody od wszystkich właścicieli nieruchomości, przez które biegnie kanalizacja. 
 Wójt odpowiedział, że do pewnego momentu możliwe jest wyłączanie 
poszczególnych kanalizacji z tego programu. Jednym z rozwiązań jest również 

upadek całego projektu w Gminie Zagnańsk (w przypadku nie dostarczenia 
Wodociągom pozwoleń na budowę na konkretne kanalizacje, takie kanalizacje 

mogą zostać wyłączone). 
 Radny Artur Kudzia zwrócił uwagę na zapis punktu II na stronie trzeciej 
porozumienia – konkretnie datę przekazania dokumentacji projektowej  

do 30 marca 2008r., ponieważ taka data już minęła. 
 Wójt poinformował, że treść porozumienia była zapewne przygotowywana 

wcześniej i zanim zostanie ono przekazane do Wodociągów Kieleckich daty  
te zostaną zaktualizowane. 
 Radny Władysław Kowalewski zapytał, czy pozostali członkowie Związku 

podpisali już to porozumienie. 
 Wójt odpowiedział, że pozostali członkowie już podpisali ten dokument. 
Radny Władysław Kowalewski zaproponował wniesienie do treści porozumienia 

zapisu, pozwalającego na późniejsze jego aneksowanie.  
 Wójt zapewnił, że uchwała i porozumienie muszą być zgodne z prawem. 

Radna Agnieszka Gębska poprosiła o opinię w sprawie projektu uchwały Radcę 
Prawnego Urzędu. 
 Radca Prawny Danuta Maciejewska-Paluch powiedziała, że na pewno warto 

podjąć taką uchwałę, jest ona zgodna z prawem ale zanim dojdzie do podpisania 
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porozumienia proponowałaby wykreślić § 1 p. 3: „Załącznikiem do niniejszej 
uchwały jest  porozumienie”. 
 

 Pani Przewodnicząca powitała Posła Henryka Milcarza, Prezesa Spółki 
Wodociągi Kieleckie. 
 Radny Stefan Grudzień zabierając głos powiedział, że projekt ten jest 

olbrzymim wyzwaniem i usytuuje Gminę w zupełnie innym wymiarze. 
 Radny Artur Kudzia zapytał, czy radni mogliby uzyskać kilka dni na 

zapoznanie się z warunkami porozumienia. 
 Wójt powiedział, że te kilka dni tu nic nie zmieni, ponieważ treści 
porozumienia negocjować nie można. 

 
 Pani Przewodnicząca oddała głos Posłowi Henrykowi Milcarzowi, Prezesowi 

„Wodociągów Kieleckich” Sp. z o.o. 
 Poseł Henryk Milcarz powiedział, że studium wykonalności do projektu: 
„Kompleksowa ochrona wód podziemnych aglomeracji kieleckiej” po poprawkach 

zostało przyjęte, projekt uzyskał akceptację i jest już pozytywna decyzja. Jednym 
z warunków jest konieczność zawarcia porozumień z gminami, których treść jest 
jednakowa dla wszystkich gmin. Brak takiego porozumienia mógłby skutkować 

usunięciem gminy z udziału w tym projekcie. Wartość zadania to blisko  
80 milionów złotych dla samego Zagnańska. 

 
 Poseł Henryk Milcarz podziękował za zaproszenia przesyłane mu przy okazji 
każdej sesji Rady Gminy Zagnańsk. Odniósł się do problemów komunikacyjnych 

na oddanym niedawno do użytku Węźle Północ, które niejednokrotnie pomagał 
rozwiązywać poprzez liczne wystąpienia, których efektem są zastosowane 

ułatwienia i rozwiązania. Część mieszkańców Kajetanowa zostało pominiętych 
podczas projektowania zjazdów do pól. Na skutek wystąpień Posła zostały one 
doprojektowane. Poseł Milcarz miał udział również  

w rozwiązaniu problemu dojazdu w okolicy Występy, Zalezianki oraz drogi  
w kierunku Psar. 
 Jeśli chodzi o kwestię Dębu Bartka, Poseł wyraził uznanie dla działań 

radnego Władysława Kowalewskiego, który – jak powiedział – jest w tę sprawę 
bardzo zaangażowany. Poseł poinformował, że otrzymał od Profesora Siewniaka 

materiały, z których wynika, co trzeba zrobić, aby ratować drzewo. Poseł jest  
w trakcie przygotowania wystąpień do Ministra Ochrony Środowiska oraz Prezesa 
Narodowego Funduszu, którzy wcześniej zapewniali Posła kilkukrotnie, że takie 

fundusze na ratowanie Dębu „Bartka” będą. 
 Poseł Milcarz powiedział, że „Wodociągi Kieleckie” realizują dwa ogromne 

projekty na rzecz środowiska: 
- modernizację oczyszczalni ścieków, 
- kompleksowa ochrona wód podziemnych aglomeracji kieleckiej. 

 Są to imponujące zadania i teraz wszystko zależy od mieszkańców, dlatego 
Poseł Henryk Milcarz poprosił o wsparcie tych działań. 
 

 Przewodnicząca zapytała, czy ktoś chciałby zabrać głos w sprawie 
informacji złożonej przez Posła Henryka Milcarza. 

 Radna Agnieszka Gębska zwróciła uwagę na uciążliwość przy drodze 
wewnętrznej w Barczy, gdzie dziennie kilkaset samochodów z kopalni  
w Wiśniówce nią przejeżdża. 

 Poseł Milcarz odpowiedział, że temat tej drogi jest trudny, wymaga 
zaangażowania Policji oraz działań specjalistów w tym zakresie. Droga jest 
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nieszczęśliwie ulokowana, z dużym nasileniem ruchu – przede wszystkim 
nielegalnego – z olbrzymim tonażem. To wszystko sprawia, że sąsiedztwo tej drogi 
jest dla mieszkańców dużym utrudnieniem. 

 Przewodnicząca zapytała, czy do projektu uchwały są jeszcze pytania. 
  
 Radny Robert Kaszuba zgłosił wniosek, aby wykreślić § 1 punkt 3. 

Wójt powiedział, że zapis tego paragrafu jest dobry i poprosił, aby radni głosowali 
projekt uchwały w takiej wersji, jaka została im przekazana. 

 Przewodnicząca poddała wniosek zgłoszony przez radnego Kaszubę pod 
głosowanie. Za przyjęciem wniosku głosowało 3 radnych, 8 radnych głosowało 
przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. Radny Władysław Kowalewski nie brał 

udziału w głosowaniu. W wyniku głosowania poprawka nie została przyjęta. 
 

 Wójt poinformował, że treść porozumienia została poprawiona (strona  
3 porozumienia, punkt II-data z: 30.III.2008r. na: 31.XII.2009r.) wraz  
z wpisaniem daty zawarcia porozumienia – 27.11.2009r. 

 Wobec braku dalszych pytań i wniosków Przewodnicząca odczytała projekt 
uchwały i poddała go pod głosowanie. Za przyjęciem uchwały głosowało  
12 radnych, nikt nie głosował przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. W wyniku 

głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie w obecności 12 radnych, 
zarejestrowana pod numerem 109/2009 i stanowi załącznik do protokołu. 

 Przewodnicząca ogłosiła pięciominutową przerwę w obradach. 
Po przerwie Przewodnicząca wznowiła obrady sesji i poinformowała, że Rada 
przechodzi do realizacji dalszej części porządku obrad. 

  
Ad. 6. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Zagnańsk  

            o ubieganie się o środki finansowe z Programu Rozwoju Obszarów  
            Wiejskich 2007-2013 w ramach przynależności do Lokalnej Grupy  
            Działania „Dorzecze Bobrzy”. 

 
 Przewodnicząca poprosiła o podanie nazwy projektu, jaka będzie widnieć  
w miejscu wykropkowanym. 

 Zastępca Wójta Mirosław Garecki podał, iż będzie to: „rozwój bazy sportowej 
poprzez modernizację boisk w sołectwach Tumlin , gmina Zagnańsk”. 

 Przewodnicząca zapytała, czy w sprawie projektu tej uchwały ktoś  
z radnych chciałby zabrać głos. 
 Radny Artur Kudzia zapytał, czy budowa świetlicy wiejskiej mogłaby znaleźć 

się w takim projekcie. 
 Wójt odpowiedział, że już modernizacja tych boisk i budowa parkingu 

znacznie przekracza kwotę przewidywanych środków na ten cel. Jednak przy 
składaniu tego typu wniosku wymagane jest posiadanie na te zadania pełnej 
dokumentacji projektowej. Natomiast do następnego rozdania z Wojewódzkiego 

programu Gmina szykuje dwa przedsięwzięcia, tj. budowa sceny przy zbiorniku 
na Borowej Górze oraz budowę parkingu przy zbiorniku w Umrze. 
 

 Przewodnicząca poinformowała, że jest to pierwszy nabór wniosków, 
ogłoszony przez LGD „Dorzecze Bobrzy”. Drugi nabór planowany jest w przyszłym 

roku. 
 Przewodnicząca poddała pod głosowanie, kto z radnych jest za dopisaniem 
nazwy projektu: „rozwój bazy sportowej poprzez modernizację boisk w sołectwach 

Tumlin i Zagnańsk oraz budowa parkingu w Samsonowie , gmina Zagnańsk”. 
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 Za dopisaniem powyższego zdania głosowało 12 radnych (przy 12 obecnych 
podczas głosowania). 
 Przewodnicząca odczytała projekt uchwały i poddała go pod głosowanie.  

Za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych (przy 12 obecnych podczas 
głosowania). W wyniku głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie  
w obecności 12 radnych, zarejestrowana pod numerem 110/2009 i stanowi 

załącznik do protokołu. 
 

Ad. 7. Podjęcie uchwały w sprawie przeniesienia na rzecz Powiatu   
               Kieleckiego w drodze darowizny prawa własności nieruchomości   
               stanowiących własność Gminy Zagnańsk, położonych w obrębie  

               geodezyjnym Tumlin z przeznaczeniem pod budowę skrzyżowania  
               w miejscowości Tumlin Węgle. 

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

projekt uchwały i poddała go pod głosowanie. Za przyjęciem uchwały głosowało 
12 radnych (przy 12 obecnych podczas głosowania). W wyniku głosowania 
uchwała została podjęta jednogłośnie w obecności 12 radnych, zarejestrowana 

pod numerem 111/2009 i stanowi załącznik do protokołu. 
 

Ad. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok. 
 
 Wójt Zbigniew Zagdański zgłosił wniosek o wprowadzenie do projektu 

uchwały następujących autopoprawek, dotyczących propozycji zabezpieczenia 
dodatkowych środków: 

- na realizację kanalizacji w ramach współdziałania gminy ze Związkiem Gmin   
   Gór Świętokrzyskich w Bartkowie Górnym – Goleniawach 300 000 złotych, 
- na realizację placów zabaw (Kołomań, Zagnańsk)  243 000 złotych, 

- z tytułu opłaty, którą Gmina Zagnańsk musi ponieść z tytułu pobytu    
   dzieci z Gminy Zagnańsk w przedszkolach w Kielcach w kwocie 2 300 złotych. 
 Pokrycie wydatków nastąpi: 

- z opłaty przyłączeniowej na gaz 452 000 złotych; 
- opracowania projektu technicznego modernizacji drogi w Kaniowie – 50 000   

   złotych; 
- podziałów gruntów – 100 000 złotych. 
 

 Radny Stefan Grudzień zapytał, czy zgodne z prawem jest ponoszenie przez 
gminę takich kosztów, ponieważ rodzice dzieci mogą chcieć oddać je w opiekę do 

przedszkola prywatnego. Radny zapytał, czy wówczas gmina też poniosłaby opłatę 
z tego tytułu. 
 Radca Prawny Danuta Maciejewska-Paluch poproszona o wydanie opinii 

prawnej poinformowała, że zagadnienie to było przedmiotem rozpatrywania 
Trybunału Konstytucyjnego i zapadł wyrok który mówi, że gmina nie jest 
zobowiązana do uiszczenia kwot takich, jakich żąda druga strona. Zmiana  

w przepisach ma nastąpić od nowego roku.  
 Skarbnik zaznaczył, że Wójt omówił rzeczy, które są wprowadzone jako 

nowe do budżetu. Natomiast – jak już mówił Skarbnik na wszystkich komisjach – 
zmienia się nazewnictwo zadań, na które były podejmowane uchwały w formie 
pomocy finansowej bądź rzeczowej (numery dróg, kilometrów itp.) 
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 Pracownik obsługujący Radę Gminy rozdał radnym projekt uchwały  
z wymienionymi przez Skarbnika zmianami oraz autopoprawkami zgłoszonymi 
przez Wójta. 

 Radny Robert Kaszuba zwrócił uwagę, że są mieszkańcy którzy posiadają 
projekty na kanalizacje, drogi dojazdowe i czekają na decyzję Rady, kiedy będą 
mogli je zrealizować. Radny poprosił, aby najpierw przychylić się od takich 

wniosków i realizacji takich właśnie małych części wodociągów. 
 Wójt odpowiedział, że decyzja co do kolejności realizacji zadań przysługuje 

Radzie Gminy. Zdaniem Wójta pierwszeństwo realizacji przysługuje tam, gdzie  
np. na kanalizację czeka cała miejscowość. 
 Radny Stefan Grudzień złożył wniosek, aby kwestię dot. opłaty za pobyt 

dzieci z terenu Gminy Zagnańsk w przedszkolach w Kielcach odłożyć na kolejną 
sesję. 

 Przewodnicząca poddała pod głosowanie autopoprawki zgłoszone przez 
Wójta: 
- z tytułu opłaty, którą Gmina Zagnańsk ponosi z tytułu pobytu dzieci  

   z Gminy Zagnańsk w przedszkolach w Kielcach w kwocie 2 300 złotych – za    
   wprowadzeniem głosowało 8 radnych, 2 radnych było przeciw, 2 radnych  
   wstrzymało się od głosu – w wyniku głosowania autopoprawkę zaakceptowano, 

- na realizację placów zabaw (Kołomań, Zagnańsk)  243 000 złotych – za     
   wprowadzeniem głosowało 9 radnych, nikt nie głosował przeciw, 3 radnych  

   wstrzymało się od głosu - w wyniku głosowania autopoprawkę zaakceptowano, 
- na realizację kanalizacji w Bartkowie Górnym – Goleniawach 300 000 złotych –  
   za wprowadzeniem głosowało 11 radnych, nikt nie głosował przeciw, 1 radny  

   wstrzymał się od głosu - w wyniku głosowania autopoprawkę zaakceptowano. 
 

 Przewodnicząca zapytała, kto z radnych jest za wprowadzeniem 
autopoprawek zgłoszonych przez Wójta i zreferowanych przez Skarbnika.  
Za wprowadzeniem autopoprawek głosowało 7 radnych, nikt nie głosował przeciw,  

5 radnych wstrzymało się od głosu. 
 Przewodnicząca odczytała projekt uchwały z wprowadzonymi przez Wójta 
autopoprawkami 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, zarejestrowana pod numerem 

112/2009 i stanowi załącznik do protokołu. 
  
Ad. 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku  

            od nieruchomości. 
 

 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, nikt nie głosował przeciw, 1 radny wstrzymał się od głosu. W wyniku 
głosowania uchwała została podjęta, zarejestrowana pod numerem 113/2009  
i stanowi załącznik do protokołu. 

 
Ad. 10. Podjecie uchwały w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości. 

 
 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, nikt nie głosował przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. W wyniku 
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głosowania uchwała została podjęta, zarejestrowana pod numerem 114/2009  
i stanowi załącznik do protokołu. 
 

Ad. 11. Podjęcie uchwały w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego  
             i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa w 2010  
             roku. 

 
 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, nikt nie głosował przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. W wyniku 

głosowania uchwała została podjęta, zarejestrowana pod numerem 115/2009  
i stanowi załącznik do protokołu. 

 
Ad. 12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku  
              od środków transportowych. 

  
 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, nikt nie głosował przeciw, 1 radny wstrzymał się od głosu. W wyniku 

głosowania uchwała została podjęta, zarejestrowana pod numerem 116/2009  
i stanowi załącznik do protokołu. 
 

Ad. 13. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień w podatku od środków   
               transportowych. 

 
 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, nikt nie głosował przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. W wyniku 
głosowania uchwała została podjęta, zarejestrowana pod numerem 117/2009  

i stanowi załącznik do protokołu. 
 

Ad. 14. Podjęcie uchwały w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste  
              nieruchomości w drodze bezprzetargowej oznaczonej numerem  
              ewidencyjnym 1233/11, 1233/12 położonej w miejscowości  

              Samsonów oraz nieodpłatnego przeniesienia własności  
              znajdujących się na niej budynków. 

 
 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  
7 radnych, 1 radny głosował przeciw, 1 radny wstrzymał się od głosu. W wyniku 
głosowania uchwała została podjęta, zarejestrowana pod numerem 118/2009  

i stanowi załącznik do protokołu. 
 

Ad. 15. W sprawie wydzielenia z majątku Gminy Zagnańsk i wniesienia do  
              używania i eksploatacji przez Międzygminny Związek Wodociągów  
              i Kanalizacji w Kielcach urządzeń infrastruktury wodociągowej  

              w msc.  Kajetanów 
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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  

8 radnych, nikt nie głosował przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. W wyniku 
głosowania uchwała została podjęta, zarejestrowana pod numerem 119/2009  
i stanowi załącznik do protokołu. 

 
 

 
Ad. 16. W sprawie wydzielenia z majątku Gminy Zagnańsk i wniesienia do  
              używania i eksploatacji przez Międzygminny Związek Wodociągów  

              i Kanalizacji w Kielcach urządzeń infrastruktury wodociągowej  
              w msc.  Zachełmie 

 
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, nikt nie głosował przeciw, 1 radny wstrzymał się od głosu. W wyniku 
głosowania uchwała została podjęta, zarejestrowana pod numerem 120/2009  

i stanowi załącznik do protokołu. 
 

 Przewodnicząca poinformowała, że Rada odkłada porządek obrad i oddaje 
głos mieszkańcom. 
 

Godz. 1500 – sprawy mieszkańców gminy 
 

 Pani Krystyna Szydłowska, sołtys sołectwa Chrusty zapytała, co dzieje się  
w sprawie budowy zjazdu na posesję Pana Piwowarczyka, który zabierał głos na 
sesji w sierpniu br. 

 Zastępca Wójta Mirosław Garecki poinformował, że sąsiad Pana 
Piwowarczyka – Pan Janik nie wyraża zgody na rozbiórkę dodatkowego zjazdu, 
znajdującego się na jego działce i jego przeniesienie na działkę Pana 

Piwowarczyka. Zastępca Wójta powiedział, że zjazd musi mieć pozwolenie na 
budowę i będzie go wykonywał Świętokrzyski Zarząd Dróg. 

 Pani Krystyna Szydłowska, sołtys sołectwa Chrusty poprosiła o przesłanie 
Panu Piwowarczykowi pisemnej informacji, na jakim etapie jest jego sprawa  
z podaniem przybliżonego terminu jej załatwienia. 

 Pan Robert Zapała, mieszkaniec sołectwa Samsonów zabrał głos w sprawie 
podjętego przez Radę Gminy w miesiącu maju stanowiska  oraz uchwał  

w miesiącu sierpniu br. (sesja 27 sierpnia 2009r.) w sprawie powstania na terenie 
sołectwa Samsonów kopalni iłów, na co – jak zaznaczył Pan Zapała – mieszkańcy 
nie wyrazili zgody. Pan Robert Zapała wymienił szereg argumentów, które jego 

zdaniem przemawiają za tym, aby taka kopalnia nie powstała na terenie sołectwa 
Samsonów. Zdaniem Pana Roberta Zapały wywóz urobku z terenu kopalni 
poważnie wpłynie na stan dróg, który już jest fatalny. Z uwagi na fakt braku 

chodnika przy drodze, którą będzie odbywał się transport surowca, zdaniem Pana 
Zapały na bezpośrednie niebezpieczeństwo narażeni będą mieszkańcy, 

poruszający się poboczem ale przede wszystkim dzieci, uczęszczające tą drogą do 
szkoły. Częstotliwość jazdy ciężkich samochodów znacznie wpłynie na 
konstrukcję domów i budynków przy drodze, wzrośnie ogólnie zagrożenie zdrowia 

życia mieszkańców ale – zdaniem Pana Zapały – po ewentualnym powstaniu 
kopalni drastycznemu obniżeniu ulegną ceny działek w sołectwie, ponieważ nikt 
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nie życzyłby sobie mieć za sąsiada kopalnię, która powoduje ciągły hałas, 
zapylenie i zanieczyszczenie środowiska wokół. 
 Zdaniem Pana Roberta Zapały, który – jak powiedział – jest 

przedstawicielem społeczeństwa sołectwa Samsonów, są oni zdecydowanie 
przeciwni powstaniu kopalni i proszą Radę o podjęcie stosownego działania, 
zmierzającego do pozytywnego rozpatrzenia ich protestu. 

 W sprawie szkodliwości kopalni wypowiedział się również mieszkaniec 
sołectwa Samsonów Pan Władysław Strasic, który zaznaczył że mieszkańcy byli 

przeciwni powstaniu kopalni już w 2004 roku. Pan Strasic powiedział, że ma 
upoważnienie do reprezentowania mieszkańców poprzez złożenie przez nich  
191 podpisów na proteście i zaznaczył, że mieszkańcy są przeciwni powstaniu 

kopalni. 
 Pani Marta Polak, mieszkanka sołectwa Samsonów podziękowała za 

udzielenie głosu i poprosiła, aby radni odnieśli się do protestu, który złożyli 
mieszkańcy sołectwa Samsonów. Pani Polak zaznaczyła, że bez względu na 
podjętą na tej sesji decyzję mieszkańcy są tak ogromnie zdeterminowani, że nie 

przestaną walczyć i proszą o zagłosowanie w ich imieniu. 
 Ponieważ nikt wiecej nie zgłosił chęci zabrania głosu, Przewodnicząca 
poinformowała, że Rada wraca do realizacji porządku obrad. 

 
Ad. 17. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wymagań, jakie powinien  

              spełniać przedsiębiorca, ubiegający się  o uzyskanie zezwolenia na  
              świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od  
              właścicieli nieruchomości i w zakresie opróżniania zbiorników  

              bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. 
  

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  

12 radnych (przy 12 radnych obecnych podczas głosowania). W wyniku 
głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie w obecności 12 radnych, 
zarejestrowana pod numerem 121/2009 i stanowi załącznik do protokołu. 

 
Ad. 18. Rozpatrzenie protestu mieszkańców sołectwa Samsonów. 

 
Przewodnicząca poinformowała, że treść protestu otrzymali radni  

w materiałach na sesję i zarządziła dyskusję. 

Przewodniczący komisji Stefan Grudzień poinformował, że członkowie 
Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Pomocy Społecznej i Zdrowia na ostatnim jej 

posiedzeniu rozmawiali na temat protestu. Swą wolę wyrazili w postaci wniosku  
o uchylenie uchwał Nr 64/2009 oraz 65/2009 Rady Gminy Zagnańsk z dnia  
27 sierpnia 2009 roku. Radny Stefan Grudzień powiedział, że decyzja  

o wprowadzeniu zakładu, który zajmowałby się tylko wydobyciem jest bardzo 
trudna. Jak zaznaczył – gmina Zagnańsk jest gminą o walorach przede wszystkim 
krajobrazowych i turystycznych. Radny Stefan Grudzień poinformował, że będzie 

głosował za uchyleniem uchwał. 
Radny Robert Kaszuba złożył wniosek, aby głosowanie w sprawie uchylenia 

uchwał było głosowaniem imiennym. 
Przewodnicząca poprosiła o opinię w tej sprawie Radcę Prawnego urzędu, 

która odpowiedziała, że przypadek taki nie kwalifikuje się do głosowania 

imiennego.  
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Radny Artur Kudzia powiedział, że zdaje sobie sprawę, że głosowaniem 
radni być może narażą się przedstawicielom firmy, ale radni muszą podjąć decyzję 
zgodnie z wolą mieszkańców. 

Pan Jerzy Deptuła, przedstawiciel firmy „Ceramika Budowlana Stanisławów 
Sp. z o.o.” powiedział, że jest bardzo zaskoczony zaistniałą sytuacją, ponieważ – 
jak zaznaczył – spółka swe działania przeprowadzała zgodnie z praktyką. 

Przeprowadzane były w tej sprawie zebrania z mieszkańcami, a spółka wydała 
kilka milionów złotych na nabycie gruntu pod kątem wydobycia surowca. 

Pan Jerzy Deptuła powiedział, że nosił się z zamiarem zorganizowania 
spotkania  z mieszkańcami a nawet zorganizowania wycieczki do innej, 
funkcjonującej już kopalni. Przedstawiciel dodał, że małą kopalnię spółka może 

otworzyć bez zgody radnych i mieszkańców, gdyż jest to tylko kwestia 
rozstrzygnięcia Sądu Administracyjnego. 

Radny Robert Kaszuba powiedział, że radni powinni mieć więcej czasu na 
podejmowanie takich trudnych decyzji, powinno im się przekazywać wszystkie 
pisma, decyzje. Radny powiedział, że jego zdaniem żaden zakład nie powstanie, 

przedstawiciel go nie przekonał i dlatego przy podejmowaniu uchwał wstrzymał 
się od głosu. 

Radny Robert Kaszuba powiedział, że teraz trudno będzie gminie ściągnąć 

inwestora i zaznaczył, że przed podejmowaniem tego typu decyzji powinny być 
organizowane spotkania z mieszkańcami. Radny podał przykład firmy „Gerwasi”, 

która była zainteresowana inwestycją w sołectwie Kajetanów. Radny Kaszuba 
stwierdził, że radni podjęli złą decyzję, ponieważ Pan Władysław Strasic cały czas 
mówił, że mieszkańcy są przeciwni. 

Przewodnicząca poinformowała, że radny Robert Kaszuba rozminął się  
z prawdą, ponieważ o spotkaniu z przedstawicielem firmy radni byli informowani 

na komisjach. Na sesji w miesiącu maju br. zostało wypracowane stanowisko, 
żeby Wójt przygotował projekty uchwał na kolejną sesję. Gdy na kolejnej sesji 
projekty nie pojawiły się w porządku obrad, radni z Klubu Radych „Platformy 

Obywatelskiej” pytali, dlaczego nie zostały one przygotowane. 
Przewodnicząca oświadczyła, że żadne dokumenty nie zostały ukryte  

i o wszystkim radni wiedzieli. Wszelkie dokumenty były radnym kserowane  

i odczytywane, radni byli informowani o treści protokołu z zebrania wiejskiego  
w Samsonowie, ponieważ z terenu sołectwa dochodziły do gminy różne sygnały 

niezadowolenia mieszkańców. 
Wójt Zbigniew Zagdański dodał, że jest zaskoczony wypowiedzią radnego 

Roberta Kaszuby, gdyż – jak dodał – radni wiedzieli, że mieszkańcy są oburzeni 

propozycją powstania na ich terenie kopalni. 
Wójt powiedział, że ze strony Urzędu Gminy w Zagnańsku nie zostały 

naruszone żadne standardy. Firma „Gerwasi” natomiast nadal jest 
zainteresowana inwestycją w Kajetanowie, wykupiła tereny i nadal je dokupuje,  
a przeszkodą jest to, że Firma chce mieć zjazd z trasy E7 i z tą prośbą zwróciła się 

już do Posła Henryka Milcarza. 
Wójt zaznaczył, że decyzja została przez radnych już podjęta, a dziś trzeba 

problem definitywnie rozwiązać. 

Radny Stefan Grudzień powiedział, że nie utożsamia się z opinią radnego 
Roberta Kaszuby. Radny oświadczył publicznie, że określenie kierunku rozwoju 

gminy jest tu dobre. Łatwo jest zrzucić odpowiedzialność za decyzje na Wójta, na 
radnych. Radny Grudzień powiedział, że gmina powinna iść w kierunku 
lokowania na swoim terenie przemysłu przetwórczego, ale nie wydobywczego  

i stawiać na rozwój rekreacji, turystyki, agroturystyki. 
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Radny Artur Kudzia powiedział, że na radnych ciąży część winy i dodał, że 
nikt z Klubu Radnych PO nie głosował „za” i dodał, że wniosek o przygotowanie 
uchwał przegłosowali radni z koalicji. 

Radny Janusz Schmeidel zauważył, że dyskusja odbiega od tematu. Radny 
dodał, że mieszkańcy oczekują od radnych konkretnej decyzji w tej sprawie. 

Radny Artur Kudzia złożył wniosek o zamknięcie dyskusji. 

Wójt zapytał pracownika sporządzającego protokoły z każdej z sesji Rady Gminy 
Zagnańsk, kto z radnych atakował Wójta pytaniem, dlaczego mimo wcześniej 

podjętego stanowiska nie zostały przygotowane projekty uchwał w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia zmiany w Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy oraz w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 
sołectwa Samsonów. 

 Protokolant Justyna Wzorek odpowiedziała, że stanowisko obligujące Wójta 
do sporządzenia projektów uchwał zostało podjęte na sesji w maju br., natomiast 
na sesji w czerwcu br. Przewodniczący Klubu Radnych „Platformy Obywatelskiej” 

radny Artur Kudzia pytał, dlaczego mimo wcześniejszego stanowiska radnych nie 
zostały one przygotowane. 
 Przewodnicząca poddała pod głosowanie wniosek radnego Artura Kudzi  

o zamknięcie dyskusji. Za przyjęciem wniosku głosowało 10 radnych, przeciw 
było 2 radnych, nikt nie wstrzymał się od głosu. 

 Przewodnicząca poinformowała, że rozpatrzenie protestu powinno 
zakończyć się konkretnym stanowiskiem i zapytała, kto z radnych jest  
za uznaniem protestu mieszkańców sołectwa Samsonów za zasadny. 

 Za uznaniem protestu za zasadny głosowało 12 radnych (przy 12 radnych 
obecnych podczas głosowania). 

 
Ad. 19. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr 64/2009 Rady  
             Gminy w Zagnańsku z dnia 27 sierpnia 2009 roku dotyczącej   

             przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań  
             i kierunków zagospodarowania przestrzennego na cel eksploatacji  
             iłów, na terenie gminy Zagnańsk.  

 
 Przewodnicząca powiedziała, że w związku ze zgłoszonym wcześniej 

wnioskiem radnego Roberta Kaszuby winna mu jest informację, że zgodnie z § 36 
Statutu Gminy Zagnańsk głosowanie jawne może zostać przeprowadzone na 
wniosek 5 radnych. 

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  
12 radnych (przy 12 radnych obecnych podczas głosowania). W wyniku 
głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie w obecności 12 radnych, 

zarejestrowana pod numerem 122/2009 i stanowi załącznik do protokołu. 
 
Ad. 20. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr 65/2009 Rady  

              Gminy w Zagnańsku z dnia 27 sierpnia 2009 roku dotyczącej   
              przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 6 w miejscowym planie  

              zagospodarowania przestrzennego sołectwa Samsonów 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 
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projekt uchwały i  poddała go pod głosowanie. Za przyjęciem uchwały głosowało  
12 radnych (przy 12 radnych obecnych podczas głosowania). W wyniku 
głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie w obecności 12 radnych, 

zarejestrowana pod numerem 123/2009 i stanowi załącznik do protokołu. 
 

 Przewodnicząca po przeprowadzeniu głosowania powiedziała iż myśli,  

że mieszkańcy właściwie ocenią działania Rady Gminy, ponieważ wcześniej 
docierały różne, czasem sprzeczne opinie i zdania na temat ewentualnego 

powstania kopalni. Przewodnicząca powiedziała również, że czuje się w obowiązku 
poinformować wszystkich obecnych mieszkańców o braku możliwości udziału  
w tej sesji radnego Tomasza Witeckiego, który już w trakcie komisji przed sesją 

sygnalizował, że nie będzie mógł wziąć udziału w posiedzeniu sesji. Również radny 
Tomasz Witecki jako przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego wnioskował 

i podpisał się na wniosku o uchylenie podjętych na sesji sierpniowej uchwał. 
 Pani Marta Polak, mieszkanka sołectwa Samsonów podziękowała radnym 
za podjęcie uchwał i poinformowała, że mieszkańcy chcieliby wycofać złożoną na 

działalność Wójta skargę. 
 Przewodnicząca poinformowała, że mieszkańcy nie mają możliwości zdjęcia 
punktu z porządku obrad. 

 Pan Władysław Strasic powiedział, że radni powinni mieć spokojne 
sumienia, ponieważ mieszkańcy zostali wprowadzeni w błąd przez przedstawiciela 

spółki „Ceramika Budowlana Stanisławów”. 
 Przewodnicząca ogłosiła przerwę w obradach. 
Po przerwie Przewodnicząca wznowiła obrady sesji i poinformowała, że Rada 

przechodzi do realizacji dalszej części porządku obrad.  
 

Ad. 21. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do Projektu  
                  Inwestycyjnego pn. „e-świętokrzyskie Rozbudowa    
                  Infrastruktury Informatycznej JST” i zabezpieczenia wkładu  

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

wnioski. Wniosków ani uwag nie zgłoszono, w wyniku czego Przewodnicząca 
odczytała projekt uchwały. 

Zastępca Wójta Mirosław Garecki zgłosił chęć zabrania głosu w trakcie 
czytania projektu uchwały i po udzieleniu mu przez Przewodniczącą głosu 
przeprosił za spóźnienie oraz poinformował, że wskutek otrzymanej wiadomości  

w ostatnim dniu przed sesją o zmianie treści paragrafu 3 chciałby przedstawić 
jego prawidłową treść: 

„Upoważnia się Wójta Gminy Zagnańsk do zaciągnięcia zobowiązania 
długoterminowego i podpisania weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową do 
kwoty wynikającej z wysokości dofinansowania inwestycji w gminie Zagnańsk ze 

środków EFRR wraz z odsetkami. Realizacja zabezpieczenia następować będzie  
z dochodów własnych Gminy Zagnańsk”. 

Przewodnicząca zapytała, kto z radnych jest za wprowadzeniem 

autopoprawki zgłoszonej przez Zastępcę Wójta Mirosława Gareckiego.  
Za wprowadzeniem autopoprawki głosowało 11 radnych (przy 11 radnych 

obecnych podczas głosowania). W wyniku glosowania poprawka została przyjęta 
jednogłośnie. 

Przewodnicząca zapytała, czy radni zgadzają się, by nie odczytywała 

wcześniej już odczytanych dwóch paragrafów projektu uchwały. Ponieważ głosów 
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przeciwnych nie było, Przewodnicząca odczytała dalszą część projektu uchwały  
z naniesioną autopoprawką.  

Za przyjęciem uchwały głosowało 11 radnych ( przy 11 radnych obecnych 

przy głosowaniu). W wyniku głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie  
w obecności 11 radnych, zarejestrowana pod numerem 124/2009 i stanowi 
załącznik do protokołu. 

 
Ad. 22. Podjęcie uchwały w sprawie Zmiany Nr 3 w miejscowym planie   

              zagospodarowania sołectwa Bartków na terenie gminy Zagnańsk. 
 

Przewodnicząca zapytała, czy do projektu uchwały radni mają pytania lub 

wnioski. Ponieważ wniosków nie zgłoszono Przewodnicząca poinformowała,  
że tekst projektu uchwały zawiera 35 paragrafów, zawarty jest w materiałach  

na sesję i zapytała, czy jest zgoda Rady, aby go nie czytać. Zgodę taką wyraziło  
w głosowaniu 12 radnych (przy 12 obecnych podczas głosowania). 

Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt uchwały. Za jego 

przyjęciem głosowało 11 radnych (przy 12 radnych obecnych podczas 
głosowania). W głosowaniu nie brał udziału radny Zenon Lagner. W wyniku 
głosowania uchwała została podjęta, zarejestrowana pod numerem 125/2009  

i stanowi załącznik do protokołu. 
 

Ad. 23. Informacja Wójta Gminy Zagnańsk w sprawie warunków  
                  udostępnienia parteru budynku po byłym Ośrodku Zdrowia  
                  w Samsonowie na potrzeby gminnej biblioteki publicznej. 

 
Zastępca Wójta Mirosław Garecki powiedział, że na wniosek Komisji 

Oświaty, Kultury, Sportu, Pomocy Społecznej i Zdrowia miało zostać 
przygotowane stanowisko, pozwalające na wprowadzenie do budynku po byłym 
ośrodku zdrowia w Samsonowie Gminnej Biblioteki Publicznej. Jednak teren ten 

oznaczony jest symbolem UPZ (usług publicznych, zdrowia) co oznacza, że Urząd 
Gminy nie uzyska zgody na pozwolenie na budowę. 
          Radny Stefan Grudzień potwierdził, że na dzień dzisiejszy w budynku nie 

może występować ani Biblioteka ani Towarzystwo Ziemi Samsonowskiej  
a  wnioskiem komisji było aby jak najszybciej przystąpić do zmiany  

w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Samsonów 
(budynek po byłym ośrodku zdrowia w Samsonowie) pod kątem prowadzenia  
w nim działalności kulturalnej, komercyjnej oraz usług publicznych. 

Radny Zenon Lagner, Przewodniczący Komisji Planowania, Budżetu  
i Finansów zgłosił wniosek, aby wystąpić z propozycją udostępnienia lokalu dla 

LGD „Dorzecze Bobrzy”. 
Wójt Zbigniew Zagdański powiedział, że jest przeciwny udostępnieniu 

pomieszczenia dla LGD, ponieważ kolejnym krokiem będzie powstawanie plotek, 

że urząd chce zlikwidować bibliotekę. Poza tym – jak zaznaczył Wójt – obecna 
siedziba Zakładu Usług Komunalnych to jeden pokój w urzędzie, dotychczas 
zajmowany przez Sekretarza Urzędu. W przypadku rozszerzenia zakresu 

działalności ZUK o zimowe utrzymanie dróg może okazać się, że konieczna będzie 
zmiana jego siedziby. 

Radny Władysław Kowalewski powiedział, że wnioski się nie wykluczają  
i jest zdania, aby spróbować zaprosić Lokalną Grupę Działania „Dorzecze Bobrzy” 
do części budynku po byłym ośrodku zdrowia w Samsonowie. 
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Wójt jeszcze raz zwrócił uwagę radnych na fakt, że trudno będzie 
wytłumaczyć Towarzystwu Ziemi Samsonowskiej, że bardziej ważna jest Lokalna 
Grupa Działania „Dorzecze Bobrzy”. 

Przewodnicząca Rady Gminy Justyna Ślewa powiedziała, że jest członkiem 
LGD oraz wyjaśniła, że Zarząd LGD zainteresowany jest siedzibą docelową, 
ponieważ grupa wchodzi w najważniejszy etap swojego działania (ogłaszanie 

naboru wniosków, nabór wniosków, sprawdzanie dokumentów i ich 
przekazywanie do Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego). To bardzo 

poważna praca i nie można pozwolić sobie na tym etapie na ciągłe przeprowadzki. 
Radny Tadeusz Mączka poparł stanowisko Wójta twierdząc, że Zakład 

Usług Komunalnych nie ma możliwości ruchu i żadnych warunków lokalowych. 

Radny Artur Kudzia powiedział, że również jest za tym, aby nie proponować 
LGD tego lokalu. 

Radny Stefan Grudzień podkreślił, że z powyższych wypowiedzi wynika,  
że najbezpieczniejszym jest dokonanie zmiany w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego. 

Wiceprzewodniczący Kazimierz Tomasiak przypomniał, że na zebraniu 
wiejskim mieszkańcy byli za tym, aby na parter wprowadzić bibliotekę a na piętro 
Towarzystwo Ziemi Samsonowskiej. 

Przewodnicząca poddała pod głosowanie wnioski według kolejności 
zgłoszeń: 

          - wniosek radnego Stefana Grudnia, aby jak najszybciej przystąpić  
do zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa 
Samsonów (budynek po byłym ośrodku zdrowia w Samsonowie) pod kątem 

prowadzenia w nim działalności kulturalnej, komercyjnej oraz usług publicznych 
- za jego przyjęciem głosowało 12 radnych (przy 12 radnych obecnych podczas 

glosowania), 
- wniosek radnego Zenona Lagnera, aby wskazać w propozycji dla LGD 

wolne pomieszczenia jako ofertę – za jego przyjęciem głosowało 3 radnych,  

6 radnych było przeciw, 3 radnych wstrzymało się od głosu. 
W wyniku głosowania Rada Gminy przyjęła stanowisko, aby przystąpić do 

zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. 

 
Ad. 24. Podjęcie stanowiska w sprawie nie wyrażenia zgody na zmianę  

               przeznaczenia w planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa  
               Gruszka, gmina Zagnańsk, nieruchomości – działek Nr 695/2,  
               697/2, 699/2, 701/2, 703/2, 705/2, 707/2, 709/2, 711/2  

               znajdujących się na terenie łąk i dolin rzecznych stale lub  
               okresowo prowadzących wody, na tereny budowlane o funkcji  

               mieszkalnej oraz usługowej. 
 

Przewodnicząca zapytała, czy do projektu stanowiska radni mają pytania 

lub wnioski.  
 Radna Agnieszka Gębska powiedziała, że radni sugerują się tym, iż  
w pobliżu omawianego terenu jest oczyszczalnia, ale inwestor ma świadomość, że 

są to tereny podmokłe. Radna Agnieszka Gębska powiedziała, że budynki 
powstają teraz w różnych miejscach i nie wyobraża sobie, by Rada nie wyraziła 

zgody na zmianę przeznaczenia. 
 Wójt powiedział, że w tej chwili mieszkańcy skarżą się na uciążliwość 
oczyszczalni i nie widzi powodu, aby potęgować ten stan problemu. Jak dodał 

Wójt – to Rada kształtuje politykę przestrzenną na terenie gminy. 
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 Radny Robert Kaszuba zwrócił uwagę, że szkodliwość oczyszczalni powinna 
zamknąć się w granicach ogrodzenia i zaapelował, aby radni nie ograniczali 
możliwości inwestowania na terenie gminy. 

 Radny Władysław Kowalewski zapytał, czy można zaproponować 
inwestorowi wyrażenie zgody na prowadzenie w tym miejscu działalności 
przemysłowej. Radny zauważył, że za 5 lat w technologii na pewno nastąpi postęp 

i nie można zakładać, że uciążliwość oczyszczalni będzie wieczna. 
 Radny Artur Kudzia powiedział, że inwestor jest osobą świadomą i nie ma 

przeszkód formalnych, aby nie zgadzać się na zmianę przeznaczenia terenów. 
 Radny Robert Kaszuba poparł zdanie radnego Kowalewskiego, aby dopuścić 
na tym terenie zabudowę przemysłową z dopuszczeniem funkcji mieszkalnej. 

 Wobec braku innych pytań i wniosków Przewodnicząca odczytała treść 
stanowiska i poddała go pod głosowanie. Za przyjęciem stanowiska głosowało  

8 radnych, 3 radnych było przeciw, 1 radny wstrzymał się od głosu. W wyniku 
głowania stanowisko zostało podjęte i stanowi załącznik do protokołu. 
 

Ad. 25. Podjęcie stanowiska w sprawie propozycji Państwa Anny i Zdzisława  
             Chaba (Belno 5a, 26-050 Zagnańsk) dotyczącej zamiany Części  
             gruntów działki nr 218/1 na część gruntów działki nr 217 w msc.  

             Belno. 
 

Przewodnicząca zapytała, czy do projektu stanowiska radni mają pytania 
lub wnioski. Ponieważ wniosków ani pytań nie zgłoszono, Przewodnicząca 
odczytała projekt stanowiska i poddała je pod głosowanie. Za przyjęciem 

stanowiska głosowało 7 radnych, przeciw nikt nie głosował, 2 radnych 
wstrzymało się od głosu. W obecności 9 radnych stanowisko zostało podjęte  

i stanowi załącznik do protokołu. 
 
Ad. 26. Podjęcie stanowiska w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie  

               odsetek ustawowych od zaległości z tytułu czynszu za mieszkanie  
               Pani Ireny Starz. 
 

Przewodnicząca zapytała, czy do projektu stanowiska radni mają pytania 
lub wnioski. Ponieważ wniosków ani pytań nie zgłoszono, Przewodnicząca 

odczytała projekt stanowiska i poddała je pod głosowanie. Za przyjęciem 
stanowiska głosowało 10 radnych (przy 10 radnych obecnych podczas 
głosowania). W obecności 10 radnych stanowisko zostało przyjęte i stanowi 

załącznik do protokołu. 
  

Ad. 27. Informacja Wójta Gminy w sprawie warunków dostosowania pracy  
              pionu kuchennego Szkoły Podstawowej Nr 1 w Zagnańsku  
              do zgodności z przepisami prawa. 

 
Wójt poinformował, że na ostatniej sesji Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej 

Nr 1 w Zagnańsku (Chrusty) zwróciła się z prośbą o pomoc w określeniu,  

co należy zrobić, aby dostosować pion kuchenny szkoły do zgodności z przepisami 
prawa. 

Z opracowanej koncepcji wynika, że jedynym rozwiązaniem jest rozbudowa 
szkoły o część kuchenną. Według orientacyjnej oceny projektantów prace miałyby 
kosztować około 120 tysięcy złotych, jednak Wójt ocenia je na około 200 tysięcy 

złotych. 
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Wójt poinformował, że w celu realizacji dobudowy pionu kuchennego trzeba 
zrezygnować z jakiejś inwestycji lub zdjąć z niej środki, ale zdaniem Wójta 
powinno  

się to zamknąć w zasięgu tego sołectwa, w którym inwestycja taka się znalazła. 
Radny Artur Kudzia powiedział, że nie chciałby podejmować decyzji bez 

konsultacji z mieszkańcami i ich kosztem. 

Przewodnicząca poddała pod głosowanie złożony przez radnego Tadeusza 
Mączkę wniosek o przerwę w obradach sesji. Za ustaleniem przerwy głosowało  

7 radnych, 3 radnych głosowało przeciw, 1 radny wstrzymał się od głosu. 
 
Po przerwie Przewodnicząca wznowiła obrady i poinformowała, że Rada 

wraca do realizacji dalszej części porządku obrad. 
Wójt poinformował, że jedynym wyjściem, aby zrealizować taką inwestycję 

jest zdjęcie środków np. z zadania modernizacji drogi wojewódzkiej, ponieważ 
Wójt nie wyraża zgody na zwiększenie i tak już dużego deficytu, który zakłada 
projekt przyszłorocznego budżetu. 

Radna Agnieszka Gębska wyraziła uznanie dla działań Pani Dyrektor, której 
do tej pory własnym sumptem i pomysłem udało się utrzymać dożywianie  
do chwili obecnej. 

Wójt poinformował, że złożył w SANEPID-zie zobowiązanie, że na tej sesji 
zostanie podjęta decyzja. 

Radni po dyskusji skłonili się ku propozycji Wójta, aby środki  
na rozbudowę szkoły przesunąć z zadań inwestycyjnych w sołectwie Chrusty. 
 

 Przewodnicząca poddała pod głosowanie najdalej idący wniosek Wójta,  
aby przesunąć środki na dobudowę pionu kuchennego w szkole w Chrustach  

z inwestycji na terenie sołectwa Chrusty. 
 Za przyjęciem wniosku głosowało 8 radnych, nikt nie głosował przeciw, nikt 
nie wstrzymał się od głosu. 

 Przewodnicząca poinformowała, ze stanowisko przedstawione przez Wójta 
zostało przez Radę przyjęte. 
 

Ad. 28. Przedstawienie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych  
               za rok szkolny 2008/2009. 

 
Przewodnicząca zapytała, czy do przedstawionej informacji radni mają 

pytania. 

         Radny Stefan Grudzień złożył wniosek, aby rozszerzyć otrzymaną przez 
radnych informację o stanie i realizacji zadań oświatowych za rok 2008/2009 

oraz stosować w przyszłości następujące, brakujące informacje: 
- brak wyniku przyrostu wiedzy na przestrzeni ostatnich 2-3 lat, 

- brak średnich wyników z egzaminów i porównania ich ze szkołami w innych   

   gminach, 

- brak kosztów utrzymania dziecka w szkole, 

- brak tabeli o środkach pozyskanych przez placówki ze sponsoringu, 

- brak średnich płac nauczycieli. 

Przewodnicząca zapytała, czy radni mają przyjąć taką informację w drodze 

głosowania. 
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Kierownik Referatu Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich Zenon 
Więckowski poinformował, że informacja powinna zostać przyjęta w drodze 
glosowania. 

Przewodnicząca zapytała, kto z radnych jest za przyjęciem informacji  
o stanie realizacji zadań oświatowych za rok 2008/2009. Za jej przyjęciem 
głosowało 10 radnych, nikt nie głosował przeciw, 1 radny wstrzymał się do głosu. 

W wyniku głosowania informacja została przyjęta i stanowi załącznik do 
protokołu. 

 
Ad. 29. Informacja Kierownika Referatu Organizacyjnego i Spraw  
                  Obywatelskich w sprawie powołania Straży Gminnej. 

 
Przewodnicząca poinformowała, że sprawa powołania Straży Gminnej była 

omawiana na komisjach i zapytała, czy radni mają pytania lub uwagi. 
Radny Artur Kudzia zapytał czy intencją było, aby straż ścigała za 

przekroczenie prędkości czy też karanie osób za nie utrzymywanie porządku  

i czystości na terenie gminy. 
Wójt zaznaczył, że użytkowanie fotoradaru ma dyscyplinować kierowców do 

przestrzegania prawa drogowego. Ale przede wszystkim straż miałaby ogólnie 

przestrzegać porządku na terenie gminy. Wójt poinformował, że informacja jest 
przedstawiona celem zapoznania się z nią i ewentualnej dyskusji, ale pozytywna 

decyzja radnych o powołaniu straży w tym momencie nie znalazłaby pokrycia w 
budżecie na 2010 rok. 

Radny Władysław Kowalewski zauważył, że skoro w budżecie na 2010 rok 

nie ma na ten cel zarezerwowanych środków, to dyskusja na ten temat nie ma 
sensu. Można jedynie przemyśleć zawarte w informacji dane i zgłosić taki wniosek 

do budżetu na 2011 rok. 
Radny Stefan Grudzień powiedział, że jest zupełnie innego zdania, ponieważ 

nie było jeszcze jednego zebrania w sołectwie Zagnańsk, na którym mieszkańcy 

nie poruszyliby zagadnienia potrzeby powołania straży gminnej. 
Radny Artur Kudzia zauważył, że informacja ta trafiła do radnych zbyt 

późno. 

Radny Janusz Schmeidel zauważył, że była prośba ze strony radnych  
o przygotowanie takiej informacji i radni ją otrzymali, a ewentualne dyskusje  

na ten temat powinny mieć miejsce przy omawianiu budżetu na 2010 rok. 
Wójt odpowiedział, że informacja jego zdaniem trafiła do radnych  

w odpowiednim momencie, gdyż przez przyjęciem budżetu na 2010 rok. 

Przewodnicząca wobec braku innych uwag poinformowała, że dyskusję  
na temat złożonej informacji uznaje za zakończoną. 

 
Ad. 30. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta  
            Gminy w Zagnańsku. 

 
Przewodnicząca zapytała, czy do projektu stanowiska radni mają pytania 

lub wnioski. Uwag i wniosków nie zgłoszono, w wyniku czego Przewodnicząca 

poinformowała, że Komisja Rewizyjna przedstawiła w uzasadnieniu do projektu 
uchwały swoje stanowisko, w którym uznała skargę jednogłośnie za niezasadną, 

jednocześnie zostawiając w projekcie uchwały miejsce na decyzję Rady Gminy, czy 
skargę uznaje za zasadną czy też niezasadną. 

Przewodnicząca zapytała, kto z radnych jest za uznaniem skargi  

za niezasadną. Za wpisaniem w wolnym miejscu w uchwale słów, że Rada Gminy 
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Zagnańsk uznaje skargę za „niezasadną” głosowało 9 radnych, przeciw nie 
głosował nikt, 1 radny wstrzymał się od głosu. 

Przewodnicząca odczytała projekt uchwały z naniesioną poprawką i poddała 

go pod głosowanie. Za przyjęciem uchwały głosowało 9 radnych, przeciw nie 
głosował nikt, 1 radny wstrzymał się od głosu. W wyniku głosowania uchwała 
została podjęta, zarejestrowana pod numerem 126/2009 i stanowi załącznik  

do protokołu. 
 

Ad. 31. Informacja o korespondencji wpływającej do Rady Gminy Zagnańsk  
             między sesjami. 
  

 Przewodnicząca poinformowała, że w okresie między sesjami wpłynęły 
następujące pisma: 

- pismo (protest) w sprawie kopalni gliny w sołectwie Samsonów, 
- pismo od Państwa Anny i Zdzisława Chaba z Belna, dotyczące zamiany działek, 
- pismo Pani Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w sprawie dokonania zmiany  

   w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oraz przeniesienia  
   siedziby biblioteki do budynku po byłym ośrodku zdrowia, 
- pismo od Kierownika Zakładu Usług Komunalnych o przeniesienie środków na  

   zakup ciągnika, 
- pismo od Przewodniczącej Towarzystwa Ziemi Samsonowskiej z informacją,  

    że 31 grudnia br. kończy się umowa o użyczenie pomieszczeń oraz prośbą  
    o udostępnienie pomieszczeń na piętrze budynku. 
 Przewodnicząca poinformowała o zaproszeniu na I Mistrzostwa 

Województwa Świętokrzyskiego Samorządowców w piłce nożnej halowej  
12 grudnia w hali sportowej w Mąchocicach Scholasterii. 

 
Ad. 32. Sprawozdanie delegatów do Związków Międzygminnych. 
 

 Wójt poinformował, że w okresie od ostatniej sesji odbył się: 
- 3 listopada br. Zarząd w MZWiK w Kielcach, na którym to dyskutowano  
    o uregulowaniu własności gruntów, które winny być przekazane zaraz  

    po utworzeniu Spółki odrębnym aktem notarialnym, 
-  6 listopada br. odbyło się Zgromadzenie Związku Gmin Gór Świętokrzyskich  

    w Bodzentynie, na którym omawiano kwestie:  
    - upoważnienia Zarządu Związku do zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGW  
        w Kielcach na sfinansowanie udziału unijnego w inwestycjach  

        prowadzonych przez Związek, 
   -    zmian w budżecie Związku, 

   - temat projektu inwestycji planowanych do zrealizowania z programu  
       Infrastruktura i Środowisko. 
Pytań do złożonej przez Wójta informacji nie było. 

 
Ad. 33. Sprawy różne. 
 

Pan Waldemar Wiech zwrócił się z prośbą o usunięcie zalegających  
na jezdni, opadłych liści (skrzyżowanie ul. Przemysłowej oraz ul. Kieleckiej, 

parking przy koszach typu „dzwonki”). 
 Radny Artur Kudzia zgłosił, że w msc. Jaworze przy robotach 
kanalizacyjnych koparka na gąsienicach niszczy nawierzchnię jezdni. 




