
 1 

Protokół  I/2010 
z posiedzenia sesji Rady Gminy Zagnańsk 

odbytej w dniu 19 stycznia 2010 roku. 

 
 

Sesję otworzyła o godz. 1100 i obradom przewodniczyła Przewodnicząca 

Rady Gminy Justyna Ślewa. Powitała zebranych na sali konferencyjnej Urzędu 
Gminy gości: dr Piotra Szreka - naukowca zajmującego się badaniami śladów  

w byłej kopalni w Zachełmiu, dr Zbigniewa Złonkiewicza - przedstawiciela 
oddziału Państwowego Instytutu Geologicznego w Kielcach, Jarosława Pajdaka - 
Zastępcę Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach, Zenona 

Janusa – Starostę Powiatu Kieleckiego, Marka Materka – asystenta z biura 
parlamentarnego Pani Europoseł Róży Thum, Pana Pawła Garbuzika z biura 

Europosła Czesława Siekierskiego, Jacka Kowalczyka – Dyrektora Departamentu 
Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Świętokrzyskiego, radnych, Wójta Zbigniewa Zagdańskiego, zastępcę Wójta 

Mirosława Gareckiego, sołtysów, przewodniczących Rad Sołeckich, przedstawicieli 
mediów oraz mieszkańców obecnych na sesji Rady Gminy.  

Na podstawie listy obecności Przewodnicząca stwierdziła quorum  

(na sali obecnych było 13 radnych). 
Na sekretarza nadzorującego sporządzenie protokołu Przewodnicząca Rady 

Gminy wyznaczyła radnego Stefana Grudnia. 
 
Ad. 2. Przyjęcie porządku obrad. 

 
 Przewodnicząca zapytała, czy do porządku obrad są wnioski.  

Wójt zgłosił wniosek, aby z uwagi na wyjątkowy charakter sesji, punkt dotyczący 
informacji Wójta z działalności między sesjami przenieść do punktu 7 w porządku 
obrad oraz wprowadzić projekt uchwały pn. „Podjęcie uchwały w sprawie 

wyrażenia woli przystąpienia Gminy Zagnańsk do Regionalnej Organizacji 
Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego” jako punkt 8 porządku obrad. 
  

Radna Agnieszka Gębska złożyła wniosek dotyczący wycofania z porządku 
obrad punktu nr 18, czyli podjęcia uchwały w sprawie zmiany Nr 3 w miejscowym 

planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Zachełmie na terenie gminy 
Zagnańsk, argumentując wniosek nieścisłościami. 
 Wójt Zbigniew Zagdański wyjaśnił, że nie widzi potrzeby zdejmowania 

punktu z porządku obrad, ponieważ teren objęty zmianą nie jest przewidziany do 
scalenia a szerokość działek może być zmieniona na sesji. 

 Radna Agnieszka Gębska wycofała swój wniosek. 
 

Przewodnicząca poddała pod glosowanie wniosek zgłoszony przez Wójta, 

aby przesunąć do punktu 7 w porządku obrad „Informację Wójta z działalności 
między sesjami”. 
 Za przesunięciem głosowało 13 radnych, w wyniku czego wniosek został 

przez Radę przyjęty jednogłośnie. 
Przewodnicząca poddała pod głosowanie wniosek Wójta, dotyczący 

wprowadzenia jako punktu nr 8 projektu uchwały w sprawie wyrażenia woli 
przystąpienia Gminy Zagnańsk do Regionalnej Organizacji Turystycznej 
Województwa Świętokrzyskiego. 

Za wprowadzeniem projektu uchwały do porządku głosowało 13 radnych,  
w wyniku czego wniosek został przez Radę przyjęty jednogłośnie. 
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 Następnie Przewodnicząca poddała pod głosowanie przyjęcie porządku 
obrad z wprowadzonymi przez Radę poprawkami. Za przyjęciem porządku 
głosowało 13 radnych. W wyniku głosowania 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.  Zajęcie stanowiska Rady Gminy w sprawie opracowania programu   

    zagospodarowania terenu i otoczenia kopalni Zachełmie w związku  

    z odkryciem śladów najstarszych czworonogów ziemi.  

5. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Zagnańsk  o ubieganie          

    się o środki finansowe z Regionalnego Programu Operacyjnego  dla  

    województwa świętokrzyskiego na lata 2007-2013 dla  zadania pn.:  

    „Podniesienie  atrakcyjności  Gminy Zagnańsk poprzez kompleksowe   

    zagospodarowanie terenu przy obiektach  atrakcyjnych   turystycznie, w tym  

    szczególnie wokół pomnika przyrody Dąb Bartek i znaleziska geologicznego  

    w kopalni Zachełmie”.  

6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Gminy Zagnańsk do   

     Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego. 

7.  Informacja Wójta z działalności między sesjami. 

8.   Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowości uchwalania budżetu Gminy      

        Zagnańsk.  

9.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Nr 3 Studium uwarunkowań  

        i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zagnańsk.  

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Nr 5 w miejscowym planie    

        zagospodarowania przestrzennego sołectw Chrusty i Zagnańsk na terenie   

        gminy Zagnańsk.  

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Nr 4 Studium uwarunkowań  

       i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zagnańsk.  

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nr 6 w miejscowym planie    

        zagospodarowania przestrzennego sołectw Chrusty i Zagnańsk.   

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Nr 5 Studium uwarunkowań  

        i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zagnańsk.  

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

        zagospodarowania przestrzennego sołectwa Tumlin na terenie gminy   

        Zagnańsk.  

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Nr 6 Studium uwarunkowań  

        i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zagnańsk.   

16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Nr 2 w miejscowym planie    

        zagospodarowania przestrzennego sołectwa Umer na terenie gminy  

        Zagnańsk.  

17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Nr 9 Studium uwarunkowań  

        i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zagnańsk.  
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18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Nr 4 w miejscowym planie  

        zagospodarowania przestrzennego sołectwa Kajetanów na terenie gminy  

        Zagnańsk.   

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

        zagospodarowania przestrzennego sołectwa Zachełmie na terenie gminy  

        Zagnańsk.  

20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nr 2 w miejscowym planie   

       zagospodarowania przestrzennego sołectwa Kaniów oraz zmiany Nr 7  

       w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectw  

        Chrusty i Zagnańsk.  

21. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany   

        Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego   

        gminy Zagnańsk, podjętego Uchwałą Nr 1/2005 Rady Gminy  

        w Zagnańsku z dnia 28 lutego 2005r.  

22.  Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 3  

        w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa  

        Długojów na terenie gminy Zagnańsk.  

23. Podjęcie uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi  

      w  zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli  

      nieruchomości i w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych  

       i transportu nieczystości ciekłych.  

24. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia  zgody na wydzierżawienie części    

       nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 374/29 o pow. 50m2  

       położonej w miejscowości Zagnańsk gm. Zagnańsk w drodze przetargu  

       na okres powyżej trzech lat.  

25.  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.  

26. Informacja o korespondencji wpływającej do Rady Gminy Zagnańsk  

       między sesjami. 

27.  Sprawozdanie delegatów do Związków Międzygminnych. 

28.  Sprawy różne. 

29.  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 uwag ani wniosków nie zgłoszono, Przewodnicząca zapytała, kto  
z radnych jest za przyjęciem protokołu z ostatniej sesji. Za przyjęciem protokołu 
głosowało 11 radnych, nikt nie głosował przeciw, 2 radnych wstrzymało się od 

głosu. W wyniku głosowania protokół z sesji 29  grudnia 2009r. został przez Radę 
przyjęty. 

Przewodnicząca powitała przybyłego na obrady Mieczysława Gębskiego, 

radnego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. 
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Ad. 4. Zajęcie stanowiska Rady Gminy w sprawie opracowania programu  
             zagospodarowania terenu i otoczenia kopalni Zachełmie w związku  
            z odkryciem śladów najstarszych czworonogów ziemi. 

 
 Przewodnicząca poprosiła o zabranie głosu Pana Piotra Szreka. 
Dr Piotr Szrek na początku swojego wystąpienia podziękował w imieniu swoim 

oraz zespołu badawczego za szybkie działania w kierunku rozpowszechnienia 
odkrycia, mającego miejsce w kopalni w Zachełmiu. Dr Piotr Szrek dodał, że dr 

Zbigniew Złonkiewicz pełni oprócz roli przedstawiciela Państwowego Instytutu 
Geologicznego również rolę członka zespołu badawczego w kamieniołomie. 
 Naukowiec zaznaczył, że tropy odkryte w Zachełmiu zmieniają zarówno czas 

jak i miejsce wyjścia na ląd zwierząt. Odkrycie spowodowało bardzo duże 
zainteresowanie nim zarówno w kraju jak też za granicą. Dr Piotr Szrek zwrócił 

uwagę, iż naukowców bardzo cieszy entuzjastyczne nastawienie ze strony Gminy 
Zagnańsk, ponieważ zamierzają oni prowadzić dalsze badania w zgodzie  
i porozumieniu z władzami lokalnymi. 

 Dr Piotr Szrek poinformował, że w Kielcach powstanie Instytut 
Paleontologiczny a dzięki odkryciu zarówno miejscowość Zachełmie jak również 
Gmina Zagnańsk stały się miejscami znanymi w kraju jak też na całym świecie. 

 Dr Piotr Szrek zwrócił uwagę, że w tej chwili Zagnańsk ściga się z wieloma 
miejscami na świecie, jeśli chodzi o wykorzystanie skamieniałości, ponieważ w tej 

chwili liczy się czas na wypromowanie zarówno Gminy Zagnańsk, jak również 
kraju ze względu na podstawy do takiej promocji. 
 Swoją wypowiedź dr Piotr Szrek uzupełnił prezentacją multimedialną, 

dotyczącą sensacyjnego odkrycia w Zachełmiu. 
 Pan Jacek Kowalczyk, Dyrektor Departamentu Promocji, Kultury, Sportu  

i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego poruszył  
w swojej wypowiedzi kwestię wykorzystania tetrapoda do stworzenia produktu 
turystycznego na skalę nie  tylko wojewódzką, ale również ogólnopolską. Dyrektor  

Jacek Kowalczyk poinformował, że odkrycie jest wielką szansą dla gminy i daje 
duże możliwości skorzystania ze środków finansowych w ramach działania 2.3 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. Uzyskana 

pomoc pozwoliłaby na zagospodarowanie terenu wokół kamieniołomu  
w Zachełmiu jak i innych miejsc w Gminie Zagnańsk. 

 Dyrektor Jacek Kowalczyk, jednocześnie Prezes Regionalnej Organizacji 
Turystycznej zachęcał radnych do podjęcia uchwały w sprawie przystąpienia do 
Regionalnej Organizacji Turystycznej, w której skład wchodzi ponad 120 

członków. Regionalna Organizacja Turystyczna w związku z odkryciem, które 
miało miejsce w Zachełmiu, zmieniła bieg szlaku archeologicznego i na tym 

szlaku w chwili obecnej zaznaczone jest Zachełmie. Dyrektor Jacek Kowalczyk na 
zakończenie swojej wypowiedzi życzył wszystkiego najlepszego w realizacji 
projektu, dotyczącego odkrycia śladów tetrapodów w Zachełmiu. 

 Dr Zbigniew Złomkiewicz podziękował za zaproszenie na sesję  
i poinformował, że Oddział Świętokrzyski Państwowego Instytutu Geologicznego  
i jego pracownicy mają swój udział w odkryciu śladów tetrapodów i nadaniu biegu 

temu odkryciu. Dr Zbigniew Złomkiewicz zwrócił uwagę, iż na instytucji, którą 
reprezentuje spoczywa obowiązek polegający na udostępnieniu stanowiska tak, 

aby naukowcy mogli przekazać w sposób zrozumiały potencjalnym odbiorcom 
wiedzę o tym, co miało miejsce 400 milionów lat temu. 
 Zenon Janus, Starosta Kielecki podkreślił, że w krótkim czasie po raz 

kolejny bierze udział w obradach Rady Gminy w Zagnańsku. Jest  
to spowodowane odkryciem, jakie miało miejsce w Zachełmiu. Starosta podkreślił, 
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iż najnowsze odkrycia powinny być wykorzystane do promocji gminy, powiatu  
i województwa. Starosta zachęcał do przystąpienia przez Gminę Zagnańsk do 
Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego. 

 Pan Marek Materek, asystent z biura parlamentarnego Pani Europoseł Róży 
Thum podziękował za zaproszenie na sesję, ale przede wszystkim podziękowania 
swoje skierował do odkrywców śladów tetrapoda, gdyż – jak zaznaczył – to dzięki 

nim możliwe jest to spotkanie. Pan Marek Materek przekazał słowa uznania 
Prezesowi Regionalnej Organizacji Turystycznej Panu Jackowi Kowalczykowi za 

to, że ROT jako pierwsza rozpoczęła działania w kierunku jak najlepszego 
wykorzystania śladów do promocji województwa. 
 Pan Jarosław Pajdak, Zastępca Regionalnego Dyrektora Ochrony 

Środowiska w Kielcach poinformował, że Oddział Świętokrzyski Państwowego 
Instytutu Geologicznego złożył już wniosek o ustanowienie na terenie rezerwatu 

geologicznego w miejscu wyrobiska, gdzie zostały odkryte ślady tetrapoda. 
 Wójt zwrócił uwagę, iż odkrycie to niewątpliwie wpłynie na intensywny 
rozwój Gminy Zagnańsk. Zdaniem Wójta należy jednak działać szybko z uwagi na 

fakt, że wkrótce mija termin składania wniosków o finansowanie ze środków unii 
działań na lata 2007 – 2013, natomiast wszelkie działania w granicach wyrobiska 
jak i otoczeniu kopalni wymagać będą znacznych nakładów środków finansowych, 

których bez udziału różnych organizacji, przedsiębiorców i innych instytucji 
zaangażowanych sama gmina nie będzie w stanie udźwignąć z uwagi na wcześniej 

zaplanowane inwestycje. 
 Wójt podziękował wszystkim zaangażowanym za dotychczasową współpracę 
w kierunku jak najlepszego zagospodarowania terenu zarówno samego wyrobiska 

jak też najbliższego jego otoczenia. 
 

 Przewodnicząca Rady Gminy Justyna Ślewa zaproponowała zebranym 
zadawanie pytań zaproszonym na sesję gościom. 
 Redaktor Gazety Zagnańskiej, Jerzy Kosowski zapytał, czy po wywiezieniu 

części znalezisk do Instytutu Geologicznego w Warszawie zostało jeszcze coś 
ciekawego dla turystów w kamieniołomie w Zachełmiu i czy wywiezione eksponaty 
wrócą to po otwarciu rezerwatu. 

 Dr Piotr Szrek odpowiedział, że okazy wywiezione z kamieniołomu  
w Zachełmiu są w większości okazami na płytach, które uległyby zniszczeniu  

w przypadku, gdyby ich nie wywieziono. Dr Piotr Szrek zwrócił uwagę na fakt,  
że wykonywane prace były pracami ratunkowymi i zabezpieczającymi, które 
regulowane są przepisami prawa a w kamieniołomie pozostała największa 

powierzchnia zadeptana przez tetrapody, której nie ma możliwości zabrać  
i poinformował, że powierzchnia ta może stanowić element rezerwatu. Dr Piotr 

Szrek powiedział, że okazy zostały wywiezione z kamieniołomu zgodnie z prawem, 
zinwentaryzowane. Zdementował natomiast informację, jakoby oazy zostały 
wywiezione z kamieniołomu bezprawnie, ponieważ są one w dalszym ciągu 

badane. 
 Z chwilą powstania rezerwatu Państwowy Instytut Geologiczny zapewnia  
o swej gotowości do przekazania eksponatów a  nawet deklaruje pomoc 

merytoryczną w organizacji takiej ekspozycji tak, aby wyglądała ona jak najlepiej. 
 Tomasz Świtaj zapytał, jaką metodę zastosowano w określeniu wieku 

znaleziska oraz jaka jest tolerancja błędu. 
 Dr Piotr Szrek odpowiedział, że tolerancja błędu liczona w milionach lat – 
wynosi około dwóch milionów lat. Zaznaczył, że wiek znaleziska określono bardzo 

precyzyjnie na podstawie mikroskamieniałości, znalezionych w kamieniołomie. 
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 Sołtys sołectwa Zagnańsk, Pani Grażyna Wawszczak zapytała, czy 
uregulowana jest kwestia własności gruntów w kamieniołomie w Zachełmiu. 
 Wójt zaznaczył, że istotnie sytuacja własnościowa kamieniołomu jest dość 

skomplikowana, jednak prowadzone są prace, dzięki którym istnieje możliwość 
uregulowania stanu prawnego. Wójt dodał, że zamiarem Gminy Zagnańsk jest 
przeprowadzenie inwestycji głównie poza rezerwatem, w większości na terenach 

prywatnych, co wiązało się będzie z wykupieniem tych gruntów. 
 Dr Piotr Szrek odpowiadając na kolejne pytanie, zadane przez mieszkańca 

gminy o odpowiedni moment zaprzestania działalności kopalni powiedział, że 
ślady zastane przez badaczy zidentyfikowane zostały jego zdaniem w odpowiednim 
momencie, gdyż przy dłuższej eksploatacji terenu przez kopalnię mogłoby dojść do 

nieodwracalnych zniszczeń. 
 Radny Stefan Grudzień złożył odkrywcom znaleziska gratulacje i zaznaczył, 

że realizacja  założonych na sesji planów i przedsięwzięć ma duże szanse na 
spełnienie, o czym świadczą wypowiedzi i deklaracje zaproszonych gości na temat 
znaleziska z Zachełmia. Radny Stefan Grudzień wyraził swoje zaniepokojenie 

pozostałymi w kopalni największymi fragmentami skalnymi ze śladami tetrapoda 
 i ich narażeniem na kradzież, zwracając uwagę na zabezpieczenie terenu  
z monitoringiem włącznie. 

 Radny Tomasz Witecki wyraził obawę, istniejącą w wypowiedzi radnego 
Stefana Grudnia co do możliwości kradzieży pozostałej w kopalni części skalnej  

z odciskami. 
 Radny Władysław Kowalewski zapytał, czy po zakończonym badaniu śladów 
istnieje możliwość wystawienia płyty z odciskami tetrapoda w Muzeum 

Narodowym w Kielcach, gdzie odwiedzający mieliby możliwość fizycznego 
obejrzenia znaleziska. 

Dr Piotr Szrek odpowiedział, że okazy nie mogą być częścią żadnej 
ekspozycji do chwili publikacji nazwy rodzajowej gatunkowej w celu ilustracji 
znaleziska. Zaznaczył również, że w obradach sesji nie mógł wziąć udziału Pan 

Grzegorz Niedźwiecki, ponieważ pracuje nad finalizacją artykułu o znalezisku.  
Dr Piotr Szrek dodał, że nie widzi potrzeby deponowania okazów gdziekolwiek  
do czasu ich opublikowania. 

Głos zabrał również radny Kazimierz Salwa, radny sołectwa Zachełmie, 
dziękując za odkrycie śladów najstarszych czworonogów ziemi na terenie kopalni 

w Zachełmiu. 
Radny Robert Kaszuba poprosił gości, którzy wyrazili chęć pomocy Gminie 

Zagnańsk i wspólnej realizacji tego przedsięwzięcia o organizowanie wszelkiego 

rodzaju konferencji, dotyczących znaleziska oraz sposobu jego zagospodarowania 
i promocji w siedzibie gospodarza, czyli na terenie Gminy Zagnańsk. 

Radny Artur Kudzia poprosił o przedstawienie ewentualnych obostrzeń  
w kwestii działań i tego, czego ewentualnie Gminie Zagnańsk robić na tym terenie 
nie będzie wolno. Radny zapytał również, czy Gmina Zagnańsk może liczyć na 

pomoc finansową Marszałka, aby mogła złożyć wniosek o dofinansowanie  
w sposób najbardziej skuteczny. 

Pan Jarosław Pajdak powiedział, że ustanowienie rezerwatu ograniczy  

w sposób istotny prawo własności, a więc prawo własności strony będącej 
właścicielem terenu. Jeżeli właściciel terenu zgodzi się na ustanowienie rezerwatu 

– tym samym akceptuje wszystkie ograniczenia obowiązujące na terenie 
rezerwatu. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska złożyła wniosek do 
Funduszu Ochrony Środowiska o zabezpieczenie środków na wykonanie 

dokumentacji projektowej i w przypadku uzyskania zgody właściciela terenu 
rezerwat może powstać w ciągu roku. 
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Wójt Zbigniew Zagdański zaznaczył, że częścią projektu, na który Gmina 
Zagnańsk planuje złożyć wniosek o dofinansowanie ze środków unijnych, są 
również działania wokół Dębu Bartek. 

Wójt poinformował, że złożył do Starosty Kieleckiego wniosek o wygaszenie 
zarządu nad terenem wokół Dębu Bartek - Lasów Państwowych. Zabieg taki 
pozwoliłby gminie na przyspieszenie działań w kierunku podtrzymania żywotności 

drzewa, co obecnie nie jest możliwe. 
Przewodnicząca odczytała proponowaną treść stanowiska: 

„Rada Gminy Zagnańsk uznając epokowe odkrycie przez naukowców śladów 
najstarszego czworonoga na Ziemi w kopalni Zachełmie postanawia wykorzystać 
tą szansę do zagospodarowania i wypromowania naszej gminy poprzez: 

udostępnienie znaleziska szerokiej rzeszy turystów i przystąpienie do budowy 
odpowiedniej infrastruktury i obiektów umożliwiających nadanie temu terenowi 

nowej jakości naukowej i turystycznej podkreślającej unikatową specyfikę tego 
miejsca. 

Realizacja tej koncepcji może nastąpić poprzez udział w konkursie  

w ramach działania 2.3 Promocja turystyczna i gospodarcza regionu – 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego”. 
 

Przewodnicząca poddała stanowisko pod glosowanie. Za przyjęciem 
stanowiska głosowało 13 radnych, w wyniku czego stanowisko zostało przez Radę 

przyjęte jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu. 
 
Ad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Zagnańsk  

             o ubieganie się o środki finansowe z Regionalnego Programu  
             Operacyjnego dla województwa świętokrzyskiego na lata 2007-2013  

             dla zadania pn.: „Podniesienie atrakcyjności Gminy Zagnańsk  
             poprzez kompleksowe zagospodarowanie terenu przy obiektach  
             atrakcyjnych turystycznie, w tym szczególnie wokół pomnika  

             przyrody Dąb Bartek i znaleziska geologicznego w kopalni  
            Zachełmie. 
  

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

 Radny Robert Kaszuba zapytał, jaka jest proponowana kwota wniosku, 
który będzie składany w ramach RPO. 
 Wójt odpowiedział, że kwota projektu oscyluje w granicach 6 – 7 milionów 

złotych a termin składania wniosków upływa w dniu 8 lutego 2010r. 
 Radny Robert Kaszuba złożył wniosek, aby w paragrafie 1 projektu uchwały 

znalazł się zapis: „do kwoty około 6 mln złotych”. 
 Przewodnicząca poddała pod głosowanie wniosek radnego Roberta Kaszuby 
o wprowadzenie poprawki do projektu uchwały. Za wprowadzeniem poprawki 

głosowało 12 radnych, nikt nie głosował przeciw, 1 radny wstrzymał się od głosu. 
 Przewodnicząca odczytała projekt uchwały z naniesioną przez Radę 
poprawką i poddała go pod głosowanie. 

 Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych. W wyniku głosowania 
uchwała została podjęta jednogłośnie w obecności 13 radnych, zarejestrowana 

pod numerem 1/2010 i stanowi załącznik do protokołu.  
  
Ad. 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Gminy  

              Zagnańsk do Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa  
             Świętokrzyskiego. 
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 Przewodnicząca zapytała, czy do projektu uchwały radni mają pytania lub 
wnioski. Ponieważ uwag ani wniosków nie zgłoszono, Przewodnicząca odczytała 

projekt uchwały i poddała go pod głosowanie.  
 Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych. W wyniku głosowania 
uchwała została podjęta jednogłośnie w obecności 13 radnych, zarejestrowana 

pod numerem 2/2010 i stanowi załącznik do protokołu. 
  

Ad. 7. Informacja Wójta z działalności między sesjami. 
 
 Wójt poinformował, że: 

- 30 grudnia 2009r. spotkał się z przedstawicielem firmy Scania, która chce  
   zrealizować na terenie Gminy Zagnańsk inwestycję o wartości blisko 15 mln  

   złotych. Niestety zmiany w planie przygotowywane przez urbanistę powodują  
   opóźnienia zarówno w podjęciu uchwały jak też przystąpienia do realizacji  tego  
   przedsięwzięcia, 

- 5 stycznia 2010r. Wójt brał udział w pracach Rady LGD „Dorzecze Bobrzy”,  
   której głównym tematem było rozpatrywanie wniosków o pomoc finansową  
   ze środków unijnych. Ze strony Gminy Zagnańsk został złożony wniosek dot.  

   modernizacji boisk sportowych w msc. Tumlin oraz Zagnańsk oraz budowy  
   parkingu w centrum Samsonowa, 

- 4 stycznia br. Wójt był uczestnikiem konferencji prasowej w Świętokrzyskim   
   Oddziale Państwowego Instytutu Geologicznego w Kielcach pn.: „Na tropach  
   pierwszych czworonogów”, gdzie poruszana była kwestia ewentualnego  

   ponownego sprowadzenia fragmentów z odciskami tetrapodów  
   do Zagnańska bądź też do Kielc,  

- 6 stycznia br. Wójt był uczestnikiem spotkania sołtysów Gminy Zagnańsk, na  
   którym poruszano sprawy bieżących inwestycji realizowanych przez Gminę  
   Zagnańsk, 

- 10 stycznia br. Wójt wziął udział w spotkaniu opłatkowym Gminnego Związku  
   Pszczelarzy, 
- również 10 stycznia br. Wójt uczestniczył wspólnie z Panią Przewodniczącą  

   w ceremonii zakończenia V eliminacji Mistrzostw Polski Modeli Samochodowych  
   oraz wręczenia pucharów dla zwycięzców, 

- 11 stycznia br. Wójt był uczestnikiem kolejnego spotkania LGD „Dorzecze  
   Bobrzy”, które dotyczyło oceny złożonych wniosków. Wniosek złożony pzrze  
   Gminę Zagnańsk przeszedł ocenę formalną i uzyskał właściwą ilość punktów, 

- 13 stycznia br. Wójt odbył rozmowę z Wójtem Gminy Masłów w sprawie  
   uchwały podjętej przez Radę Gminy Zagnańsk, dotyczącej przejęcia od Gminy  

    Masłów terenów wzdłuż drogi powiatowej Zagnańsk-Kielce, 
- Wójt zaznaczył również, że wystąpił do Starosty Kieleckiego o wygaszenie  
    Zarządu, który Lasy Państwowe mają nad gruntami w rejonie Dębu Bartek, 

- 14 stycznia br. odbyła się kolejna konferencja prasowa w Regionalnej  
   Organizacji Turystycznej, dotycząca realizacji projektu zagospodarowania  
   m.inn. otoczenia kopalni w Zachełmiu,  

- 17 stycznia br. Wójt uczestniczył w przeglądzie kolęd i pastorałek  
     zorganizowanym przez chór parafialny z Zagnańsk oraz GOKSiR w Zagnańsku.  

 
 Do złożonej przez Wójta informacji radni nie mieli pytań..  
 

Ad. 8. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowości uchwalania budżetu   
             Gminy Zagnańsk. 
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 Przewodnicząca zapytała, czy do projektu uchwały radni mają pytania lub 
wnioski. Ponieważ uwag ani wniosków nie zgłoszono, Przewodnicząca odczytała 

projekt uchwały i poddała go pod głosowanie.  
 Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych. W wyniku głosowania 
uchwała została podjęta jednogłośnie w obecności 13 radnych, zarejestrowana 

pod numerem 3/2010 i stanowi załącznik do protokołu. 
 

Ad. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Nr 3 Studium uwarunkowań  
            i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zagnańsk. 
 

 Przewodnicząca zapytała, czy do projektu uchwały radni mają pytania lub 
wnioski. Ponieważ uwag ani wniosków nie zgłoszono, Przewodnicząca poddała 

pod głosowanie przyjęcie projektu uchwały.  
 Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych. W wyniku głosowania 
uchwała została podjęta jednogłośnie w obecności 13 radnych, zarejestrowana 

pod numerem 4/2010 i stanowi załącznik do protokołu. 
 
Ad. 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Nr 5 w miejscowym planie    

         zagospodarowania przestrzennego sołectw Chrusty i Zagnańsk  
             na terenie gminy Zagnańsk. 

 
 Przewodnicząca zapytała, czy do projektu uchwały radni mają pytania lub 
wnioski. Ponieważ uwag ani wniosków nie zgłoszono, Przewodnicząca poddała 

projekt uchwały pod głosowanie.  
 Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych. W wyniku głosowania 

uchwała została podjęta jednogłośnie w obecności 13 radnych, zarejestrowana 
pod numerem 5/2010 i stanowi załącznik do protokołu. 
 

Ad. 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Nr 4 Studium uwarunkowań  
              i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zagnańsk. 
 

 Przewodnicząca zapytała, czy do projektu uchwały radni mają pytania lub 
wnioski. Ponieważ uwag ani wniosków nie zgłoszono, Przewodnicząca poddała 

projekt uchwały pod głosowanie.  
 Za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych. W wyniku głosowania 
uchwała została podjęta jednogłośnie w obecności 12 radnych, zarejestrowana 

pod numerem 6/2010 i stanowi załącznik do protokołu. 
 

Ad. 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nr 6 w miejscowym planie    
              zagospodarowania przestrzennego sołectw Chrusty i Zagnańsk. 
 

 Przewodnicząca zapytała, czy do projektu uchwały radni mają pytania lub 
wnioski. Ponieważ uwag ani wniosków nie zgłoszono, Przewodnicząca poddała 
projekt uchwały pod głosowanie.  

 Za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych. W wyniku głosowania 
uchwała została podjęta jednogłośnie w obecności 12 radnych, zarejestrowana 

pod numerem 7/2010 i stanowi załącznik do protokołu. 
 
Ad. 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Nr 5 Studium uwarunkowań  

              i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zagnańsk. 
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 Przewodnicząca zapytała, czy do projektu uchwały radni mają pytania lub 
wnioski. Ponieważ uwag ani wniosków nie zgłoszono, Przewodnicząca poddała 
projekt uchwały pod głosowanie.  

 Za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych. W wyniku głosowania 
uchwała została podjęta jednogłośnie w obecności 12 radnych, zarejestrowana 
pod numerem 8/2010 i stanowi załącznik do protokołu. 

 
Ad. 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Nr 3 w miejscowym planie    

         zagospodarowania przestrzennego sołectwa Tumlin na terenie  
              gminy Zagnańsk. 
 

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

Przewodniczący Komisji Planowania, Budżetu i Finansów  Zenon Lagner 
zgłosił wniosek, aby w paragrafie 20 ust. 2 punkt 1 nanieść zapis dot. 
zaznaczenia linii zabudowy w odległości około 4 metrów od granicy z boiskiem 

sportowym. 
 Radny Robert Kaszuba poprosił również o wrysowanie linii w załączniku 
graficznym. 

Zastępca Wójta Mirosław Garecki poinformował, że zgodnie z opinią urbanisty 
istnieje możliwość wprowadzenia takiej zmiany bezpośrednio do uchwały. 

 Radny Robert Kaszuba złożył wniosek, aby linia zabudowy wrysowana 
została w tym miejscu, jak jest to w dotychczasowej zmianie – od strony boiska. 
 Przewodnicząca poinformowała, że zostały zgłoszone dwa wnioski o zmianę 

zapisu dot. odległości usytuowania budynków od granicy z działką, na której 
usytuowane jest boisko i w konsekwencji tego wniosku radny Robert Kaszuba 

składa również uzupełnienie, aby oprócz zapisu tekstowego również na mapie 
(rysunku graficznym) odzwierciedlić wcześniejszy zapis wynikający z uchwały. 
 Przewodnicząca poddała pod głosowanie naniesienie poprawki w projekcie 

uchwały w paragrafie 20 ust. 2 punkt 1 o treści: „ ustala się lokalizację budynków 
gospodarczych i garaży w odległości 4 metrów od granicy z działką numer 526” 
jak również naniesienie poprawki na załączniku graficznym (nieprzekraczalnej 

linii zabudowy). 
 Za wprowadzeniem poprawki głosowało 12 radnych, w wyniku czego 

poprawka została wprowadzona jednogłośnie w obecności 12 radnych. 
 Przewodnicząca poddała projekt uchwały z wprowadzoną przez Radę 
poprawką pod głosowanie. 

 Za przyjęciem uchwały glosowało 12 radnych. W wyniku głosowania 
uchwała została podjęta jednogłośnie w obecności 12 radnych, zarejestrowana 

pod numerem 9/2010 i stanowi załącznik do protokołu. 
 
Ad. 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Nr 6 Studium uwarunkowań  

              i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zagnańsk. 
 
 Przewodnicząca zapytała, czy do projektu uchwały radni mają pytania lub 

wnioski. 
 W związku z tym, że wniosków nie zgłoszono, Przewodnicząca poddała 

projekt uchwały pod głosowanie. Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych.  
W wyniku głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie w obecności  
13 radnych, zarejestrowana pod numerem 10/2010 i stanowi załącznik do 

protokołu. 
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Ad. 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Nr 2 w miejscowym planie    
            zagospodarowania przestrzennego sołectwa Umer na terenie gminy  
              Zagnańsk. 

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

 W związku z tym, że wniosków nie zgłoszono, Przewodnicząca poddała 
projekt uchwały pod głosowanie. Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych.  

W wyniku głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie w obecności  
13 radnych, zarejestrowana pod numerem 11/2010 i stanowi załącznik do 
protokołu. 

 
Ad. 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Nr 9 Studium uwarunkowań  

              i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zagnańsk. 
 
 Przewodnicząca zapytała, czy do projektu uchwały radni mają pytania lub 

wnioski. 
 W związku z tym, że wniosków nie zgłoszono, Przewodnicząca poddała 
projekt uchwały pod głosowanie. Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych.  

W wyniku głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie w obecności  
13 radnych, zarejestrowana pod numerem 12/2010 i stanowi załącznik do 

protokołu. 
 
Ad. 18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Nr 4 w miejscowym planie  

          zagospodarowania przestrzennego sołectwa Kajetanów na terenie   
             gminy Zagnańsk. 

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

 W związku z tym, że wniosków nie zgłoszono, Przewodnicząca poddała 
projekt uchwały pod głosowanie. Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych.  
W wyniku głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie w obecności  

13 radnych, zarejestrowana pod numerem 13/2010 i stanowi załącznik do 
protokołu. 

 
Ad. 19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Nr 3 w miejscowym planie    
          zagospodarowania przestrzennego sołectwa Zachełmie na terenie  

             gminy Zagnańsk. 
 

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

Przewodniczący Zenon Lagner złożył wniosek o naniesienie w paragrafie 31 

pkt. 1, ppkt. c następującej poprawki: „szerokość frontu działki powinna być nie 
mniejsza niż 16 metrów”. W obecnym dokumencie widnieje zapis: „ 20 metrów”. 

Radna Agnieszka Gębska  poinformowała, że składając wniosek o wycofanie 

tego punktu z porządku obrad nie wiedziała, że poprawka do projektu tej uchwały 
zostanie zgłoszona przez Przewodniczącego Komisji Planowania, Budżetu  

i Finansów. 
Przewodnicząca poinformowała, że urbanista w oświadczeniu złożonym 

Wójtowi jednoznacznie określił, że wprowadzenie takiej poprawki nie powoduje 

potrzeby ponownego wyłożenia planu. 
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Przewodnicząca poddała pod głosowanie wprowadzenie poprawki, 
polegającej na zmianie zapisu w paragrafie 31 pkt. 1, ppkt. c na: „szerokość 
frontu działki powinna być nie mniejsza niż 16 metrów”. Za wprowadzeniem 

poprawki głosowało 13 radnych, wyniku czego poprawka została przez Radę 
wprowadzona. 
Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt uchwały z wprowadzoną przez 

Radę poprawką. Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych. W wyniku 
głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie w obecności 13 radnych, 

zarejestrowana pod numerem 14/2010 i stanowi załącznik do protokołu. 
 
Ad. 20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nr 2 w miejscowym planie   

          zagospodarowania przestrzennego sołectwa Kaniów oraz zmiany  
               Nr 7 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego   

              sołectw Chrusty i 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. W wyniku głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie  
w obecności 13 radnych, zarejestrowana pod numerem 15/2010 i stanowi 

załącznik do protokołu. 
 
Godz. 1500 – sprawy mieszkańców 

 
 Sołtys sołectwa Tumlin Pani Ewa Kita wyraziła swoje zaniepokojenie 

faktem, że dokumentację projektową drogi w Tumlinie wykonuje ten sam 
projektant, który zajmuje się projektowaniem w tym sołectwie kanalizacji. 
 Wójt wyjaśnił, że krąg podmiotów, startujących w przetargu można 

ograniczyć wyłącznie w zgodzie z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych 
a nie według własnego uznania. 
 Problem sfinalizowania projektu technicznego kanalizacji komplikuje się 

jednak głównie z tego powodu, że osoby które wcześniej złożyły oświadczenia  
o wyrażeniu zgody na tą inwestycję – wycofują je teraz, co powoduje olbrzymie 

opóźnienia w realizacji. 
 Sołtys sołectwa Umer zgłosił problem nie odśnieżania dróg do posesji 
znajdujących się w odległości około 200 metrów od drogi powiatowej w Kołomani. 

 Wójt wyjaśnił, że gmina może odśnieżać jedynie drogi publiczne i wygony. 
Kierownik ZUK Pan Tomasz Świtaj poinformował, że znany jest mu ten 

przypadek, jednak ta droga dojazdowa nie znajduje się w wykazie dróg gminnych 
przewidzianych do odśnieżania. 
 Sołtys sołectwa Zagnańsk Pani Grażyna Wawszczak poinformowała  

o piśmie, jakie otrzymała od mieszkańców ul. Przemysłowej oraz ul. Kieleckiej  
o braku możliwości korzystania z dostępu do wody bieżącej. Dostęp taki  
do czerwca 2012 roku zapewnia Nadleśnictwo Zagnańsk, natomiast skierowane 

do Wodociągów Kieleckich pismo z prośbą o przejęcie wodociągu oraz kanalizacji  
z tego rejonu spotkało się z odmową. 

 Wójt poinformował, że Nadleśnictwo było tu jedynie stroną i poinformowało 
gminę, że procesem dostarczania wody i odbierania ścieków nie będzie po tym 
terminie zainteresowane. Wójt powiedział, że w tej sprawie wydane zostały już 

odpowiednie polecenia a w obecnej chwili sprawdzany jest stan prawny, czy 
Nadleśnictwo może zrezygnować z dotychczasowego dostarczania wody  
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i odprowadzania ścieków. Jeśli taki stan się potwierdzi Gmina Zagnańsk będzie 
musiała opracować projekt techniczny wodociągów i kanalizacji na tych ulicach  
i do tego czasu zrealizować taką inwestycję. 

 Przewodniczący Rady Sołeckiej sołectwa Zagnańsk zwrócił uwagę na 
zwisające nad jezdnią ośnieżone gałęzie (droga Zagnańsk-Kielce). poruszył również 
problem odśnieżania terenu przy dzwonkach oraz odśnieżania bocznych wyjazdów 

ze skrzyżowań (ulica Piaskowa, ulica Wrzosowa). 
 Wójt poinformował, że Gmina Zagnańsk próbuje akcję wycinki gałęzi przy 

drogach powiatowych i wojewódzkich przeprowadzić w sposób kompleksowy,  
o czym świadczy dokumentacja będąca do wglądu w urzędzie. 
 Co do odśnieżania Zastępca Wójta odpowiedział, że zostało wydane 

polecenie, aby samochody odśnieżające drogi i chodniki nie jeździły  
z podniesionym pługiem nawet przy przejeżdżaniu przez drogi powiatowe czy 

wojewódzkie. Zastępca Wójta poinformował również, że zostanie zrobiony przegląd 
odśnieżania miejsc przy dzwonkach. 
 Kierownik ZUK Pan Tomasz Świtaj poinformował, że możliwość 

sprawniejszej akcji odśnieżania wiąże się ze znacznymi kosztami. Kierownik 
zaznaczył, że zakup ciągnika do odśnieżania chodników mógłby poprawić stan 
odśnieżania chodników. 

 Wójt polecił Kierownikowi ZUK realizowanie usług w pełnym zakresie  
i zaznaczył, że środki na ten cel znajdują się w budżecie gminy. 

 Sołtys Marek Wiech zwrócił uwagę na nie odśnieżone przystanki 
autobusowe. 
 Sołtys sołectwa Bartków Stanisław Kundera zwrócił uwagę na problem 

notorycznych przerw w dostawie energii, spowodowanych opadającymi gałęziami 
na linie energetyczne. 

 Przewodnicząca Rady Sołeckiej sołectwa Tumlin Pani Halina Kubicka 
zwróciła uwagę na zbyt wąski zjazd na posesję Pana Marcisza. Pani Halina 
Kubicka zwróciła również uwagę na mało atrakcyjną jej zdaniem stronę 

internetową Gminy Zagnańsk. 
 Wójt poinformował, ze zapozna się ze sprawą dotyczącą zjazdu na posesję 
Pana Marcisza i dodał, że uwagi dot. strony internetowej zostały już przekazane 

Kierownikowi Referatu Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich, który nadzoruje 
te sprawy. 

  
Ad. 21. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany   
        Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania  

              przestrzennego  gminy Zagnańsk, podjętego Uchwałą Nr 1/2005   
             Rady Gminy w Zagnańsku z dnia 28 lutego 2005r. 

 
 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. W wyniku głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie  

w obecności 12 radnych, zarejestrowana pod numerem 16/2010 i stanowi 
załącznik do protokołu. 

 
Ad. 22. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany  
              Nr 3 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego  

              sołectwa Długojów na terenie gminy Zagnańsk. 
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 Przewodnicząca zapytała, czy do projektu uchwały radni mają pytania lub 
wnioski.  
 W związku z tym, że wniosków nie zgłoszono, Przewodnicząca odczytała 

projekt uchwały i poddała go pod głosowanie. Za przyjęciem uchwały głosowało 
12 radnych. W wyniku głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie  
w obecności 12 radnych, zarejestrowana pod numerem 17/2010 i stanowi 

załącznik do protokołu. 
 

Ad. 23. Podjęcie uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat za    
               usługi w  zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli  
        nieruchomości i w zakresie opróżniania zbiorników  

              bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. 
 

 Przewodnicząca poinformowała, że projekt uchwały jest konsekwencją 
korespondencji odczytanej na ostatniej sesji Rady Gminy. W piśmie, które 
wpłynęło do Rady Gminy firmy świadczące usługi w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych na terenie Gminy Zagnańsk proszą o zwiększenie górnych stawek  
w zakresie odbierania odpadów komunalnych. 
 Przewodnicząca zapytała, czy do projektu uchwały radni mają pytania lub 

wnioski.  
 W związku z tym, że wniosków nie zgłoszono, Przewodnicząca odczytała 

projekt uchwały i poddała go pod głosowanie. Za przyjęciem uchwały głosowało 
10 radnych, przeciw było 2 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosowania.  
         W wyniku głosowania uchwała została podjęta w obecności 13 radnych, 

zarejestrowana pod numerem 18/2010 i stanowi załącznik do protokołu. 
 

Ad. 24. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia  zgody na wydzierżawienie  
               części nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 374/29  
               o pow. 50m2 położonej w miejscowości Zagnańsk gm. Zagnańsk  

              w drodze przetargu na okres powyżej trzech lat. 
 
 Przewodnicząca zapytała, czy do projektu uchwały radni mają pytania lub 

wnioski.  
 Radny Artur Kudzia zapytał, czy osoba zainteresowana mogłaby 

wydzierżawić ten grunt pod prowadzoną przez siebie działalność bez przetargu na 
kolejne 3 lata. W tym czasie mógłby zostać ogłoszony przetarg z dniem 
obowiązywania na koniec trzyletniego okresu dzierżawy. 

 Wójt poinformował, że jego zdaniem takim działaniem gmina w sztuczny 
sposób ograniczałaby konkurencję, tym samym zmniejszając wpływy do budżetu 

gminy. Wójt zaznaczył, że jeżeli wolą radnych jest bezprzetargowej dzierżawienie 
terenu, to po podjęciu takiej uchwały Wójt będzie realizował taką wolę. 
 Radny Artur Kudzia powiedział, że osoba zainteresowana obawia się, ze 

przy obecnej popularności terenu w pobliżu kopalni w Zachełmiu teren ten może 
zostać wydzierżawiony pod zupełnie inną działalność. 
 Wójt zaznaczył, że prawo nie pozwala na ograniczenie zakresu 

wykorzystania tej działki poza zakresem ujętym w planie zagospodarowania 
przestrzennego.  

 Radna Agnieszka Gębska złożyła wniosek, aby nie podejmować tej uchwały, 
natomiast kolejny projekt przygotować na następną sesję. 
 Wójt zaznaczył, że przeprowadził rozmowę z Panią bezpośrednio 

zainteresowaną wydzierżawieniem, która nie wyrażała takiej obawy i potwierdziła 
dalsze zainteresowanie złożeniem oferty w przetargu. 
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 Radny Władysław Kowalewski powiedział, że nie ma potrzeby dyskusji  
z uwagi na akceptację powyższego stanu przez osobę bezpośrednio 
zainteresowaną. 

 Przewodnicząca poinformowała, że wniosek radnej Agnieszki jest głosem  
w dyskusji a decyzja należy do radnych. 
 Przewodnicząca odczytała projekt uchwały i poddała go pod głosowanie.  

Za przyjęciem uchwały głosowało 8 radnych, przeciw było 3 radnych, 1 radny 
wstrzymał się od głosu. 

 W wyniku głosowania uchwała została podjęta w obecności 12 radnych, 
zarejestrowana pod numerem 19/2010 i stanowi załącznik do protokołu. 
 

Ad. 25. 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 zapytała, czy do projektu uchwały radni mają pytania lub 

wnioski.  
 Radny Robert Kaszuba zapytał, czy uwagi zgłaszane na komisjach zostały 
naniesione do projektu uchwały. 

 Zastępca Wójta poinformował, że program ten został opracowany przez 
specjalistyczne biuro, skonsultowany z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska 

i zczytany przez pracowników.  
 Wójt poinformował, że radni pamiętają poprzednie zapisy w projekcie 
uchwały, który nie został ostatecznie poddany pod głosowanie. Natomiast obecny 

dokument jest prawidłowy. 
Przewodnicząca odczytała projekt uchwały i poddała go pod głosowanie.  

          Za przyjęciem uchwały głosowało 7 radnych, przeciw był 1 radny,  
5 radnych wstrzymało się od głosu. 
 W wyniku głosowania uchwała została podjęta w obecności 12 radnych, 

zarejestrowana pod numerem 20/2010 i stanowi załącznik do protokołu. 
 Przewodnicząca ogłosiła przerwę w obradach sesji. 
Po przerwie przewodnicząca wznowiła obrady i przeszła do realizacji dalszej części 

porządku obrad. 
 

Ad. 26. Informacja o korespondencji wpływającej do Rady Gminy Zagnańsk  
             między sesjami. 
  

 Przewodnicząca poinformowała, że w okresie od ostatniej sesji wpłynęły  
do Wojewody dwie skargi: 

- na działalność radnych jak też Wójta, dotyczące działalności w stowarzyszeniach   
  działających na terenie Gminy Zagnańsk. Przewodnicząca powiedziała,  
  że wystąpiła do radnych z pismem o złożenie oświadczeń na ten temat  

  w możliwie jak najkrótszym czasie po to, by można było udzielić odpowiedzi do   
  Wojewody Świętokrzyskiego, 
- pismo od Przewodniczącego Klubu Radnych PO Pana Artura Kudzi z prośbą  

   o wyjaśnienie powodu, z jakiego w porządku obrad sesji w dniu 27 kwietnia   
   2009 roku nie znalazły się projekty uchwał zgłoszone prze Klub Radych, 

- pismo od Przewodniczącego Klubu Radnych PO Pana Artura Kudzi z prośbą  
   o wyjaśnienie, dlaczego nie została zwołana sesja na wniosek Klubu Radnych,  
   który został złożony na sekretariat w dniu 8 stycznia 2010r. Przewodnicząca  

   poinformowała, że odpowie na ww pisma w ciągu najbliższych dni, 
 




