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Protokół  X/2009 
z posiedzenia sesji Rady Gminy Zagnańsk 

odbytej w dniu 29 grudnia 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 10 radnych). 

Na sekretarza nadzorującego sporządzenie protokołu Przewodnicząca Rady 
Gminy wyznaczyła radnego Krzysztofa Gębskiego. 

 
Ad. 2. Przyjęcie porządku obrad. 
 

 Przewodnicząca zapytała, czy do porządku obrad są wnioski.  
Wójt zgłosił wniosek, aby w punkcie nr 15 porządku obrad wprowadzić  
następujące projekty uchwał: 

- w sprawie Zmiany Nr 2 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania   
   przestrzennego gminy Zagnańsk”, 

- w sprawie zmiany Nr 2 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego   
  sołectwa Kołomań na terenie gminy Zagnańsk, 
- w sprawie wniesienia do używania i eksploatacji przez Międzygminny Związek   

  Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach urządzeń infrastruktury wodociągowej, 
- sprawie zmian do Uchwały Nr 124/2009 Rady Gminy Zagnańsk z dnia  

   27 listopada 2009r. dotyczącej przystąpienia do Projektu inwestycyjnego pn. 
  "e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST"  
  i zabezpieczenia wkładu własnego,  

- w sprawie zmiany Uchwały Nr 152/2008 Rady Gminy Zagnańsk z dnia  
   19 listopada 2008 w sprawie udzielenia pomocy finansowej, 
 

oraz jako punkt nr 20 - projekt stanowiska: 
- w sprawie sprzeciwu złożonego przez mieszkańców miejscowości Tumlin Osowa 

 i Tumlin Osowa – ul. Sosnowa, dotyczącego obecnych ustaleń miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego sołectwa Tumlin i planowanych dróg 
publicznych w tym obszarze. 

 
 Wójt złożył również wniosek o wycofanie z porządku obrad punktu nr 15, 

tj.: „Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej na naprawę wiaty 
przystankowej  przy ul. Kieleckiej”. 
 Wójt objaśnił, że te wszystkie sprawy są bardzo pilne i powinny być na tej 

sesji rozpatrzone. W pierwszym przypadku sprawa dotyczy budowy osiedla 
mieszkaniowego na terenach rolnych w Kołomani, gdzie postępowanie toczy się 
już od roku a inwestorowi zależy na czasie. 

 W przypadku wodociągu – rzecz dotyczy wodociągu wybudowanego w 
miejscowości Kaniów II, gdzie Rada zgodziła się na jego dofinansowanie na 

początku 2009 roku. Inwestor urządzenie zrealizował i chciałby je przekazać 
gminie. Aby z kolei wodociąg ten przekazać MZWiK w Kielcach niezbędna jest ta 
uchwała. 
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 Co do zmian w Uchwale Nr 124/2009 z dnia 27 listopada 2009r. kwoty 
zabezpieczenia wkładu własnego zmieniły się od chwili podjęcia uchwały i należy 
dokonać zmiany. 

 Zmiana w Uchwale Nr 152/2008 dotyczy zmiany kwoty pomocy finansowej 
przewidzianej na modernizację drogi Zagnańsk-Kielce – zmieniła się kwota 
zadania i automatycznie nastąpiła zmiana kwoty udzielonej pomocy finansowej. 

 Radny Robert Kaszuba zwrócił uwagę, że radni mają głosować nad 
wprowadzeniem projektów uchwał do porządku obrad nie mając ich przed sobą. 

Radny złożył wniosek o ogłoszenie półgodzinnej przerwy celem zapoznania się 
radnych z dodatkowymi projektami uchwał. 
 Przewodnicząca poddała pod głosowanie wniosek zgłoszony przez radnego 

Roberta Kaszubę. Za ogłoszeniem przerwy głosowało 3 radnych, 8 radnych 
głosowało przeciw, 1 radny wstrzymał się od głosowania. W wyniku głosowania 

wniosek nie został zaakceptowany. 
 Pracownik obsługujący Radę Gminy rozdał projekty uchwał celem 
zapoznania się z nimi przez radnych. 

 Radny Stefan Grudzień zaproponował, aby przed dyskusją, dotyczącą 
rozdanych projektów uchwał ogłosić krótką przerwę. 
 

 Przewodnicząca poddała pod głosowanie wniosek zgłoszony przez Wójta, 
dot. zdjęcia z porządku obrad punktu nr 15, tj.: „Podjęcie uchwały w sprawie 

udzielenia pomocy rzeczowej na naprawę wiaty przystankowej  przy ul. 
Kieleckiej”. 
 Za zdjęciem głosowało 8 radnych, przeciw nikt nie głosował, 4 radnych 

wstrzymało się od głosu. 
 Przewodnicząca poddała pod głosowanie wprowadzenie od punktu nr 15 do 

punktu nr 19 projektów uchwał zgłoszonych przez Wójta oraz w punkcie nr 20  - 
stanowiska w sprawie sprzeciwu złożonego przez mieszkańców miejscowości 
Tumlin Osowa i Tumlin Osowa – ul. Sosnowa. 

 Za wprowadzeniem tych punktów do porządku obrad głosowało 9 radnych, 
przeciw nikt nie głosował, 3 radnych wstrzymało się od głosu. 
 Następnie Przewodnicząca poddała pod głosowanie przyjęcie porządku 

obrad z wprowadzonymi przez Radę poprawkami, zaakceptowanymi  
w głosowaniu. Za przyjęciem porządku obrad głosowało 8 radnych, nikt nie 

głosował przeciw, 4 radnych wstrzymało się od głosu. W wyniku głosowania 
porządek obrad został przyjęty i przedstawia się następująco: 
 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji. 
4. Informacja Wójta z działalności między sesjami. 
5. Informacja Wójta Gminy Zagnańsk w sprawie żądań z tytułu odszkodowań 

wskutek obniżenia wartości nieruchomości oraz ustalenia opłat 
planistycznych w wyniku wzrostu wartości nieruchomości przekształconych 
w planie zagospodarowania przestrzennego gminy Zagnańsk. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok. 
7. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały 85/2009 Rady Gminy  

w Zagnańsku z dnia 29 października w sprawie zaciągnięcia 
długoterminowego kredytu. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały 87/2009 Rady Gminy  

w Zagnańsku z dnia 29 października w sprawie udzielenia przez Gminę 
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Zagnańsk poręczenia kredytu zaciąganego przez Związek Gmin 
Świętokrzyskich w Bodzentynie. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 116/2009 Rady Gminy 

Zagnańsk z dnia 27 listopada 2009 roku w sprawie określenia wysokości 
stawek podatku od środków transportowych. 

10. Podjecie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 142/2008 w sprawie opłaty 

od posiadania psów. 
11. Podjecie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 144/2008 w sprawie 

wysokości opłaty targowej. 
12. Podjecie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Miejscowego dla msc. Umer 

na lata 2009-2015. 

13. Podjecie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr 14/2005 
dotyczącej zatwierdzenia Planu rozwoju miejscowości Samsonów. 

14. Podjecie uchwały w sprawie zmiany Nr 2 w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego sołectwa Samsonów na terenie gminy 
Zagnańsk. 

15. Podjecie uchwały w sprawie zmiany Nr 2 Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Zagnańsk. 

16. Podjecie uchwały w sprawie Zmiany Nr 3 w miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego sołectwa Kołomań na terenie gminy 
Zagnańsk. 

17. Podjecie uchwały w sprawie wniesienia do używania i eksploatacji przez 
Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach urządzeń 
infrastruktury wodociągowej. 

18. Podjecie uchwały w sprawie zmian do Uchwały Nr 124/2009 Rady Gminy 
Zagnańsk z dnia 27 listopada 2009r. dotyczącej przystąpienia do Projektu 

inwestycyjnego pn. "e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury 
Informatycznej JST" i zabezpieczenia wkładu własnego. 

19. Podjecie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 152/2008 Rady Gminy 

Zagnańsk z dnia 19 listopada 2008 roku w sprawie udzielenia pomocy 
finansowej. 

20. Podjęcie stanowiska w sprawie sprzeciwu złożonego przez mieszkańców msc. 

Tumlin Osowa i Tumlin Osowa ul. Sosnowa, dotyczącego obecnych ustaleń 
miejscowego planu sołectwa Tumlin i planowanych publicznych dróg w tym 

obszarze. 
21. Podjecie uchwały w sprawie przystąpienia do Projektu inwestycyjnego pod 

nazwą "e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej 

Województwa Świętokrzyskiego" i zabezpieczenia wkładu własnego. 
22. Podjecie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr 17/2009 Rady Gminy 

Zagnańsk z dnia 16 lutego 2009 r., uchylenia uchwały Nr 41/2009 z dnia 28 
maja 2009r. oraz uchylenia Uchwały Nr 74/2009 z dnia 27 sierpnia 2009r., 
dotyczących udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej na 2009 

rok dla Powiatu Kieleckiego na wykonanie wjazdów na posesje i rowu 
odwadniającego przy drodze powiatowej 0303T przez msc. Kaniów. 

23. Podjecie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr 18/2009 Rady Gminy 

Zagnańsk z dnia 16 lutego 2009r. dotyczącej udzielenia pomocy finansowej  
w formie dotacji celowej na 2009 rok dla Powiatu Kieleckiego na wykonanie 

przebudowy drogi powiatowej 0296T Kielce - Zagnańsk na ul. Spacerowej 
oraz Słonecznej w Zagnańsku. 

24. Podjecie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr 19/2009 Rady Gminy 

Zagnańsk z dnia 16 lutego 2009 roku w sprawie udzielenia pomocy 
finansowej. 
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25. Podjecie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr 20/2009 Rady Gminy 
Zagnańsk z dnia 16 lutego 2009r. wraz ze zmianami wprowadzonymi 
uchwałami Nr 39/2009 z dnia 28 maja 2009r. oraz Nr 91/2009 z dnia 29 

października 2009r., dotyczącymi udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu 
Kieleckiego pod przebudowę skrzyżowania w msc. Tumlin-Węgle. 

26. Podjecie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr 21/2009 Rady Gminy 

Zagnańsk z dnia 16 lutego 2009 roku w sprawie udzielenia pomocy 
finansowej. 

27. Podjecie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr 29/2009 Rady Gminy 
Zagnańsk z dnia 16 lutego 2009 r., uchylenia Uchwały Nr 53/ 2009  
z dnia 28 maja 2009r., uchylenia Uchwały Nr 92/2009 z dnia  

29 października 2009r.,  dotyczących udzielenia pomocy finansowej  
w formie dotacji celowej na 2009 rok dla Powiatu Kieleckiego  

na wykonanie przebudowy skrzyżowania w msc. Tumlin-Węgle. 
28. Podjecie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr 40/2009 Rady Gminy 

Zagnańsk z dnia 28 maja 2009r. dotyczącej udzielenia pomocy rzeczowej dla 

Powiatu Kieleckiego w formie wykonania projektu przebudowy drogi 
powiatowej nr 0303T na odcinku od skrzyżowania z ul. Młynarską do 
skrzyżowania z drogą ul. Dębowa przez msc. Kaniów. 

29. Podjecie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr 59/2009 Rady Gminy 
Zagnańsk z dnia 30 czerwca 2009r. dotyczącej udzielenia pomocy rzeczowej 

dla Województwa Świętokrzyskiego w formie wykonania przebudowy zjazdu 
na działkę nr ew. 496/4 w kilometrze 9+750 drogi wojewódzkiej nr 750 na ul. 
Turystycznej w Zagnańsku. 

30. Podjecie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr 102/2009 Rady Gminy 
Zagnańsk z dnia 29 października 2009r. dotyczącej 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. 

31. Podjecie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr 104/2009 Rady Gminy 
Zagnańsk z dnia 29 października 2009r. dotyczącej udzielenia pomocy 
rzeczowej dla Powiatu Kieleckiego w formie wykonania poszerzenia zjazdu do 

Domu Ludowego, msc. Szałas, w pasie drogi powiatowej nr 0437T. 
32. Podjecie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 105/2009 Rady Gminy 

Zagnańsk z dnia 29 października 2009r. dotyczącej udzielenia pomocy 
rzeczowej dla Powiatu Kieleckiego w formie wykonania projektu przebudowy 
drogi w msc. Szałas - Tuzy, w pasie drogi powiatowej nr 0305T. 

33. Podjecie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 107/2009 Rady Gminy 
Zagnańsk z dnia 29 października 2009r. dotyczącej 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. 
34. Podjecie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu 

Kieleckiego w formie wykonania projektu budowlanego drogi powiatowej 

0293T przez wieś Tumlin - Węgle od skrzyżowania do cmentarza. 
35. Podjecie uchwały w sprawie w sprawie przystąpienia do procedury zmiany 

granic administracyjnych Gminy Zagnańsk pomiędzy Gminą Zagnańsk  
a Gminą Masłów. 

36. Podjecie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów prac Komisji Rady Gminy 

Zagnańsk na rok 2010. 
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37. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej 
Rady Gminy Zagnańsk na rok 2010. 

38. Podjęcie stanowiska w sprawie nie wyrażenia zgody na zamianę gruntów       

Gminy Zagnańsk na części działki oznaczonej numerem 323/1 o powierzchni 
1,0755 ha, położonej w obrębie geodezyjnym Zachełmie. 

39. Informacja o korespondencji wpływającej do Rady Gminy Zagnańsk  

między sesjami. 
40. Sprawozdanie delegatów do Związków Międzygminnych. 

41. Sprawy różne. 
42. 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.  

Radny Władysław Kowalewski powiedział, że może odnieść się do swoich 

wypowiedzi i ich poprawności z zapisem, natomiast co do pozostałej części 
protokołu opiera się na zapisie protokolantki. 

Przewodnicząca zapytała, kto z radnych jest za przyjęciem protokołu  

z ostatniej sesji. Za przyjęciem protokołu głosowało 9 radnych, nikt nie głosował 
przeciw, 3 radnych wstrzymało się od głosu. W wyniku głosowania protokół z sesji 

27 listopada 2009r. został przez Radę zaakceptowany. 
 

Ad. 4. Informacja Wójta z działalności między sesjami. 

 
Wójt poinformował, że: 

- 29 listopada 2009r. był uczestnikiem zebrania wiejskiego w Tumlinie, którego 
tematem były głównie sprawy bieżące oraz inwestycyjne w sołectwie, 
- 30 listopada 2009r. odbyło się spotkanie z Panem Starostą, którego tematem był 

proces modernizacji drogi Zagnańsk-Kielce oraz inwestycjach przewidzianych do 
realizacji w 2010 roku, jak również możliwości kontynuacji modernizacje drogi w 
dalszej jej części – Pan Starosta obiecał, że ma na względzie kontynuację dalszego 

odcinka tej drogi, 
- 5 grudnia 2009r, jak co roku, w szkole podstawowej w Chrustach organizowany 

był Mikołaj dla dzieci z rodzin ubogich,  
- 12 grudnia 2009r. odbyło się szkolenie organizowane przez Lokalną Grupę 
Działania „Dorzecze Bobrzy” – dotyczyło ono naboru i oceny wniosków w ramach 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – Gmina Zagnańsk złożyła taki wniosek, 
a dotyczy on modernizacji boisk sportowych w Tumlinie oraz Zagnańsku oraz 

budowy parkingu w centrum Samsonowa, w rejonie szkoły, 
- 16 grudnia 2009r. odbyło się spotkanie z małżonkami z terenu Gminy 
Zagnańsk, którzy świętowali 50-lecie wspólnego pożycia małżeńskiego, 

- 17 grudnia 2009r. Wójt oraz Skarbnik podpisali umowy na dofinansowanie z 
Unii Europejskiej budowy kanalizacji w msc. Jaworze, 
- 21 grudnia 2009r. Wójt odbył w Suchedniowie spotkanie z Wicemarszałkiem 

Markiem Gosem oraz dyrekcją, z którą na co dzień Gmina Zagnańsk 
współpracuje w sprawach pozyskiwania funduszy europejskich, Panią Dyr. 

Sochacką oraz Panem Dyr. Szczepanikiem, 
- 28 grudnia 2009r. Wójt oraz Skarbnik podpisali aneks do preumowy, dot. 
dofinansowania z Unii Europejskiej budowy drogi w ul. Dębowej (w rejonie 

zbiornika w Kaniowie. 
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 Na zakończenie składanej informacji Wójt odniósł się do informacji, jakie 
wpłynęły w ostatnich tygodniach w sprawie braku środków finansowych na 
świadczenia rodzinne. Grupa mieszkańców gminy zwróciła się z interwencją do 

Gazety Echo Dnia. Wójt oraz Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
Pani Elżbieta Korus byli pytani o przyczyny niewypłacania tych środków. 
Faktyczny stan był taki, iż środków tych nie było, jednak wypowiedź wywołała 

lawinę kontroli w tej sprawie. Wójt potwierdził, że środków tych nie było i dlatego 
nie można ich było wypłacić. 

 
 Przewodnicząca zapytała, czy do złożonej przez Wójta informacji radni mają 
pytania. 

 Radny Władysław Kowalewski zapytał, w jakich obszarach Wójt chce 
współpracować, jeśli chodzi o spotkanie w Suchedniowie z Dyrektor Sochacką 

oraz Dyrektorem Szczepanikiem. 
 Wójt odpowiedział, że rozmowy dotyczyły przeprowadzonych inwestycji na 
terenie Gminy Zagnańsk w 2009 roku, tj.: budowy kanalizacji w miejscowościach: 

Kaniów Południe, Bartków Goleniawy, Tumlin Dąbrówka, Samsonów Komorniki, 
Chrusty. 
 Co do obszarów działań – Wójt wymienił dofinansowanie z LGD „Dorzecze 

Bobrzy budowy boisk sportowych w Tumlinie i Zagnańsku oraz budowy parkingu 
w centrum Samsonowa. Opracowywany jest również projekt techniczny na scenę 

przy zbiorniku w Borowej Górze. Gmina starać się będzie również o kolejne środki 
z funduszy unijnych – przygotowana jest dokumentacja na: kanalizację w msc. 
Jaworze II, Kaniów II, Kajetanów Dolny. Wykonywany również jest projekt na 

budowę parkingu przy zbiorniku w Umrze. 
 Radny Władysław Kowalewski zapytał, czy w sprawie Dębu Bartek będzie 

się coś działo w 2010 roku. 
 Wójt odpowiedział, że raczej nie, ponieważ Lasy Państwowe są zdania, że 
wchodzi w grę jedynie zamiana gruntów i dodał, iż w przypadku ogłoszenia 

naboru na tego typu przedsięwzięcia gmina na pewno zgłosiłaby wniosek. 
 
Ad. 5. Informacja Wójta w sprawie żądań z tytułu odszkodowań wskutek    

          obniżenia wartości nieruchomości oraz ustalenia opłat planistycznych  
          w wyniku wzrostu wartości nieruchomości przekształconych w planie  

          zagospodarowania przestrzennego gminy Zagnańsk. 
 
 Wójt przedstawił ustną informację na temat żądań odszkodowań 

mieszkańców wskutek obniżenia wartości nieruchomości oraz naliczenia opłat 
planistycznych w wyniku wzrostu wartości nieruchomości. 

 Za rok 2009 do urzędu nie wpłynęły wnioski dotyczące roszczeń  
o odszkodowanie wynikające z przekształcenia terenu które spowodowało 
zmniejszenie wartości nieruchomości. 

 W wyniku wydanych ostatecznych decyzji w 2009 roku uzyskano dochód 
dla gminy w wysokości 60 871,43 złote, natomiast koszty związane z wykonaniem 
operatów określających wzrost wartości nieruchomości wyniosły 26 352,00 złote. 

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

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

 Skarbnik poprosił radnych o uzupełnienie tej części zmian, która była 
omawiana na komisjach o następujące pozycje (zwiększenie dochodów): 
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-   260 złotych z tytułu czynszu od lokali gminnych, 
-   300 złotych z tytułu opłaty od psów, 
- 35 224 złote tytułem zwiększenia subwencji ogólnej, 

- 2 510 złotych z tytułu dopłaty do utrzymania przedszkola w Tumlinie z Gminy   
             Miedziana Góra, 
-  910 złotych tytułem opłat za uczęszczanie z hali sportowej w Zagnańsku 

 oraz zmniejszenie wydatków o kwotę, na którą składają się kwoty na  
projektowanie dróg w msc. Szałas, Tumlin Węgle oraz Samsonów Piechotne 

(chodnik) – konsekwencją tych zmian są zmiany w załącznikach. 
 Skarbnik zaznaczył również, że w załączniku 4a zostaną dopisane dwa 
zadania, wprowadzone do budżetu Zarządzeniami Wójta. 

 Pracownik obsługujący Radę Gminy rozdał projekt uchwały z poprawkami 
proponowanymi przez Wójta i zreferowanymi przez Skarbnika. 

 Przewodnicząca poddała pod głosowanie, kto z radnych jest za 
wprowadzeniem poprawek. Za ich wprowadzeniem głosowało 9 radnych, przeciw 
nikt nie głosował, 3 radnych wstrzymało się od głosu. 

  
 Przewodnicząca odczytała projekt uchwały z wprowadzonymi przez Radę  
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 127/2009 i stanowi 

załącznik do protokołu. 
 
Ad. 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały 85/2009 Rady Gminy 

w Zagnańsku z dnia 29 października w sprawie zaciągnięcia 
długoterminowego kredytu. 

  
 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  
11 radnych, przeciw nikt nie głosował, 1 radny wstrzymał się od głosu.  W wyniku 
głosowania uchwała została podjęta, zarejestrowana pod numerem 128/2009  

i stanowi załącznik do protokołu. 
 

Ad. 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały 87/2009 Rady Gminy 
w Zagnańsku z dnia 29 października w sprawie udzielenia przez Gminę 
Zagnańsk poręczenia kredytu zaciąganego przez Związek Gmin 

Świętokrzyskich w Bodzentynie. 
 

 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, przeciw nikt nie głosował, nikt nie wstrzymał się od głosu.  W wyniku 
głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie w obecności 12 radnych, 
zarejestrowana pod numerem 129/2009 i stanowi załącznik do protokołu. 

  
Ad. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 116/2009 Rady 

Gminy Zagnańsk z dnia 27 listopada 2009 roku 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 
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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 130/2009 i stanowi załącznik do protokołu. 
 
Ad. 10. Podjecie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 142/2008 w sprawie 

opłaty od posiadania psów. 
 

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

Radny Stefan Grudzień złożył wniosek, aby wynagrodzenie prowizyjne  

z tytułu inkasa dla Zakładu Usług Komunalnych wynosiło 100%. 
Radny Artur Kudzia złożył wniosek, aby zwolnić mieszkańców całkowicie  

z opłaty od posiadania psów. 
Wójt Zbigniew Zagdański zaznaczył, że opłata ta miała dyscyplinować 

mieszkańców. 

Radny Stefan Grudzień zauważył, że gmina płaci rocznie około 30 tysięcy 
złotych tytułem wyłapywania bezpańskich psów. 

Radny Artur Kudzia podtrzymał wniosek i zaproponował przeniesienie 

Puntu na koniec sesji. 
Przewodnicząca poinformowała, że zmiany w porządku obrad mogą być 

dokonywane jedynie na początku sesji przed przyjęciem protokołu z ostatniej 
sesji. 

Radny Piotr Piwowarczyk poparł pogląd radnego Stefana Grudnia zwracając 

uwagę na coraz większą ściągalność opłaty. 
Skarbnik poinformował, że prowizja nie powinna wynosić całych 100%  

i zaproponował, aby jej wysokość ustalić na poziomie 90%. 
Przewodnicząca poddała pod głosowanie wniosek zgłoszony przez radnego 

Stefana Grudnia, aby wynagrodzenie prowizyjne z tytułu inkasa dla Zakładu 

Usług Komunalnych wynosiło 90%. 
Za wniesieniem takiej poprawki do projektu uchwały głosowało 6 radnych, 

5 radnych było przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. W wyniku głosowania 

poprawka została zaakceptowana. 
Następnie Przewodnicząca odczytała projekt uchwały z naniesioną 

poprawką i poddała go pod głosowanie.  
Za przyjęciem uchwały głosowało 8 radnych, 2 radnych głosowało przeciw, nikt 
nie wstrzymał się od głosu.  W wyniku głosowania uchwała została podjęta  

w obecności 10 radnych, zarejestrowana pod numerem 131/2009 i stanowi 
załącznik do protokołu. 

 
 Przewodnicząca powitała Starostę Kieleckiego Zenona Janusa i poprosiła o 
zabranie głosu. 

 Starosta Zenon Janus powitał zebranych na sali i poprosił o zadawanie 
pytań.  
 Radny Kazimierz Tomasiak poprosił o udzielenie informacji na temat 

realizacje dalszej części drogi Zagnańsk-Kielce, potrzebie zmiany sieci dróg 
powiatowych oraz problemie zimowego utrzymania dróg. 

 Starosta poinformował, że na terenie powiatu kieleckiego znajduje się 1 200 
kilometrów dróg powiatowych, na które nie da się wyjechać jednocześnie. 
Starosta poprosił o wyrozumiałość i zapytał, co zadaniem radnych jest ważniejsze 

– dokończenie drogi czy też ewentualny zakup piaskarek, których powiat posiada 
tylko 15 sztuk. 
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 Starosta zaznaczył, że droga Zagnańsk-Kielce została zmodernizowana 
jedynie dzięki zabiegom Starosty a przede wszystkim – dzięki opatrzności boskiej 
– ponieważ NPPDL przewiduje złożenie tylko dwóch wniosków. W przypadku 

powiatu kieleckiego były to trzy wnioski. Dużą zasługą było również to, że gmina 
Zagnańsk była przygotowana do udziału w programie, posiadając ważną 
dokumentację. Jak podkreślił Starosta – podziękowania za taki stan rzeczy należą 

się Wójtowi. 
 Starosta zadeklarował pomoc w modernizacji dalszego odcinka drogi, 

łączącego Gminę Zagnańsk z Kielcami. Zaznaczył, że rozmowy z gminą Masłów 
nie będą łatwe, ponieważ fragment trasy znajduje się w granicach 
administracyjnych Masłowa, ale przy dobrej woli wszystkich stron na pewno uda 

się dokończyć tę inwestycję. Starosta podziękował Wójtowi za współpracę. 
 Radny Stefan Grudzień również złożył podziękowania za realizację odcinka 

drogi Staroście oraz Wójtowi. Radny zasugerował zmianę formy współpracy z 
powiatem w zakresie zimowego utrzymania dróg poprzez przekazanie tego zadania 
gminie i przeznaczenie zaoszczędzonych środków na inwestycje drogowe. 

 Starosta podkreślił, że powiat próbował już takiej formy współpracy w 
zakresie zimowego utrzymania dróg, ale w przypadku niektórych gmin 
wystawiane przez nie  rachunki były oszałamiające. 

 Radny Piotr Piwowarczyk zapytał, co dzieje się w sprawie przebudowy 
skrzyżowania w Tumlinie Węgle. 

 Starosta poinformował, że powiat znajduje się w tej chwili na etapie 
podziałów geodezyjnych a pewnych procedur nie da się wyprzedzić, jednak 
zdaniem Starosty w połowie 2010 roku ekipy powinny znaleźć się już w terenie. 

 Radny Robert Kaszuba zasugerował, aby sprawę zlecić jednej, konkretnej 
firmie a nie kilku różnym. Zdaniem radnego kompleksowe załatwienie sprawy 

przyspieszy realizację zadania. 
 Starosta powiedział, że zleca zadanie różnym firmom, aby przyspieszyć 
realizację inwestycji i zrobi wszystko, aby przyspieszyć wykonanie przebudowy 

skrzyżowania w Tumlinie Węgle. 
 Wójt podsumował współpracę z Powiatem Kieleckim i zaznaczył, ze jego 
zdaniem zostało zrealizowane dużo inwestycji drogowych: chodnik w Tumlinie 

Dąbrówce, modernizacja dwóch dróg w Szałasie, drogi w Długojowie, ul. 
Młynarskiej. Ostatnim efektem tej współpracy jest modernizacja drogi Zagnańsk – 

Kielce.  
 Wójt podziękował Staroście za współpracę i życzył sukcesów w 2010 roku. 
Przewodnicząca złożyła na ręce Starosty podziękowania i życzenia satysfakcji 

również dla pracowników Starostwa. 
 Starosta na ręce Pani Przewodniczącej złożył życzenia wszystkim radnym, 

mieszkańcom, sołtysom oraz pracownikom urzędu gminy. 
 Przewodnicząca ogłosiła przerwę w obradach sesji. 
Po przerwie Przewodnicząca wznowiła obrady i przeszła do realizacji dalszej części 

porządku obrad. 
 
Ad. 11. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zmiany Uchwały Nr 144/2008   

            w sprawie wysokości opłaty targowej. 
 

 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 na sali).  W wyniku głosowania uchwała 
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została podjęta jednogłośnie w obecności 12 radnych, zarejestrowana pod 
numerem 132/2009 i stanowi załącznik do protokołu. 
  

Ad. 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Miejscowego dla  
              msc. Umer na lata 2009-2015. 
 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 na sali).  W wyniku głosowania uchwała 
została podjęta jednogłośnie w obecności 12 radnych, zarejestrowana pod 
numerem 133/2009 i stanowi załącznik do protokołu. 

 
Ad. 13. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr   

               14/2005 dotyczącej zatwierdzenia Planu rozwoju miejscowości  
              Samsonów. 
 

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

Radny Władysław Kowalewski zgłosił wniosek, aby wykreślić z planu 

sformułowanie „ruina trwała”. 
Wójt poinformował, że plan może być przyjęty jedynie w takiej formie,  

w jakiej był przyjęty na zebraniu wiejskim. 
Radny Władysław Kowalewski wycofał złożony wcześniej wniosek, lecz 

zgłosił zastrzeżenia do takiego zapisu. 

 Przewodnicząca odczytała projekt uchwały i  poddała go pod głosowanie. Za 
przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych , nikt nie głosował przeciw, 1 radny 

wstrzymał się od głosu. W wyniku głosowania uchwała została podjęta  
w obecności 13 radnych, zarejestrowana pod numerem 134/2009 i stanowi 
załącznik do protokołu. 

  
Ad. 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Nr 2 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 
projekt uchwały i  poddała go pod głosowanie. Za przyjęciem uchwały głosowało  

13 radnych (przy 13 radnych obecnych na sali).  W wyniku głosowania uchwała 
została podjęta jednogłośnie w obecności 12 radnych, zarejestrowana pod 

numerem 135/2009 i stanowi załącznik do protokołu. 
 
Ad. 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Nr 2 Studium uwarunkowań  

            i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zagnańsk. 
 

Przewodnicząca zapytała, czy do projektu uchwały radni mają pytania lub 

wnioski. 
Radny Robert Kaszuba zapytał, kiedy dokumenty dot. projektu wpłynęły do 

urzędu. 
Zastępca Wójta Mirosław Garecki poinformował radnego, że wpłynęły one 

około 3 dni temu. 

 Przewodnicząca odczytała projekt uchwały i  poddała go pod głosowanie. Za 
przyjęciem uchwały głosowało 9 radnych, 1 radny głosował przeciw, 3 radnych 
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wstrzymało się od głosu. W wyniku głosowania uchwała została podjęta  
w obecności 13 radnych, zarejestrowana pod numerem 136/2009 i stanowi 
załącznik do protokołu. 

 
  
Ad. 16. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie Zmiany Nr 3 w miejscowym   

              planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Kołomań 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 9 radnych, 1 radny głosował przeciw,  

3 radnych wstrzymało się od głosu. W wyniku głosowania uchwała została 
podjęta w obecności 13 radnych, zarejestrowana pod numerem 137/2009  
i stanowi załącznik do protokołu. 

 
Ad. 17. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie wniesienia do używania i 
eksploatacji przez Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji w 

Kielcach urządzeń infrastruktury wodociągowej. 
 

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

Radny Robert Kaszuba zwrócił uwagę na zapis w projekcie uchwały 

zaznaczając, że nie można przekazać do MZWiK wodociągu, którego gmina nie 
jest właścicielem. 

Wójt podtrzymał wniosek o przyjęcie uchwały tłumacząc, ze tego typu 
uchwały były podejmowane w toku realizacji inwestycji. 

Przewodnicząca ogłosiła przerwę w obradach, w trakcie której dokonano 

korekty treści zapisu w projekcie uchwały na: „w sprawie wydzielenia z majątku 
Gminy Zagnańsk i wniesienia do używania i eksploatacji przez Międzygminny 
Związek Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach urządzeń infrastruktury 

wodociągowej”. 
Pracownik obsługujący Radę Gminy rozdał projekt uchwały z poprawką 

proponowaną przez Wójta. 
Przewodnicząca poddała pod głosowanie wprowadzenie poprawki. Za jej 

przyjęciem głosowało 12 radnych (przy 12 radnych obecnych na sali).  

  Następnie Przewodnicząca odczytała projekt uchwały z naniesioną przez 
Radę poprawką i poddała go pod głosowanie. Za przyjęciem uchwały głosowało 12 

radnych (przy 12 radnych obecnych na sali). W wyniku głosowania uchwała 
została podjęta jednogłośnie, zarejestrowana pod numerem 138/2009 i stanowi 
załącznik do protokołu. 

 
Ad. 18. Podjęcie uchwały w sprawie zmian do Uchwały Nr 124/2009 Rady   
              Gminy Zagnańsk z dnia 27 listopada 2009r. dotyczącej  

              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. W związku z tym, że wniosków nie zgłoszono, Przewodnicząca odczytała 
projekt uchwały i  poddała go pod głosowanie. Za przyjęciem uchwały głosowało  
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9 radnych, przeciw nikt nie głosował, 3 radnych wstrzymało się od głosu.  
W wyniku głosowania uchwała została podjęta, zarejestrowana pod numerem 
139/2009 i stanowi załącznik do protokołu. 

 
Ad. 19. Podjecie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 152/2008 Rady  
               Gminy Zagnańsk z dnia 19 listopada 2008 roku w sprawie  

              udzielenia pomocy finansowej. 
 

 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, 1 radny wstrzymał się od głosu.  
W wyniku głosowania uchwała została podjęta, zarejestrowana pod numerem 

140/2009 i stanowi załącznik do protokołu. 
 
Ad. 20. Podjęcie stanowiska w sprawie sprzeciwu złożonego przez 

mieszkańców msc. Tumlin Osowa i Tumlin Osowa ul. Sosnowa, dotyczącego 
obecnych ustaleń miejscowego planu sołectwa Tumlin i planowanych 
publicznych dróg w tym obszarze. 

 
 Przewodnicząca odczytała treść pisma kierowanego przez mieszkańców  

w tej sprawie do Rady Gminy. Mieszkańcy podnoszą w piśmie, że nie godzą się na 
podzielenie swoich działek drogami publicznymi. 
 Przewodnicząca zaznaczyła, że pod pismem widnieje 13 podpisów. Są to  

w większości podpisy osób, których działki są na tyle szerokie, aby można tam 
było wydzielić drogi dojazdowe. Jednak właściciele działek węższych nie mieliby 

dostępu do swoich działek. 
 Wójt zaznaczył, że konsultacje w tej sprawie były i wszystko jest zrobione 
zgodnie z prawem. 

 Radny Piotr Piwowarczyk zauważył, że skoro Rada ma zająć negatywne 
stanowisko, to dobrze byłoby spotkać się z tymi mieszkańcami i przestawić im 
stan rzeczy. Radny Piotr Piwowarczyk zgłosił wniosek, aby nie przyjmować tego 

stanowiska. 
 Radny Robert Kaszuba poparł stanowisko radnego Piotra Piwowarczyka. 

 Przewodnicząca zapytała, kto z radnych jest za odrzuceniem stanowiska. Za 
odrzuceniem głosowało 8 radnych, 1 radny głosował przeciw, 4 radnych 
wstrzymało się od głosu.  

 
Ad. 21. Podjecie uchwały w sprawie przystąpienia do Projektu   

                   inwestycyjnego pod nazwą "e-świętokrzyskie Budowa Systemu   
                   Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego"  
                  i zabezpieczenia wkładu własnego. 

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

W wyniku głosowania uchwała została podjęta, zarejestrowana pod numerem 
141/2009 i stanowi załącznik do protokołu. 
  

 Przewodnicząca przekazała prowadzenie obrad Zastępcy – Kazimierzowi 
Tomasiakowi. 
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Ad. 22. Podjecie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr 17/2009 Rady   
              Gminy Zagnańsk z dnia 16 lutego 2009 r., uchylenia uchwały  

             Nr 41/2009 z dnia 28 maja 2009r. oraz uchylenia Uchwały  
              Nr 74/2009 z dnia 27 sierpnia 2009r., dotyczących udzielenia   
              pomocy finansowej w formie dotacji celowej na 2009 rok dla  

              Powiatu Kieleckiego na wykonanie wjazdów na posesje i rowu  
             odwadniającego przy drodze powiatowej 0303T przez msc. Kaniów. 

 
Przewodniczący Kazimierz Tomasiak zapytał, czy do projektu uchwały radni 

mają pytania lub wnioski. Ponieważ wniosków nie zgłoszono Przewodniczący 

odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie. Za jego przyjęciem 
głosowało 10 radnych, przeciw nikt nie głosował, 3 radnych wstrzymało się od 

głosu. W wyniku głosowania uchwała została podjęta, zarejestrowana pod 
numerem 142/2009 i stanowi załącznik do protokołu. 
 

Ad. 23. Podjecie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr 18/2009 Rady  
              Gminy Zagnańsk z dnia 16 lutego 2009r. dotyczącej udzielenia  
              pomocy finansowej w formie dotacji celowej na 2009 rok dla  

              Powiatu Kieleckiego na wykonanie przebudowy drogi powiatowej  
              0296T Kielce - Zagnańsk na ul. Spacerowej oraz Słonecznej  

             w Zagnańsku. 
 

Przewodniczący Kazimierz Tomasiak zapytał, czy do projektu uchwały radni 

mają pytania lub wnioski. Ponieważ wniosków nie zgłoszono Przewodniczący 
odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie. Za jego przyjęciem 

głosowało 10 radnych, przeciw nikt nie głosował, 3 radnych wstrzymało się od 
głosu. W wyniku głosowania uchwała została podjęta, zarejestrowana pod 
numerem 143/2009 i stanowi załącznik do protokołu. 

 
Ad. 24. Podjecie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr 19/2009 Rady  
              Gminy Zagnańsk z dnia 16 lutego 2009 roku w sprawie udzielenia  

             pomocy finansowej. 
 

Przewodniczący Kazimierz Tomasiak zapytał, czy do projektu uchwały radni 
mają pytania lub wnioski. Ponieważ wniosków nie zgłoszono Przewodniczący 
odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie. Za jego przyjęciem 

głosowało 9 radnych, przeciw nikt nie głosował, 4 radnych wstrzymało się od 
głosu. W wyniku głosowania uchwała została podjęta, zarejestrowana pod 

numerem 144/2009 i stanowi załącznik do protokołu. 
 
Godz. 1500 – sprawy mieszkańców 

 
 Przewodniczący Rady Sołeckiej z Belna zapytał, jak wygląda sytuacja z 
kanalizacja w msc. Belno. 

 Wójt poinformował, że gmina jest na etapie uzyskiwania pozwoleń na 
budowę a brak jest jeszcze wszystkich zgód właścicieli na kanalizację. Tę część 

kanalizacji, gdzie zgód nie będzie Starostwo zastosuje procedurę ograniczenia 
praw rzeczowych. 

Radny Władysław Kowalewski powiedział, iż rozumie sprawę budowy 

kanalizacji w msc. Belno w sposób taki, że bez względu na zakres protestu 
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mieszkańców Belna budowa kanalizacji nawet w ograniczonym zakresie wejdzie 
do projektu „Ochrona Wód Podziemnych Aglomeracji Kieleckiej”. 

Wójt powiedział, że uważa Powiat za instytucję doświadczoną w sprawach 

ograniczania praw rzeczowych i cały odcinek kanalizacji w msc. Belno wejdzie do 
tego projektu. 

Pani Aneta Mojecka zwróciła uwagę na kwestię handlu przy cmentarzu  

w Zagnańsku przez osoby, które nie uiszczają opłaty targowej. 
Pani Mojecka zapytała, co dzieje się w sprawie umowy dzierżawy zawartej 

między nią a gminą, ponieważ wniosek w tej sprawie złożyła we wrześniu 2009r. 
Przewodniczący Rady Sołeckiej Jerzy Adamiec zwrócił uwagę na nienależytą 

opiekę nad dziećmi przewożonymi gimbusem przez jedną z opiekunek. 

Radna Agnieszka Gębska poprosiła, aby urząd zajął się poprawą 
ściągalności opłaty targowej zarówno przy cmentarzu w Zagnańsku jak też od 

osób prowadzących działalność w formie handlu obwoźnego. 
Sołtys Stanisław Kundera zwrócił uwagę, że jego zdaniem ustalenie prowizji 

od opłaty od posiadania psów dla ZUK na tak wysokim poziomie jest krzywdzące 

w stosunku do sołtysów i prowizji, jaka wtedy mieli z tytułu zbierania tej opłaty. 
Przewodniczący Rady Sołeckiej Waldemar Wiech poprosił o interwencję  

w sprawie naprawy dziury w jezdni na drodze do dworca PKP. 

 
Przewodniczący Kazimierz Tomasiak poinformował, że Rada przechodzi do 

realizacji dalszej części porządku obrad.  
 
Ad. 25. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr 20/2009 Rady   

              Gminy Zagnańsk z dnia 16 lutego 2009r. wraz ze zmianami  
              wprowadzonymi uchwałami Nr 39/2009 z dnia 28 maja 2009r. oraz  

              Nr 91/2009 z dnia 29 października 2009r., dotyczącymi udzielenia  
              pomocy rzeczowej dla Powiatu Kieleckiego pod przebudowę  
             skrzyżowania w msc. Tumlin-Węgle. 

 
Przewodniczący Kazimierz Tomasiak zapytał, czy do projektu uchwały radni 

mają pytania lub wnioski. Ponieważ wniosków nie zgłoszono Przewodniczący 

odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie. Za jego przyjęciem 
głosowało 6 radnych, przeciw nikt nie głosował, 3 radnych wstrzymało się od 

głosu. W wyniku głosowania uchwała została podjęta, zarejestrowana pod 
numerem 145/2009 i stanowi załącznik do protokołu. 
 

Ad. 26. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr 21/2009 Rady   
              Gminy Zagnańsk z dnia 16 lutego 2009 roku w sprawie udzielenia  

             pomocy finansowej. 
 

Przewodniczący Kazimierz Tomasiak zapytał, czy do projektu uchwały radni 

mają pytania lub wnioski. Ponieważ wniosków nie zgłoszono Przewodniczący 
odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie. Za jego przyjęciem 
głosowało 8 radnych, przeciw nikt nie głosował, 1 radnych wstrzymał się od 

głosu. W wyniku głosowania uchwała została podjęta, zarejestrowana pod 
numerem 146/2009 i stanowi załącznik do protokołu. 

  
Ad. 27. Podjecie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr 29/2009 Rady  
              Gminy Zagnańsk z dnia 16 lutego 2009 r., uchylenia Uchwały  

              Nr 53/2009 z dnia 28 maja 2009r., uchylenia Uchwały Nr 92/2009    
              z  dnia 29 października 2009r.,  dotyczących udzielenia pomocy  
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              finansowej w formie dotacji celowej na 2009 rok dla Powiatu  
              Kieleckiego na wykonanie przebudowy skrzyżowania w msc.  
             Tumlin-Węgle. 

 
Przewodniczący Kazimierz Tomasiak zapytał, czy do projektu uchwały radni 

mają pytania lub wnioski. Ponieważ wniosków nie zgłoszono Przewodniczący 

odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie. Za jego przyjęciem 
głosowało 6 radnych, przeciw nikt nie głosował, 3 radnych wstrzymało się od 

głosu. W wyniku głosowania uchwała została podjęta, zarejestrowana pod 
numerem 147/2009 i stanowi załącznik do protokołu. 
 

Ad. 28. Podjecie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr 40/2009 Rady  
              Gminy Zagnańsk z dnia 28 maja 2009r. dotyczącej udzielenia  

              pomocy rzeczowej dla Powiatu Kieleckiego w formie wykonania  
              projektu przebudowy drogi powiatowej nr 0303T na odcinku od  
              skrzyżowania z ul. Młynarską do skrzyżowania z drogą ul. Dębowa  

             przez msc. Kaniów. 
 

Przewodniczący Kazimierz Tomasiak zapytał, czy do projektu uchwały radni 

mają pytania lub wnioski. Ponieważ wniosków nie zgłoszono Przewodniczący 
odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie. Za jego przyjęciem 

głosowało 8 radnych, przeciw nikt nie głosował, 1 radny wstrzymał się od głosu. 
W wyniku głosowania uchwała została podjęta, zarejestrowana pod numerem 
148/2009 i stanowi załącznik do protokołu. 

 
Ad. 29. Podjecie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr 59/2009 Rady  

              Gminy Zagnańsk z dnia 30 czerwca 2009r. dotyczącej udzielenia  
              pomocy rzeczowej dla Województwa Świętokrzyskiego w formie  
              wykonania przebudowy zjazdu na działkę nr ew. 496/4  

              w kilometrze 9+750 drogi wojewódzkiej nr 750 na ul. Turystycznej   
              w Zagnańsku. 
 

Przewodniczący Kazimierz Tomasiak zapytał, czy do projektu uchwały radni 
mają pytania lub wnioski. Ponieważ wniosków nie zgłoszono Przewodniczący 

odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie. Za jego przyjęciem 
głosowało 8 radnych, przeciw nikt nie głosował, 1 radny wstrzymał się od głosu. 
W wyniku głosowania uchwała została podjęta, zarejestrowana pod numerem 

149/2009 i stanowi załącznik do protokołu. 
 

Ad. 30. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr 102/2009 Rady   
              Gminy Zagnańsk z dnia 29 października 2009r. dotyczącej  
              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. 

 
Przewodniczący Kazimierz Tomasiak zapytał, czy do projektu uchwały radni 

mają pytania lub wnioski. Ponieważ wniosków nie zgłoszono Przewodniczący 
odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie. Za jego przyjęciem 
głosowało 7 radnych, przeciw nikt nie głosował, 2 radnych wstrzymało się od 

głosu. W wyniku głosowania uchwała została podjęta, zarejestrowana pod 
numerem 150/2009 i stanowi załącznik do protokołu. 
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Ad. 31. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr 104/2009 Rady  
              Gminy Zagnańsk z dnia 29 października 2009r. dotyczącej  

              udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Kieleckiego w formie  
              wykonania poszerzenia zjazdu do Domu Ludowego, msc. Szałas,  
              w pasie drogi powiatowej nr 0437T. 

 
Przewodniczący Kazimierz Tomasiak zapytał, czy do projektu uchwały radni 

mają pytania lub wnioski. Ponieważ wniosków nie zgłoszono Przewodniczący 
odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie. Za jego przyjęciem 
głosowało 9 radnych, przeciw nikt nie głosował, nikt nie wstrzymał się od głosu. 

W wyniku głosowania uchwała została podjęta, zarejestrowana pod numerem 
151/2009 i stanowi załącznik do protokołu. 

 
Ad. 32. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 105/2009 Rady  
               Gminy Zagnańsk z dnia 29 października 2009r. dotyczącej  

               udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Kieleckiego w formie  
               wykonania projektu przebudowy drogi w msc. Szałas - Tuzy,  
               w pasie drogi powiatowej nr 0305T. 

 
Przewodniczący Kazimierz Tomasiak zapytał, czy do projektu uchwały radni 

mają pytania lub wnioski. Ponieważ wniosków nie zgłoszono Przewodniczący 
odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie. Za jego przyjęciem 
głosowało 9 radnych, przeciw nikt nie głosował, 2 radnych wstrzymało się od 

głosu. W wyniku głosowania uchwała została podjęta, zarejestrowana pod 
numerem 152/2009 i stanowi załącznik do protokołu. 

 
Ad. 33. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 107/2009 Rady   
               Gminy Zagnańsk z dnia 29 października 2009r. dotyczącej  

               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. 
 

Przewodniczący Kazimierz Tomasiak zapytał, czy do projektu uchwały radni 
mają pytania lub wnioski. Ponieważ wniosków nie zgłoszono Przewodniczący 
odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie. Za jego przyjęciem 

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 153/2009 i stanowi załącznik do 
protokołu. 
 

Ad. 34. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla  
                Powiatu Kieleckiego w formie wykonania projektu budowlanego  
                drogi powiatowej 0293T przez wieś Tumlin - Węgle od  

               skrzyżowania do cmentarza. 
 

Przewodniczący Kazimierz Tomasiak zapytał, czy do projektu uchwały radni 
mają pytania lub wnioski. 

Radny Artur Kudzia zapytał, czy prawidłowy jest zapis w projekcie uchwały: 

„mogą zostać rozpoczęte działania”. 
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Zastępca Mirosław Garecki wyjaśnił, że sformułowanie pozwala podjąć 
działania i jest prawidłowe. 

Przewodniczący odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie. Za 

jego przyjęciem głosowało 9 radnych, przeciw nikt nie głosował, 2 radnych 
wstrzymało się od głosu. W wyniku głosowania uchwała została podjęta 
jednogłośnie w obecności 11 radnych, zarejestrowana pod numerem 154/2009 

i stanowi załącznik do protokołu. 
 

Ad. 35. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do procedury zmiany  
                granic administracyjnych Gminy Zagnańsk pomiędzy Gminą  
               Zagnańsk a Gminą Masłów. 

 
Przewodniczący Kazimierz Tomasiak zapytał, czy do projektu uchwały radni 

mają pytania lub wnioski. 
Radny Stefan Grudzień powiedział, że podjęcie tej uchwały upoważni Wójta 

do działania i zaznaczył, że z podobną procedurą trzeba będzie wystąpić również 

w rejonie Tumlina. 
Wójt zaznaczył, że istnieją trzy takie rejony – mieszkańcy Tumlina, którzy 

mieszkają na pograniczu gminy (ich posesje znajdują się w granicach 

administracyjnych Gminy Miedziana Góra) oraz mieszkańcy sołectw Występa oraz 
Zalezianka, którzy chcieliby skorzystać z podobnej procedury. 

Wójt zaznaczył jednak, że wadą takiej procedury są olbrzymie koszty 
opracowania map niezbędnych do złożenia wniosku, których sporządzenie szacuje 
się na około 50 000 złotych. Wójt podkreślił również, że jego zdaniem nie ma 

przeszkód prawnych, aby podjąć tą uchwałę, jednak on nigdy nie ukrywał, że jest 
temu przeciwny, ponieważ modernizacja pozostałej części drogi Zagnańsk – Kielce 

jest kwestią porozumienia między Gminą Zagnańsk, Starostą oraz Gminą 
Masłów. Nie jest do tego absolutnie potrzebne przejęcie tylu hektarów lasów. 

Radny Robert Kaszuba zaznaczył, że projekt uchwały jest zbyt daleko idący 

i zgłosił, aby nie podejmować tej uchwały. 
Radny Stefan Grudzień zgłosił, aby projekt pozostawić z uwagi na fakt nie 

dokończonej inwestycji drogowej oraz w przyszłości – budowę ścieżki rowerowej. 

Radny Władysław Kowalewski zgłosił wniosek, aby w paragrafie 2 wpisać: 
„rozpoczęcia rozmów w sprawie”. Za przyjęciem wniosku głosowało 3 radnych,  

6 radnych głosowało przeciw, 2 radnych wstrzymało się od głosu – wniosek nie 
został zaakceptowany. 

Przewodniczący Tomasiak odczytał projekt uchwały i poddał go pod 

głosowanie. Za przyjęciem uchwały głosowało 11 radnych, nikt nie głosował 
przeciw, 2 radnych wstrzymało się od głosu. W wyniku głosowania uchwała 

została podjęta, zarejestrowana pod numerem 155/2009 i stanowi załącznik do 
protokołu. 
 

Ad. 36. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów prac Komisji Rady  
             Gminy Zagnańsk na rok 2010. 
  

Przewodnicząca poinformowała, że projekt uchwały zawiera załączniki, dot. 
wszystkich komisji, oprócz planu pracy Komisji Promocji, Turystyki i Rolnictwa z 

uwagi na chorobę jej przewodniczącego. 
Jednocześnie Przewodnicząca zapytała, czy radni wyrażają zgodę, aby nie 

czytać załączników do uchwały w postaci planów pracy wszystkich komisji. Zgodę 

taką wyraziło w głosowaniu 12 radnych. 
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Przewodniczący poszczególnych komisji przedstawiali propozycje poprawek, 
polegających na korekcie terminów posiedzeń komisji, jeśli występowały one w 
okresie X-XII 2010 roku, z uwagi na kończącą się kadencję. Poprawki zgłoszone 

przez przewodniczących komisji: Stefana Grudnia, Krzysztofa Gębskiego, Zenona 
Lagnera oraz w imieniu Tomasza Witeckiego – zgłoszone przez radnego Zenona 
Lagnera - zostały przyjęte jednogłośnie przez 11 radnych obecnych w trakcie 

głosowania. 
Przewodnicząca odczytała projekt uchwały i poddała go pod głosowanie. Za 

przyjęciem uchwały głosowało 11 radnych (przy 11 obecnych na sali). W wyniku 
głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie w obecności 11 radnych, 
zarejestrowana pod numerem 156/2009 i stanowi załącznik do protokołu. 

 
Ad. 37. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji  

              Rewizyjnej Rady Gminy Zagnańsk na rok 2010. 
  

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 (przy 11 radnych obecnych na sali). W wyniku głosowania uchwała 

została podjęta jednogłośnie, zarejestrowana pod numerem 157/2009 i stanowi 
załącznik do protokołu. 

 
Ad. 38. Podjęcie stanowiska w sprawie nie wyrażenia zgody na zamianę 
gruntów       Gminy Zagnańsk na części działki oznaczonej numerem 323/1 

o powierzchni 1,0755 ha, położonej w obrębie geodezyjnym Zachełmie. 
  

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 jego przyjęciem 

głosowało 10 radnych, nikt nie głosował przeciw, 1 radny wstrzymał się od głosu. 
W wyniku głosowania stanowisko zostało przez Radę zaakceptowane. 
 

Ad. 39. Informacja o korespondencji wpływającej do Rady Gminy Zagnańsk  
             między sesjami. 

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

- wystąpienie mieszkańców sołectw Zalezianka oraz Występa w sprawie chęci   
   przyłączenia do gminy Zagnańsk – Przewodnicząca poprosiła o przygotowanie  

   na kolejną sesję informacji na temat ewentualnych kosztów przyłączenia tych  
   sołectw, 
- pismo Wojewody Świętokrzyskiego informujące o anonimie od mieszkańców  

   Gminy Zagnańsk, który wpłynął w sprawie fatalnego stanu komunikacji na  
  terenie gminy Zagnańsk, 
- pismo mieszkańców sołectwa Samsonów w sprawie fatalnego stanu drogi  

   Bartków – Goleniawy – Samsonów Dudków, 
- pismo od właściciela firmy „Czystopol” z prośbą o zmianę uchwały w sprawie   

   określenia górnych stawek opłat za odbieranie nieczystości, 
- pismo Dyrektor SZOZ w Zagnańsku z prośbą o zabezpieczenie środków w  
    kwocie 26 000 złotych w budżecie gminy na 2010 rok na udział własny gminy  

    we wniosku składanym przez SZOZ na montaż i zakup podnośnika dla osób  
    niepełnosprawnych, 




