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Protokół  II/2010 
z posiedzenia sesji Rady Gminy Zagnańsk 

odbytej w dniu 28 stycznia 2010 roku. 

 
 

Sesję otworzyła o godz. 1100 i obradom przewodniczyła Przewodnicząca 

Rady Gminy Justyna Ślewa. Powitała zebranych na sali konferencyjnej Urzędu 
Gminy gości: Przewodniczącego Rady Powiatu Kieleckiego Pana Tomasza Lato, 

Posła na Sejm RP Pana Henryka Milcarza, radnych, Wójta Zbigniewa 
Zagdańskiego, zastępcę Wójta Mirosława Gareckiego, Skarbnika, sołtysów, 
przewodniczących Rad Sołeckich, Strażaków, przedstawicieli mediów oraz 

mieszkańców obecnych na sesji Rady Gminy.  
Na podstawie listy obecności Przewodnicząca stwierdziła quorum  

(na sali obecnych było 12 radnych). 
Na sekretarza nadzorującego sporządzenie protokołu Przewodnicząca Rady 

Gminy wyznaczyła radnego Roberta Kaszubę. 

 
Ad. 2. Przyjęcie porządku obrad. 
 

 Przewodnicząca Justyna Ślewa zapytała, czy do porządku obrad są wnioski.  
Wójt zgłosił wniosek, aby z porządku obrad zdjąć punkt 12 (w sprawie 

zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze 
środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej), ponieważ nie ma 
konieczności podejmowania takiej uchwały; 

- po punkcie „Informacja Wójta z działalności między sesjami” znalazłby się punkt 
„Informacja Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w sprawie wypłaty 

zasiłków rodzinnych za rok 2009”, 
- po punkcie nr 11 „Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały 
nr 1/2010 upoważniającej Wójta Gminy Zagnańsk do ubiegania się o środki 

finansowe z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa 
Świętokrzyskiego na lata 2007-2013”, 
- po punkcie nr 30 „Podjęcie uchwały w sprawie odpłatnego nabycia na rzecz 

gminy Zagnańsk gruntów położonych w miejscowości Samsonów:, 
Następnie: 

- „Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany w studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zagnańsk 
dla znaleziska geologicznego w kopalni Zachełmie na terenie gminy Zagnańsk”, 

- „Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 4 w 
miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Zachełmie dla 

znaleziska geologicznego w kopalni Zachełmie na terenie gminy Zagnańsk” 
 
Wójt uzasadnił, że wniosek o zdjęcie z porządku obrad punktu nr 12 został 

przez niego zgłoszony, ponieważ nie ma konieczności podejmowania takiej 
uchwały. Informacja Kierownika GOPS w sprawie wypłaty zasiłków rodzinnych za 
rok 2009 – ponieważ w mediach podawane były informacje o problemach 

związanych z wypłatą zasiłków rodzinnych, były również informacje ze strony 
służb Wojewody – mieszkańcom należy się taka informacja i opinia, a Pani 

Kierownik GOPS chce taką informację złożyć. 
Jeśli chodzi o zakup gruntów położonych w miejscowości Samsonów – 

zakup takich gruntów jest niezbędny aby mieć w rezerwie rozwiązanie w sprawie 

pozyskania terenów pod realizację projektu zagospodarowania terenu pod Dęba 
Bartka. 
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Zmiany w studium oraz miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego sołectwa Zachełmie związane są z realizacją programu 
turystycznego w rejonie Zachełmia. Natomiast wprowadzenie zmiany do uchwały 

w sprawie upoważnienia Wójta do złożenia wniosku o środki na program 
turystyczny w gminie związane jest z tym, że w czasie podejmowania tej uchwały 
nie było żadnego zarysu tego programu, natomiast teraz znana jest w miarę 

precyzyjna kwota tego wniosku. 
Przewodnicząca zapytała, czy radni potrzebują jeszcze informacji co do 

wniosków zgłoszonych przez Wójta. 
Radny Robert Kaszuba zwrócił uwagę, że radni po raz kolejny otrzymują 

projekty uchwał, które nie pojawiły się podczas komisji przed sesją i nie otrzymali 

ich do dnia sesji w formie papierowej.  
Wójt wyjaśnił, że rozmowy dotyczące zagospodarowania terenu wokół 

kopalni w Zachełmiu prowadzone były jeszcze dzień przed sesją i wobec 
powyższego nie było możliwości aby radnym przedstawić informacje wcześniej. 

Wójt zaproponował, aby radni wprowadzili zgłoszone przez niego punkty do 

porządku obrad, ponieważ nadają one sens działaniom, które radni zaakceptowali 
na poprzedniej sesji w dniu 19 stycznia br. Wójt poinformował, ze projekty 
uchwał są przygotowane i jeśli radni je przyjmą, wówczas zostaną one rozdane. 

Radny Artur Kudzia powiedział, że radni znają tylko tytuł uchwał, 
natomiast nie znają ich treści. 

Przewodnicząca poinformowała, że samo wprowadzenie punktu do 
porządku obrad w żaden sposób nie wskazuje na pozytywny wynik głosowania 
nad nim. 

Radny Artur Kudzia zabrał głos ponownie, prosząc o podanie podstawy 
prawnej wprowadzenia tych projektów uchwał. 

Przewodnicząca zapytała radnych, czy nadal utrzymują, że przystępują do 
zmian wokół kopalni w Zachełmiu i wokół Dębu Bartek czy też się z tego 
przedsięwzięcia powoli wycofują, ponieważ na poprzedniej sesji wszyscy radni byli 

za tym, aby do tych zmian przystąpić.  
Wójt poinformował, że to statut stanowi podstawę zgłaszania wniosków do 

porządku obrad w trakcie sesji. 

Przewodnicząca Justyna Ślewa powitała przybyłego na obrady posła 
Henryka Milcarza oraz Przewodniczącego rady Powiatu Kieleckiego Pana Tomasza 

Lato. 
Radny Stefan Grudzień zgłosił wniosek o zamknięcie dyskusji. Za 

przyjęciem wniosku głosowało 8 radnych, przeciw było 3 radnych, jeden radny nie 

brał udziału w głosowaniu. 
Przewodnicząca wymieniła wszystkie zgłoszone blokowo przez Wójta 

wnioski, dotyczące zmian w porządku obrad i poddała pod głosowanie, kto z 
radnych jest za ich wprowadzeniem. 

Za przyjęciem wniosków zgłoszonych przez Wójta głosowało 9 radnych, nikt 

nie głosował przeciw, 3 radnych wstrzymało się od głosu. W wyniku głosowania 
projekty uchwał zostały wprowadzone do porządku obrad. 

Następnie Przewodnicząca poddała pod głosowanie przyjęcie porządku 

obrad z wprowadzonymi przez Radę punktami. 
Za przyjęciem porządku obrad głosowało 9 radnych, nikt nie głosował 

przeciw, 3 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. 
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3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji. 
4. Informacja Wójta z działalności między sesjami. 
5. Informacja Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w sprawie 

wypłaty zasiłków rodzinnych za rok 2009. 
6. Odczytanie projektu uchwały budżetowej. 
7. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach  

o projekcie budżetu. 
8. Przedstawienie opinii Komisji Planowania, Budżetu i Finansów. 

9. Dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich głosowanie. 
10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zagnańsk  

na 2010 rok. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu. 
12. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr 1/2010 
upoważniającej Wójta Gminy Zagnańsk o ubieganie się o środki finansowe  
z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa świętokrzyskiego na 

lata 2007-2013. 
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa 

Świętokrzyskiego w formie wykonania projektu budowlanego chodnika i 

przebudowy drogi wojewódzkiej nr 750 na odcinku msc. Chrusty – Lekomin, 
Gm. Zagnańsk. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 14/2009 Rady Gminy 
Zagnańsk z dnia 16 lutego 2009 roku w sprawie udzielenia pomocy 
rzeczowej. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej na wykonanie 
projektu przebudowy drogi w msc. Szałas – Tuzy, w pasie drogi powiatowej nr 

0305T. 
17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej na wykonanie 

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. 

18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej na budowę 

parkingu w msc. Szałas. 
19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu 

Kieleckiego na opracowanie projektu przebudowy drogi w msc. Tumlin Węgle 
gm. Zagnańsk. 

20. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej na wykonanie 

projektu budowlanego i wydzielenia pasa drogowego drogi powiatowej nr 
0303T przez msc. Kaniów na odcinku od skrzyżowania z ul. Młynarską do 

skrzyżowania z drogą ul. Dębowa. 
21. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej na przebudowę 

drogi powiatowej nr 0303T przez msc. Kaniów na odcinku od skrzyżowania z 

ul. Młynarską do skrzyżowania z drogą ul. Dębowa. 
22. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu 

Kieleckiego na przebudowę skrzyżowania drogi powiatowej nr 0289T 

Samsonów – Tumlin – Miedziana Góra z drogą powiatową nr 0293T przez 
wieś Tumlin – Węgle w miejscowości Tumlin – Węgle, Gmina Zagnańsk. 

23. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej na budowę 
chodnika w msc. Tumlin Osowa. 

24. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej na przebudowę 

drogi w Kajetanowie. 
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25. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej na przebudowę 
skrzyżowania w msc. Umer. 

26. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu 

Kieleckiego na przebudowę drogi w msc. Gruszka, gmina Zagnańsk. 
27. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa 

Świętokrzyskiego na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 750, budowę 

chodnika i zatok autobusowych na odcinku od msc. Chrusty do msc. 
Lekomin, Gm. Zagnańsk. 

28. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości dla 
msc. Kaniów na lata 2010-2017. 

29.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 27/2009 Rady Gminy   

        Zagnańsk z dnia 16 lutego 2009r. dotyczącej powołania zakładu  

        budżetowego pod nazwą: „Zakład Usług Komunalnych w Zagnańsku”. 

30. Podjęcie uchwały w sprawie zlikwidowania wydzielonego rachunku  

       dochodów własnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. 

31. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania  

     Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii, Przeciwdziałania  

     Przemocy w Rodzinie na rok 2010. 

32. Podjęcie uchwały w sprawie odpłatnego nabycia na rzecz Gminy Zagnańsk  

       gruntów położonych w miejscowości Samsonów. 

33. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany w Studium  

      uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla znaleziska  

       geologicznego w kopalni Zachełmie na terenie gminy Zagnańsk. 

34. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 4 w  

       miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Zachełmie dla  

        znaleziska geologicznego w kopalni Zachełmie na terenie gminy Zagnańsk. 

35. Informacja o korespondencji wpływającej do Rady Gminy Zagnańsk  

       między sesjami. 

36.  Sprawozdanie delegatów do Związków Międzygminnych. 

37.  Sprawy różne. 

38.  Zapytania i interpelacje radnych i mieszkańców gminy. 

 

(na salę wszedł radny Władysław Kowalewski – w obradach brało udział  

13 radnych). 

 Pracownik obsługujący Radę rozdał projekty uchwał wprowadzone przez 

Radę do porządku obrad.  

Ad. 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji. 

 
Przewodnicząca Justyna Ślewa zapytała, czy do protokołu z ostatniej sesji 

radni mają uwagi lub wnioski.  

Radny Robert Kaszuba zgłosił, że nie otrzymał protokołu z ostatniej sesji. 
Przewodnicząca poinformowała, że protokół kierowca pozostawił w skrzynce 

pocztowej, ponieważ nie zastał nikogo w domu Pana radnego Roberta Kaszuby. 
Radny Władysław Kowalewski powiedział, że wydaje mu się, że w uchwale 

dot. upoważnienia Wójta do ubiegania się o środki finansowe w ramach RPO na 
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lata 2007-2013 było zgłoszone sformułowanie „do kwoty około”, natomiast 
protokół zawiera sformułowanie „do kwoty”. 

Przewodnicząca zwróciła uwagę, że taka treść została przyjęta przez Radę 

na poprzedniej sesji jednogłośnie. 
W związku z tym, że więcej wniosków nie zgłoszono, Przewodnicząca 

zapytała, kto z radnych jest za przyjęciem protokołu z ostatniej sesji. Za 

przyjęciem protokołu głosowało 10 radnych, nikt nie głosował przeciw, 2 radnych 
wstrzymało się od głosu.  

Radny Robert Kaszuba nie brał udziału w głosowaniu. 
W wyniku głosowania protokół z sesji 19 stycznia 2009r. został przez Radę 
przyjęty. 

 
Ad. 4. Informacja Wójta z działalności między sesjami. 

  
 Wójt poinformował, że: 
- 20 stycznia br. odbyło się spotkanie robocze, na którym dyskutowano na temat  

   zakresu i zawartości tego projektu, który miałby się pojawić w sprawie  
   zagospodarowania terenu i otoczenia kopalni w Zachełmiu z przedstawicielami  
   Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Dyrektorem Departamentu Promocji,  

   Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa  
   Świętokrzyskiego Jackiem Kowalczykiem, przedstawicielką Regionalnej  

   Organizacji Turystycznej i innymi. Dyskusje dotyczyły również formy  
   zagospodarowania terenu przy Dębie Bartek. Wójt poinformował, że projekt  
   przeszedł już weryfikację merytoryczną. 

 Wójt powiedział, że wstępne ustalenia wyglądu otoczenia i terenu kopalni 
zakładają budowę drogi od trasy wojewódzkiej w kierunku kopalni, budowę 

dwóch parkingów, przy jednym z nich – budowę WC-tów. W samej kopalni 
planuje się odtworzyć fragment kolejki wąskotorowej, natomiast na górze wokół 
kopalni byłaby ścieżka z barierką. Planowana jest budowa przeszklonego 

budynku, natomiast trwają jeszcze rozmowy w sprawie tego, co miałoby się 
znaleźć w jego środku. 
 Jeśli chodzi o otoczenie Dębu Bartek planuje się wokół niego budowę 

ścieżki z drewnianych palików, od strony drogi – chodnik dla pieszych. Po drugiej 
stronie drogi znalazłyby się również budynek – punkt informacji turystycznej wraz 

z WC-tem oraz parking, którego nawierzchnia zostałaby wymieniona z asfaltowej 
na kostkę brukową. Planuje się również posadzenie ozdobnej zieleni w miejscu 
zakrzaczeń za przystankiem autobusowym. 

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

 Radny Robert Kaszuba powiedział, że jego zdaniem kwota w projekcie 
uchwały jest inna niż kwota zbilansowana, wymieniona przez Wójta. 
 Wójt poinformował, że prace nad ostatecznym zarysem projektu nie są 

zakończone a Urząd Marszałkowski zaleca ostrożność, ponieważ obecna kwota  
i tak jest już dość duża. 
 Radny Stefan Grudzień zauważył, że na sesji w dniu 19 stycznia br. 

wszyscy pozytywnie wypowiadali się na temat działań związanych z promocją tego 
miejsca, natomiast teraz nadszedł czas, aby te chęci przełożyć na działania. 

Radny powiedział, że dobrze byłoby wystąpić do telewizji TVN z propozycją objęcia 
odkrycia patronatem medialnym, aby np. co pół roku pojawiała się relacja na ten 
temat.  

 Radny Władysław Kowalewski powiedział, że jego zdaniem wymianę asfaltu 
na kostkę brukową na parkingu obok Dębu Bartek należałoby rozważyć. Radny 
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zapytał również, co dzieje się dalej w zakresie pomysłu Wiceprzewodniczącego 
Kazimierza Tomasiaka, dotyczącego ustawienia przy urzędzie kamiennego 
tetrapoda. 

 Wójt odpowiedział, że zakres projektu nie jest jeszcze zamknięty i dodał,  
że przewiduje się udział mediów, wyrażając nadzieję, iż ich zainteresowanie 
odkryciem jest duże. Wójt dodał, że same warunki programu przewidują wydatki 

na promocję a w chwili obecnej prowadzone są rozmowy z TV Kielce oraz TVN, 
aby rozpoznać koszty przeprowadzenia kampanii promocyjnej. 

 Jeśli chodzi o prace przy Dębie Bartek – jak powiedział Wójt – prace przy 
wymianie nawierzchni parkingu oszacowane zostały na 40 tysięcy złotych, 
natomiast kostka zdaniem Wójta będzie prezentowała się lepiej. 

 Radny Robert Kaszuba zwrócił uwagę na to, aby działania dotyczące 
promocji były dopracowane, Rady zasugerował wydanie materiałów 

promocyjnych, w których byłyby zawarte wszystkie ciekawe miejsca na terenie 
gminy Zagnańsk oraz na samo oznakowanie tych miejsc przy drogach, na 
szlakach turystycznych, reklamę w radio oraz telewizji. 

 Przewodnicząca zauważyła, że dyskusja odbiega od meritum sprawy, czyli 
informacji złożonej przez Wójta. 
 Wiceprzewodniczący Kazimierz Tomasiak zapytał, jaki procent (przy 

wydatkach wokół kopalni w Zachełmiu) będzie stanowił budynek. Radny zwrócił 
uwagę, aby wybudować na tym terenie kino trójwymiarowe.  

 Wójt odpowiedział, że wszystkie pomysły wymienione przez radnych są 
zawarte w tym projekcie. Na zagospodarowanie otoczenia Dębu Bartek oraz 
kopalni w Zachełmiu i jej otoczenia najprawdopodobniej zostanie ogłoszony 

konkurs. Natomiast koszt budynku został skalkulowany na poziomie 3,5 mln 
złotych, natomiast wyposażenie około 1 mln złotych. Przewidziano również kino 

trójwymiarowe. 
 Radna Agnieszka Gębska zwróciła uwagę, że projekt przedstawiony przez 
Wójta jest bardzo interesujący i powiedziała, że gmina Bałtów otworzyła (jak nigdy 

wcześniej) park zimą i cieszy się on olbrzymim zainteresowaniem. 
 Przewodnicząca Justyna Ślewa udzieliła głosu posłowi Henrykowi 
Milcarzowi. 

 Poseł Henryk Milcarz poinformował, że projekt ochrony wód podziemnych 
aglomeracji Kieleckiej przeszedł wszystkie poziomy kwalifikowania krajowego. 

Projekt był również w ostatnim tygodniu kontrolowany przez firmę „Jaspers”, 
działającą na zlecenie Komisji Europejskiej, która nie wniosła żadnych zastrzeżeń 
do niego. Firma „Jaspers” wypowiedziała się, że w miesiącu marcu br. powinien 

już wpłynąć pozytywny wniosek w tej sprawie do Komisji Europejskiej oraz 
wyraziła swoją pozytywną opinię na temat dużego zaawansowania projektu. 

 Jak podkreślił Poseł Milcarz oznacza to, że zakończony został bardzo 
żmudny proces, polegający na gromadzeniu dokumentów, materiałów – czego 
efekty nie były widoczne. Teraz trwają prace przygotowawcze do ogłoszenia 

przetargów na wybór inżyniera oraz doradcy technicznego, następstwem czego 
będzie już wyłonienie wykonawcy tej inwestycji. 
 Poseł Henryk Milcarz poinformował również, że nastąpił przełom jeśli chodzi 

o starania dotyczące ratowania pomnika przyrody, jakim jest sędziwy Dąb Bartek. 
W chwili obecnej Profesor Siewniak przesłał Panu Posłowi założenia i wycenę 

działań, które mogłyby przedłużyć żywotność drzewa. W ślad za tym Poseł Milcarz 
wysłał pisma do Ministra Ochrony Środowiska oraz do Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska. W dniu 27 stycznia Poseł otrzymał odpowiedź z NFOŚ  

z informacją o możliwościach realizacji przedsięwzięcia. 
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 Poseł Henryk Milcarz rozmawiał również z głównym geologiem kraju Panem 
Ministrem Jackiem Jezierskim, który podkreślił cenny dar, który dostała Gmina 
Zagnańsk w spadku od natury – mianowicie znalezisko w kopalni w Zachełmiu. 

 Jak podkreślił Poseł Milcarz – gmina musi tylko znaleźć sposób i receptę 
przeniesienia i przełożenia tego daru natury na sukces. 
 Według Posła gmina powinna iść w kierunku utworzenia swoistej „ścieżki 

zdarzeń historycznych” – poczynając od trasy E7 poprzez kopalnię w Zachełmiu, 
zabytkowy kościół w Zachełmiu, Dęba Bartek, ruiny Pieca Hutniczego  

w Samsonowie, kończąc na górach Bobrzy. 
 Poseł Milcarz zadeklarował wolę działania i podziękował za umożliwienie mu 
zabrania głosu. 

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

 Wiceprzewodniczący Kazimierz Tomasiak wyraził swoją prośbę  
i oczekiwanie, aby to samo Ministerstwo pomogło Dębowi Bartek. Aby pomoc ta 
nie była uzależniona jedynie od Gminy Zagnańsk i skierowana została w kierunku 

umierającego powoli Dębu Bartek. 
 Wójt podziękował Posłowi za słowa dotyczące polityki zgadzając się  
z faktem, że jest to miejsce do pracy a nie politykowania. Wójt wyraził również 

swoje ubolewanie, że nadal nie jest rozwiązany problem wykonywania przyłączy 
kanalizacyjnych. Wójt – jak zaznaczył – apeluje do wszystkich polityków w tej 

sprawie. Jeśli nie zmienią się przepisy prawa w tej sprawie – nie będzie można 
tych przyłączy robić. 
 Radny Stefan Grudzień zwrócił się z apelem odnośnie przepisów prawa, 

jakimi kierują się Lasy Państwowe. Przepisy te powinny umożliwiać a nie 
utrudniać realizację inwestycji na tych terenach lub w ich pobliżu. 

  Przewodnicząca oddała głos Przewodniczącemu Rady Powiatu Kieleckiego 
Panu Tomaszowi Lato. 
 Przewodniczący Tomasz Lato poinformował, że Powiat Kielecki deklaruje 

chęć pomocy i wsparcia dla Gminy Zagnańsk w sprawach związanych z promocją 
odkrycia w Kopalni w Zachełmiu. Przewodniczący Tomasz Lato powiedział,  
że współpraca z Lasami Państwowymi jest trudna, ale nie jest niemożliwa. 

 Budżet Powiatu Kieleckiego przyjęty niedawno jest budżetem zadaniowym, 
gdzie ponad 43 mln złotych znalazło się w dziale dróg. Jak zaznaczył 

Przewodniczący wszystko zmierza ku sfinalizowaniu remontu skrzyżowania  
w Tumlinie Węgle. 
 Radny Stefan Grudzień podziękował Przewodniczącemu Tomaszowi Lato za 

współpracę przy realizacji zadania, polegającego na budowie drogi Zagnańsk – 
Kielce i poprosił o realizację dalszego odcinka tej drogi w przypadku, gdy 

znalazłyby się środki na ten cel. 
 Przewodniczący Rady Powiatu poinformował, że są prowadzone rozmowy  
z gminą Masłów w tej sprawie a Powiat Kielecki będzie robił wszystko, aby 

zrealizować dalszy fragment tej drogi. 
 Wójt Zbigniew Zagdański zadeklarował sfinansowanie utworzenia  
w Zagnańsku filii Wydziału Komunikacji i Transportu i poprosił Przewodniczącego 

Rady Powiatu o pomoc w utworzeniu takiej filii. Wójt zaznaczył, że gmina już 
prowadziła te sprawy a mieszkańcy oczekują utworzenia filii na terenie ich gminy. 

Wójt wyraził swoje oczekiwanie, aby na jednej z najbliższych sesji Rady Powiatu 
postawiony został projekt uchwały w sprawie utworzenia filii Wydziału 
Komunikacji i Transportu w gminie Zagnańsk. 

 Przewodniczący obiecał podjęcie działań i rozmów, zmierzających  
do utworzenia takiej filii. 
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 Wójt zadeklarował również udział finansowy przy budowie dalszego odcinka 
drogi Zagnańsk – Kielce, ponieważ – jak zaznaczył Wójt – zdaje sobie sprawę, że 
gmina Masłów nie jest zainteresowana tą inwestycją. 

 Radny Robert Kaszuba zwrócił uwagę na problemy z zimowym utrzymaniem 
dróg. Radny zaznaczył, że jego zdaniem jest duża szansa, aby zimowe utrzymanie 
dróg przejęła gmina Zagnańsk. Problem zdaniem radnego tkwi również w zakresie 

usuwania drzew rosnących w pasie dróg powiatowych. 
 Przewodniczący Rady Powiatu Kieleckiego poinformował, że ustalenie 

kosztów zimowego utrzymania trudno jest naprzód określić i oszacować. Zima jest 
zawsze tajemnicą i zaskoczeniem. Co do drzew rosnących w pasie drogi 
powiatowej jest problem z usunięciem drzew rosnących nieco dalej od pasa 

drogowego, a to one najczęściej powodują zagrożenie. Problem również jawi się w 
utrzymywaniu chodników, szczególnie zimą – ponieważ są one wtedy najczęściej 

nieużyteczne. Piesi przemieszczają się wówczas najczęściej wąskim, odśnieżonym 
pasem drogowym, co stwarza jeszcze większe zagrożenie na drogach. 
 Powiat i Rada Powiatu Kieleckiego widzi te problemy, jednak z roku na rok 

jest coraz lepiej. Oceniając całościowo Powiat Kielecki – jest on w tej chwili 
przejezdny. Przewodniczący Tomasz Lato zauważył, że wszystkie problemy 
zgłaszane przez radnych są Powiatowi Kieleckiemu znane i stara się on 

rozwiązywać je coraz bardziej skutecznie. 
 Radny Tomasz Witecki zaznaczył, że podoba mu się podejście do remontów 

dróg, które reprezentuje Urząd Marszałkowski. Występuje on bowiem do gmin  
o wsparcie finansowe na daną inwestycję. Natomiast – jak zaznaczył radny 
Witecki – podejście powiatu jest odwrotne, bowiem w pismach (odpowiedziach na 

interpelacje radnych, wnioski mieszkańców) prezentuje stanowisko, które mówi: 
„jeśli gmina widzi potrzebę remontu drogi, wówczas powiat dołoży”. 

 Radny Tomasz Witecki zauważy również, że radni nie otrzymali żadnych 
wniosków ani też ustaleń po komisji objazdowej z ramienia powiatu, oceniających 
stan dróg w Powiecie Kieleckim. 

 Radny Tomasz Witecki zwrócił uwagę na drogę powiatową Samsonów – 
Szałas – Odrowąż, która biegnie z gminy Miedziana Góra do Odrowąża przez trzy 
powiaty (kielecki, konecki i skarżyski). Nadmienił, że drogą tą organizowane są 

objazdy w przypadku jakiejkolwiek kolizji czy też wypadku na drodze E7, jest ona 
mocno uczęszczana. Zdaniem radnego Witeckiego nie ma w powiecie drugiej drogi 

o tak ważnym znaczeniu strategicznym. 
 Radny Tomasz Witecki zauważył, że drogą powiatową, o której budowę 
apelują i proszą mieszkańcy oraz radni jest droga Samsonów Dudków, która jest 

w tragicznym stanie, bowiem nie ma jakiejkolwiek nawierzchni. Zdaniem radnego 
jest to droga bardzo niebezpieczna, którą Powiat Kielecki powinien zrealizować nie 

czekając nawet na inicjatywę ze strony Gminy Zagnańsk. 
 Przewodniczący Rady Powiatu Kieleckiego Tomasz Lato odpowiedział,  
że powiat przejawia taką inicjatywę, czego dowodem mogą być drogi remontowane 

i budowane przy pomocy środków unijnych (tzw. „schetynówki”). Są to drogi, 
które łączą powiat kielecki z innym powiatem, drogi strategiczne. Zarząd Powiatu 
podejmując decyzję o wskazaniu danej drogi bierze pod uwagę przede wszystkim 

wypadkowość na danej drodze, bezpieczeństwo. Bardzo dużo dróg mających 
rangę dróg powiatowych to drogi lokalne, niekiedy nawet są to drogi bez wylotu 

(drogi wjazdowe do wsi). Aby dać możliwość remontu również takich dróg już od 
pierwszej kadencji funkcjonuje taka forma współfinansowania budowy bądź 
remontu takich dróg przy udziale gmin. 

 Przewodniczący poinformował, że możliwe jest spotkanie komisji objazdowej 
dróg z Powiatu Kieleckiego z Komisją Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury 
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Technicznej Gminy Zagnańsk, wspólnie z Dyrektorem Powiatowego Zarządu Dróg 
Panem Komorniczakiem. 
 Wójt poinformował, że sytuacja Powiatu Kieleckiego niczym się nie różni  

od sytuacji Gminy Zagnańsk. Wszędzie brakuje środków na pilne remonty dróg. 
Sytuacja taka wytworzyła się dlatego, że przez wiele lat drogi nie były 
remontowane i budowane, co doprowadziło do fatalnego ich stanu. 

 Radny Piotr Piwowarczyk podziękował Przewodniczącemu Lato  
za deklarację remontu skrzyżowania w Tumlinie Węgle i poprosił o jak najszybsze 

rozpoczęcie prac, żeby wykorzystać okres wakacyjny z uwagi na sąsiedztwo 
szkoły. 
 Przewodnicząca Rady Gminy Justyna Ślewa podziękowała Posłowi 

Henrykowi Milcarzowi oraz Przewodniczącemu Rady Powiatu Kieleckiego 
Tomaszowi Lato za przybycie i ogłosił przerwę w obradach sesji. 

 Po przerwie Przewodnicząca wznowiła obrady i poinformowała, że Rada 
przechodzi do realizacji dalszej części porządku obrad.  
 

Ad. 5. Informacja Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
              w sprawie wypłaty zasiłków rodzinnych za rok 2009. 
  

 Pani Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Elżbieta Korus 
poinformowała, że rozgłos medialny dotyczący wypłaty zasiłków w GOPS  

w Zagnańsku wywołany został informacją o tym, że wypłata środków  
na świadczenia rodzinne w miesiącu grudniu 2009r. nie będzie realizowana  
w terminie, ponieważ z budżetu Wojewody nie wpływają na ten cel środki. 

 Pani Kierownik zdementowała informację, jakoby pracownicy Ośrodka 
Pomocy Społecznej wolne środki finansowe, pozostające z dotacji na świadczenia 

rodzinne przeznaczyli sobie na premie i nagrody. Żadna złotówka z tych środków 
nie została przeznaczona na premie i nagrody pracowników.  
 Pani Kierownik wyjaśniając do końca sprawę poinformowała, że Wójt Gminy 

w listopadzie przyznał nagrodę Kierownikowi GOPS w Zagnańsku za sumienną 
pracę w 2009 roku, a nagroda została wypłacona ze środków własnych Gminy. 
 Cały czas Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej rozliczał się w skali roku. 

Kontrola z Urzędu Wojewódzkiego spowodowała, że Ośrodek został rozliczony na 
miesiące a nawet dni i godziny. Cała gospodarka finansowa ośrodka  

i podejmowane decyzje zostały ocenione przez kontrolerów pozytywnie. 
 Pani Kierownik poinformowała również, że kontrola zakwestionowała konto 
bieżące ośrodka, zasilane z budżetu gminy. Do tej pory konto to traktowane było, 

jako konto, na którym nie wolno przechowywać wolnych środków finansowych, 
ponieważ żadne z obowiązujących przepisów nie precyzują, jak to konto wyglądać 

powinno. Po przeprowadzonej kontroli Pani Kierownik zwróciła się do ŚUW w 
Kielcach z zapytaniem, jaki przepis prawa mówi, że konto bieżące Ośrodka winno 
być rozpisane na paragrafy. Pismo w tej sprawie ze strony Urzędu Wojewódzkiego 

wskazuje, że odpowiedź na to pytanie zostanie przesłana dopiero po wynikach 
kontroli. 
 Pani Kierownik Elżbieta Korus przeprosiła wszystkich za zaistniałą sytuację 

dodając, że przez lata pracy w GOPS w Zagnańsku swoje obowiązki stara się 
wykonywać rzetelnie.  

 Wójt dodał, że informacja która pojawiła się w mediach, wcale nie pojawiła 
się na wniosek urzędu gminy czy też GOPS w Zagnańsku ale – jak domyśla się 
Wójt – na skutek interwencji osób niezadowolonych z nieotrzymania zasiłku. Jak 

podkreślił Wójt – taki sposób prowadzenia spraw przez Ośrodek nigdy nie został 
zakwestionowany. 
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 Głos zabrał Pan Michał Rumas – przedstawiciel Instytutu Kształcenia Kadr, 
który przedstawił zebranym na sali mieszkańcom i radnym informację  
o bezpłatnym szkoleniu dla rolników, prosząc sołtysów i radnych  

o rozpowszechnienie tej informacji. 
 
Ad. 6. Odczytanie projektu uchwały budżetowej. 

 
 Skarbnik gminy Robert Szechnicki zreferował i omówił projekt uchwały 

budżetowej, przekazany radnym wraz z materiałami na sesję. 
 
Ad. 7. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach  

             o projekcie budżetu. 
 

 Skarbnik gminy Robert Szechnicki odczytał uchwałę Nr 123/2009 I Składu 
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie budżetu gminy na 
2010 rok. 

 
Ad. 8. Przedstawienie opinii Komisji Planowania, Budżetu i Finansów. 
 

 Przewodnicząca poprosiła radnego Zenona Lagnera, przewodniczącego 
Komisji Planowania, Budżetu i Finansów o przedstawienie opinii komisji  

o projekcie uchwały budżetowej. 
 Przewodniczący Komisji Pan Zenon Lagner zapoznał radnych z wnioskami 
złożonymi na poszczególnych komisjach, i tak: 

- na posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Pomocy Społecznej i Zdrowia – radny  
  Robert Kaszuba zgłosił, aby zdjąć z kwoty 300 tysięcy złotych na dojazd do  

  szkoły w Samsonowie kwotę 100 tysięcy złotych i przeznaczyć ją na dojazd do  
  szkoły w Tumlinie, 
- na posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury Technicznej: 

a) radny Artur Kudzia zgłosił, aby z działu 900 – budowa oświetlenia na terenie  
    gminy z kwoty 120 tysięcy złotych zdjąć kwotę 10 tysięcy złotych na odcinek  
    drogi od Jaworzy do Gruszki, 

b) również na tej komisji został zgłoszony wniosek radnego Tomasza Witeckiego,  
    aby z kwoty 120 tysięcy na oświetlenie uliczne wydzielić 20 tysięcy złotych  

    przeznaczyć na wykonanie oświetlenia w Samsonowie głównym (od posesji  
    Państwa Kondraków do mostu w msc. Tumlin Osowa), 
c) radny Krzysztof Gębski zgłosił, aby wydzielić kwotę 10 tysięcy złotych z kwoty  

   120 tysięcy złotych na oświetlenie uliczne i przeznaczyć ją na dowieszenie lamp  
   w miejscowości Kołomań. 

Przewodniczący komisji Pan Zenon Lagner poinformował, że komisja pozytywnie 
opiniuje projekt budżetu na 2010 rok, prosząc jednocześnie o rozpatrzenie 
możliwości ujęcia poszczególnych wniosków z komisji. 

 Radny Artur Kudzia zwrócił uwagę, że był jeszcze wniosek zgłoszony na 
Komisji Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego. 
 Pan Zenon Lagner odczytał zgłoszony na Komisji Ochrony Środowiska  

i Bezpieczeństwa Publicznego wniosek: 
a) zgłoszony przez radnego Artura Kudzię, aby z inwestycji budowy drogi 

wojewódzkiej Lekomin – Chrusty w kwocie 500 tysięcy złotych przeznaczyć 
kwotę 20 tysięcy złotych na zaprojektowanie chodnika Jaworze – Siodła, 

b) zgłoszony przez radnego Tomasza Witeckiego, aby przeznaczyć kwotę  

40 tysięcy złotych na rozpoczęcie budowy chodnika w msc. Samsonów 
Ciągłe – od skrzyżowania z drogą wojewódzką do mostu przy kapliczce. 
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Jako źródło finansowania radny wskazał: z zagospodarowania terenu wokół 
szkoły w Tumlinie kwotę 20 tysięcy złotych oraz z pozycji: budowa linii 
energetycznej – 20 tysięcy złotych. 

Przewodnicząca poprosiła Wójta o zabranie głosu i przedstawienie radnym 
autopoprawek. 
 Pracownik rozdał radnym projekt uchwały wraz z autopoprawkami 

proponowanymi przez Wójta. 
 Wójt poinformował, że główną część autopoprawek radni otrzymali wraz  

z materiałami na sesję. Wójt wziął pod uwagę wnioski zgłoszone na 
poszczególnych komisjach i w wyniku tego radni otrzymali ostateczną wersję 
autopoprawek, jakie Wójt chciałby wprowadzić do projektu budżetu. Wójt omówił 

zmiany, które są wynikiem analiz wniosków z poszczególnych komisji jak również 
osobistej analizy dokumentu i tak jest propozycja: 

- zwiększenia dochodów o kwotę 530 tysięcy złotych (są to środki, które gmina 
otrzyma ze zwrotu ze ZGGŚ w Bodzentynie), 
- zmniejszenia wydatków o kwotę 200 tysięcy złotych (zadanie: przebudowa drogi 

wojewódzkiej nr 750), 
- zmniejszenia wydatków o kwotę 70 tysięcy złotych (budowa oświetlenia 
ulicznego), 

- zmniejszenia wydatków przewidzianych na przebudowę drogi w miejscowości 
Gruszka o 100 tysięcy złotych, 

- zmniejszenie o kwotę 250 tysięcy złotych środków przeznaczonych na budowę 
drogi w ul. Dębowej i łącznika do Borowej Góry, 
- z zagospodarowania centrum Samsonowa zmniejszenie o kwotę 15 tysięcy 

złotych, 
- zmniejszenie o 50 tysięcy złotych środków przeznaczonych na opracowanie 

zagospodarowania terenu przy Dębie Bartek oraz o 60 tysięcy złotych terenu przy 
kopalni w Zachełmiu (środki te, skumulowane znajdą się w innej pozycji), 
Zwiększenie wydatków Wójt proponuje: 

- na opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego 25 tysięcy złotych, 
- na realizację programu profilaktyki zdrowotnej 100 tysięcy złotych, 
- na realizację programu podniesienia atrakcyjności Gminy Zagnańsk - 1 160 000 

złotych (wokół pomnika przyrody Dąb Bartek oraz znaleziska geologicznego  
w Zachełmiu). 

 Wójt odniósł się również do wniosków zgłoszonych na poszczególnych 
komisjach. Nie znalazł odzwierciedlenia wniosek w sprawie przeznaczenia  
z wydzielonych środków kwoty 100 tysięcy złotych na dojazd do szkoły w Tumlinie 

(z uwagi na przebudowę skrzyżowania, gdzie zmieni się niweleta terenu a przy 
szkole w Samsonowie są do wykonania bezwzględne zalecenia SANEPID-u). Nie 

został również uwzględniony wniosek, aby z inwestycji budowy drogi wojewódzkiej 
Lekomin – Chrusty w kwocie 500 tysięcy złotych przeznaczyć kwotę 20 tysięcy 
złotych na zaprojektowanie chodnika Jaworze – Siodła. Przesunięcie kwoty 

40 000 złotych na budowę chodnika w msc. Samsonów Ciągłe również nie została 
uwzględniona, ponieważ upływa termin ważności dokumentacji. 
 Przewodnicząca poinformowała, że po wysłuchaniu propozycji 

autopoprawek Pana Wójta otwiera dyskusję nad projektem budżetu. 
 

Ad. 9. Dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich głosowanie. 
 
 Radny Tomasz Witecki złożył wniosek, aby przeznaczyć kwotę 40 tysięcy 

złotych na rozpoczęcie budowy chodnika w msc. Samsonów Ciągłe – od 
skrzyżowania z drogą wojewódzką do mostu przy kapliczce. 
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 Radny Artur Kudzia złożył wniosek o umieszczenie w projekcie budżetu 
kwoty 70 000 złotych na zakup samochodu dla OSP w Zagnańsku. Jako źródło 
finansowania radny wskazał zmniejszenie kwoty oświetlenia ul. Spacerowej  

w Zagnańsku. 
 Wójt poinformował, że są to środki przewidziane do realizacji projektu 
złożonego do Urzędu Marszałkowskiego na rewitalizację msc. Zagnańsk. 

 Radny Robert Kaszuba zgłosił wniosek, aby w kwocie 50 000 złotych 
przeznaczonej na oświetlenie uliczne znalazła się kwota 10 000 złotych  

na dobudowę oświetlenia w msc. Tumlin Dąbrówka na zakręcie (radny szacuje, że 
byłaby to jedna lampa). 
  Radny Władysław Kowalewski zapytał, czy ktoś z radnych miał możliwość 

zapoznania się z propozycją autopoprawek Wójta, czy też zostały one 
przedstawione radnym dopiero na tej sesji. 

 Przewodnicząca powiedziała, że pytanie radnego odbiega od porządku 
obrad. 
 Wójt odpowiedział, że część zmian w projekcie budżetu na 2010 rok 

podyktowana była wnioskami przekazanymi przez Komisję planowania, Budżetu  
i Finansów, część natomiast zaleceniami Regionalnej Izby Obrachunkowej. 
 Radna Agnieszka Gębska złożyła wniosek, aby przeznaczyć kwotę 120 000 

złotych (z zadania przebudowy drogi wojewódzkiej Chrusty – Lekomin) na 
dostosowanie pionu kuchennego w Szkole Podstawowej w Chrustach do 

wymogów SANEPD-u. 
 Radny Artur Kudzia uściślił złożony wcześniej wniosek, aby z kwoty 
200 000 złotych (przewidzianych w Planie Rewitalizacji msc. Zagnańsk na 

oświetlenie ul. Spacerowej) przeznaczyć kwotę 70 000 złotych na zakup 
samochodu lekkiego dla OSP Chrusty. 

Radny Stefan Grudzień złożył dwa wnioski: 
- aby z kwoty 200 000 złotych przeznaczonych na remonty w szkołach wydzielić  
   kwotę 40 000 złotych na remont CO w ZSP Nr 2,PiG w Zagnańsku, 

- aby z zadania przebudowy drogi w msc. Gruszka zdjąć kwotę 70 000 złotych  
   i przeznaczyć je na zakup samochodu dla OSP w Zagnańsku. 

Radny Piotr Piwowarczyk złożył wniosek, aby z kwoty 120 000 złotych 

wyodrębnić kwotę 30 000 złotych na docieplenie jednej ściany w szkole  
w Tumlinie. 

 Radny Robert Kaszuba złożył wnioski, aby: 
- w środkach przeznaczonych na remonty w szkołach przeznaczyć 30 000 złotych 
na zakup i modernizację CO w szkole w Tumlinie, 

- punkty „Hot Spot” (dostęp do Internetu) umiejscowić w Samsonowie i Belnie, 
- dopisać przy zadaniu „remont skrzyżowania Tumlin Dąbrówka – Tumlin Węgle” 

– że dotyczy to przebudowy skrzyżowania Tumlin Węgle oraz Tumlin Dąbrówka  
z Tumlin Zacisze. 
 Wójt poinformował radnych, że punkty „Hot Spot” planowane są  

w Zagnańsku oraz Samsonowie. Wójt zapewnił, że jest deklaracja Starosty 
Kieleckiego co do remontu skrzyżowania w Tumlinie. Jest to wspólna inwestycja 
Gminy Zagnańsk i Powiatu Kieleckiego. Kwota na remonty w szkołach będzie 

rozdysponowana w pierwszej kolejności na remonty najpilniejsze, tj. realizację 
zaleceń SANEPID-u. 

 Radny Władysław Kowalewski zapytał, kto zdecydował o rozmieszczeniu 
punktów „Hot Spot”. 
 Wójt poinformował, ze jest to propozycja rozmieszczenia. 
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Wiceprzewodniczący Kazimierz Tomasiak złożył wniosek formalny o 10 minut 
przerwy. Za przyjęciem wniosku głosowało 8 radnych, przeciw było 6 radnych, 
nikt nie wstrzymał się od głosu. 

 Po przerwie Przewodnicząca Justyna Ślewa wznowiła obrady. 
 
Godz. 1500 – sprawy mieszkańców  

 Przewodnicząca Towarzystwa Ziemi Samsonowskiej Lidia Putowska 
poinformowała, że TZS nie jest w stanie udźwignąć tak dużego obciążenia 

finansowego, jakim jest miesięczny czynsz, naliczany przez urząd Towarzystwu. 
 Wójt poinformował, że ceni działalność Towarzystwa i wyraził swoje uznanie 
dla jego działalności. Poinformował również, że odbyła się konsultacja na temat 

możliwości zwolnienia Towarzystwa z czynszu. 
 Pani Danuta Maciejewska-Paluch, radca prawny urzędu poinformowała, że 

z punktu widzenia prawa nie ma możliwości, aby Gmina Zagnańsk finansowała 
stowarzyszenie. 
 Zastępca Wójta Mirosław Garecki poinformował, ze zostało również 

skierowane w tej sprawie pismo do RIO w Kielcach, ale urząd nie otrzymał jeszcze 
odpowiedzi na ten temat. 
 Pani Ewa Jończyk, Przewodnicząca Rady Sołeckiej w Bartkowie poruszyła 

kwestię zakupu niezbędnego jej zdaniem dla strażaków wozu strażackiego. 
Zaproponowała również przeprowadzenie rozmów z byłymi pracownikami kopalni 

w Zachełmiu. Pani Jończyk zaproponowała również rozważenie innego 
rozstawienia stołów oraz krzeseł na sali konferencyjnej. 
 Pan Ryszard Wawszczak, Prezes OSP w Zagnańsku nadmienił, że zakup 

dodatkowego samochodu strażackiego jest naprawdę niezbędny i poprosił, aby 
radni potraktowali ambicjonalnie zakup sprzętu do ćwiczeń dla strażaków. Pan 

Wawszczak podkreślił, jak dużą kwotę stanowią opłaty za badania lekarskie 
strażaków. 
 Pan Wójt  zapewnił, że środki na badania lekarskie strażaków będą  

i poinformował, że podział środków dla poszczególnych jednostek zostanie 
zweryfikowany. 
 Pan Andrzej Staniec, Przewodniczący Rady Sołeckiej w Chrustach 

powiedział, że nie znalazł w projekcie uchwały budżetowej środków na dobudowę 
pionu kuchennego w szkole w Chrustach. 

 Wójt poinformował, że umieszczenie środków na ten cel w budżecie jest 
możliwe, jeśli radni tak zdecydują. 
 Pan Waldemar Wiech podziękował za odśnieżanie chodników na terenie 

gminy. Zwrócił uwagę na fakt, ze przy zjazdach z nowej drogi E7 ustawione są 
znaki: „Ćmińsk, Samsonów” a powinny być również „Zagnańsk”, aby turyści 

chcący zwiedzić Zagnańsk i okolice nie błądzili. 
 Przewodnicząca poinformowała, że Rada wraca do realizacji porządku obrad 
i przechodzi do głosowania poprawek. 

 Przewodnicząca poddała pod głosowanie autopoprawki zgłoszone przez 
Wójta. Za ich przyjęciem głosowało 9 radnych, nikt nie wstrzymał się od głosu.  
W wyniku głosowania autopoprawki zostały przez Radę przyjęte. 

 
 Następnie Przewodnicząca poddała kolejno pod głosowanie wnioski: 

 
- radnego Artura Kudzi, aby z kwoty 200 000 złotych (przewidzianych w Planie 
Rewitalizacji msc. Zagnańsk na oświetlenie ul. Spacerowej) przeznaczyć kwotę  

70 000 złotych na zakup samochodu lekkiego dla OSP Chrusty – za przyjęciem 
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wniosku głosowało 5 radnych, 8 radnych było przeciw, 1 radny wstrzymał się od 
głosu – w wyniku czego wniosek nie został zaakceptowany; 
 

- radnego Roberta Kaszuby – aby w kwocie 50 000 złotych (oświetlenie uliczne) 
wydzielić 10 000 złotych na oświetlenie w Tumlinie Dąbrówce - za przyjęciem 
wniosku głosowało 5 radnych, 8 radnych było przeciw, 1 radny wstrzymał się od 

głosu – w wyniku czego wniosek nie został zaakceptowany; 
 

- radnej Agnieszki Gębskiej, aby z kwoty 300 000 złotych (pierwotnie 500 000 zł) 
wydzielić i przeznaczyć kwotę 120 000 złotych na dobudowę trzonu kuchennego 
w szkole w Chrustach - za przyjęciem wniosku głosowało 6 radnych, 8 radnych 

było przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu – w wyniku czego wniosek nie został 
zaakceptowany; 

 
- radnego Stefana Grudnia, aby z kwoty 200 000 złotych (remonty w szkołach) 
wydzielić kwotę 40 000 złotych na remont CO w ZSP Nr 2, PiG w Zagnańsku - za 

przyjęciem wniosku głosowało 3 radnych, 8 radnych było przeciw, 3 radych 
wstrzymało się od głosu – w wyniku czego wniosek nie został zaakceptowany; 
 

- radnego Stefana Grudnia, aby ze środków przeznaczonych na przebudowę drogi 
powiatowej w msc. Gruszka zdjąć kwotę 70 000 złotych i przeznaczyć ją na zakup 

samochodu dla OSP - za przyjęciem wniosku głosowało 7 radnych, 6 radnych 
było przeciw, 1 rady wstrzymał się od głosu – w wyniku czego wniosek został 
przez Radę przyjęty; 

 
- radnego Piotra Piwowarczyka, aby z kwoty 120 000 złotych (remonty w szkole) 

wyodrębnić kwotę 30 000 złotych na docieplenie jednej ściany w szkole  
w Tumlinie - za przyjęciem wniosku głosowało 7 radnych, 7 radnych było przeciw, 
nikt nie wstrzymał się od głosu – w wyniku czego wniosek nie został przez Radę 

rozstrzygnięty; 
 
- radnego Roberta Kaszuby, aby z kwoty 200 000 złotych (remonty w szkołach) 

przeznaczyć kwotę 30 000 złotych na remont CO w szkole w Tumlinie - za 
przyjęciem wniosku głosowało 6 radnych, 8 radnych było przeciw, nikt nie 

wstrzymał się od głosu – w wyniku czego wniosek nie został zaakceptowany; 
 
- radnego Roberta Kaszuby, aby w budżecie na 2010 rok wskazać miejsca 

usytuowania punktów internetowych „Hot Spot” w Samsonowie i Belnie ( a nie  
w Zagnańsku i Samsonowie) - za przyjęciem wniosku głosowało 5 radnych,  

7 radnych było przeciw, 1 radny wstrzymał się od głosu – w wyniku czego 
wniosek nie został zaakceptowany; 
 

- radnego Roberta Kaszuby, aby przy inwestycji w Tumlinie-Węgle dopisać drugie 
zadanie – Tumlin Węgle-Tumlin Zacisze- Tumlin Dąbrówka - za przyjęciem 
wniosku głosowało 6 radnych, 8 radnych było przeciw, nikt nie wstrzymał się od 

głosu – w wyniku czego wniosek nie został zaakceptowany. 
 

 Radny Artur Kudzia zapytał, co z wnioskami zgłoszonymi na komisjach. 
Przewodnicząca poinformowała, że stanowiły one podstawę do opracowania przez 
Wójta poprawek. Jeśli ktoś z radnych uważa inaczej – może je zgłosić ponownie. 
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 Skarbnik poinformował o miejscach zmian w projekcie uchwały budżetowej 
oraz jej załącznikach, które powstały na skutek przyjęcia przez Radę wniosku  
o zakup samochodu dla OSP w Zagnańsku. 

 
Ad. 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zagnańsk  
              na 2010 rok. 

 
 Przewodnicząca Justyna Ślewa odczytała projekt uchwały wraz  

z wprowadzonymi przez Radę poprawkami. Za przyjęciem uchwały głosowało  
13 radnych (w obecności 13 radnych na sali). W wyniku głosowania uchwała  
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010 rok została przyjęta jednogłośnie, 

zarejestrowana pod numerem 21/2010 i stanowi załącznik do protokołu. 
 

Przewodnicząca ogłosiła przerwę w obradach. Po przerwie Przewodnicząca 
wznowiła obrady i poinformowała o realizacji dalszej części porządku obrad.  
 

 Przewodnicząca Justyna Ślewa przekazała prowadzenie obrad Zastępcy 
Kazimierzowi Tomasiakowi. 
 

Ad. 11. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu. 
 

Skarbnik poinformował, że w związku ze zmianami w uchwale w sprawie przyjęcia 
budżetu gminy na 2010 rok zmieni się kwota kredytu długoterminowego  
z 3 550 000 zł na 3 180 000 zł oraz kwota na zadaniu „przebudowy drogi 

powiatowej w msc. Gruszka” z kwoty 600 000 zł na 430 000 zł oraz na zadaniu 
„przebudowa dw nr 750, budowa chodnika i zatok autobusowych na odcinku od 

msc. Chrusty do msc. Lekomin z kwoty 500 000 zł do kwoty 300 000 zł. 
 Przewodniczący Kazimierz Tomasiak zapytał, czy do projektu uchwały radni 
mają jeszcze pytania lub wnioski. Ponieważ uwag ani wniosków nie zgłoszono, 

Przewodniczący odczytał projekt uchwały ze wskazanymi przez Skarbnika 
korektami i poddał go pod głosowanie.  
 Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych. W wyniku głosowania 

uchwała została podjęta jednogłośnie w obecności 13 radnych, zarejestrowana 
pod numerem 22/2010 i stanowi załącznik do protokołu. 

 
 
Ad. 12. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki. 

 
Skarbnik poinformował, że słowa: „kredytu” w projekcie uchwały należy zastąpić 

słowami: „pożyczki”. 
 Przewodniczący Kazimierz Tomasiak zapytał, czy do projektu uchwały radni 
mają pytania lub wnioski. Ponieważ uwag ani wniosków nie zgłoszono, 

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

pod numerem 23/2010 i stanowi załącznik do protokołu. 
 

Ad. 13. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały  
               Nr 1/2010 upoważniającej Wójta Gminy Zagnańsk o ubieganie się  
               o środki finansowe z Regionalnego Programu Operacyjnego dla  

               Województwa świętokrzyskiego na lata 2007-2013. 
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Przewodniczący Kazimierz Tomasiak zapytał, czy do projektu uchwały radni 
mają pytania lub wnioski. 

Radny Władysław Kowalewski złożył wniosek, aby w § 1 projektu uchwały, 

gdzie widnieje zapis: (”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” do kwoty około 13 mln zł) wrowadzić zapis: „w kwocie około 
13 mln zł”. 

Wójt poinformował, że zapis taki spotkać się może z uwagami RIO  
i zaproponował zapis: „do kwoty 13 mln zł”. 

Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek radnego Władysława 

Kowalewskiego. Za przyjęciem wniosku głosował 1 radny, przeciw było  
8  radnych, 4 radnych wstrzymało się od głosu. W wyniku głosowania poprawka 

nie została przez Radę zaakceptowana. 
Następnie przewodniczący poddał pod głosowanie propozycję zapisu 

zgłoszoną przez Wójta. Za wprowadzeniem poprawki głosowało 12 radnych, 

przeciw nikt nie głosował, 1 radny wstrzymał się od głosu. W wyniku głosowania 
poprawka została przez Radę zaakceptowana.  

Przewodniczący Kazimierz Tomasiak odczytał projekt uchwały z naniesioną 

poprawką i poddał go pod głosowanie. Za przyjęciem uchwały głosowało 13 
radnych (przy 13 obecnych). W wyniku głosowania uchwała została podjęta 

jednogłośnie, zarejestrowana pod numerem 24/2010 i stanowi załącznik do 
protokołu. 

 

Ad. 14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla  
              Województwa Świętokrzyskiego w formie wykonania projektu  

               budowlanego chodnika i przebudowy drogi wojewódzkiej nr 750 na  
               odcinku msc. Chrusty – Lekomin, Gm. Zagnańsk. 
 

 Przewodniczący Kazimierz Tomasiak zapytał, czy do projektu uchwały radni 
mają pytania lub wnioski. Ponieważ uwag ani wniosków nie zgłoszono, 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i poddał 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 25/2010 i stanowi załącznik do protokołu. 
 
Ad. 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 14/2009 Rady  

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

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

Przewodniczący odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie. 
 Za przyjęciem uchwały głosowało 8 radnych, przeciw nikt nie głosował,  
1 radny wstrzymał się od głosu. Ponieważ na sali obecnych było 11 radnych, 

Przewodniczący poinformował, że nie wszyscy radni brali udział w głosowaniu  
i powtórzył je. Za przyjęciem uchwały głosowało 10 radnych, przeciw nikt nie 

głosował, 1 radny wstrzymał się od głosu. W wyniku głosowania uchwała została 
podjęta w obecności 11 radnych, zarejestrowana pod numerem 26/2010 i 
stanowi załącznik do protokołu. 
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Ad. 16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej na  
               wykonanie 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 uwag ani wniosków nie zgłoszono, 

Przewodniczący odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie. 
Za przyjęciem uchwały głosowało 11 radnych. W wyniku głosowania 

uchwała została podjęta jednogłośnie w obecności 11 radnych, zarejestrowana 
pod numerem 27/2010 i stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej  
                 na wykonanie projektu budowy chodnika od drogi wojewódzkiej   

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

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

Za przyjęciem uchwały głosowało 11 radnych. W wyniku głosowania 
uchwała została podjęta jednogłośnie w obecności 11 radnych, zarejestrowana 

pod numerem 28/2010 i stanowi załącznik do protokołu. 
 
Ad. 18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej na budowę  

            parkingu w msc. Szałas. 
 

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

Za przyjęciem uchwały głosowało 11 radnych. W wyniku głosowania 
uchwała została podjęta jednogłośnie w obecności 11 radnych, zarejestrowana 
pod numerem 29/2010 i stanowi załącznik do protokołu. 

 
Ad. 19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej  

                dla Powiatu Kieleckiego na opracowanie projektu przebudowy  
                drogi w msc. Tumlin Węgle gm. Zagnańsk. 
 

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

Przewodniczący odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie. 
Za przyjęciem uchwały głosowało 10 radnych, nikt nie głosował przeciw,  

1 radny wstrzymał się od głosu. W wyniku głosowania uchwała została podjęta  

w obecności 11 radnych, zarejestrowana pod numerem 30/2010 i stanowi 
załącznik do protokołu. 
 

Ad. 20. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej na  
               wykonanie projektu budowlanego i wydzielenia pasa drogowego  

               drogi powiatowej nr 0303T przez msc. Kaniów na odcinku od  
               skrzyżowania z ul. Młynarską do skrzyżowania z drogą ul. Dębowa. 
 

 Wójt poinformował, że w uzasadnieniu do projektu uchwały winna znaleźć 
się kwota 100 000 złotych – zarówno kwotowo jak również słownie. 
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Przewodniczący Kazimierz Tomasiak zapytał, czy do projektu uchwały radni 
mają pytania lub wnioski. Ponieważ uwag ani wniosków nie zgłoszono, 
Przewodniczący 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 w obecności 13 radnych, zarejestrowana pod numerem 31/2010  

i stanowi załącznik do protokołu. 
 

Ad. 21. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej na  
               przebudowę drogi powiatowej nr 0303T przez msc. Kaniów na  
               odcinku od skrzyżowania z ul. Młynarską do skrzyżowania z drogą               

               ul. Dębowa. 
 

  Wójt poinformował, że w uzasadnieniu do projektu uchwały winna 
znaleźć się kwota 100 000 złotych – zarówno kwotowo jak również słownie. 

Przewodniczący Kazimierz Tomasiak zapytał, czy do projektu uchwały radni 

mają pytania lub wnioski. Ponieważ uwag ani wniosków nie zgłoszono, 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie. 

Za przyjęciem uchwały głosowało 11 radnych, nikt nie głosował przeciw,  

1 radny wstrzymał się od głosu. W wyniku głosowania uchwała została podjęta  
w obecności 12 radnych, zarejestrowana pod numerem 32/2010 i stanowi 

załącznik do protokołu. 
 
Ad. 22. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla  

               Powiatu Kieleckiego na przebudowę skrzyżowania drogi  
               powiatowej nr 0289T Samsonów – Tumlin – Miedziana Góra z  

               drogą powiatową nr 0293T przez wieś Tumlin – Węgle w  
               miejscowości Tumlin – Węgle, Gmina Zagnańsk. 
 

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

Radny Tomasz Witecki zapytał, czy chodzi o skrzyżowanie w msc. Tumlin – 

Węgle. Wójt potwierdził, że chodzi o to właśnie skrzyżowanie. 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie. 

Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych (przy 13 obecnych). 
W wyniku głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie, zarejestrowana 

pod numerem 33/2010 i stanowi załącznik do protokołu. 

 
Ad. 23. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej na  

               budowę chodnika w msc. Tumlin Osowa. 
 
Przewodniczący Kazimierz Tomasiak zapytał, czy do projektu uchwały radni 

mają pytania lub wnioski. Ponieważ uwag ani wniosków nie zgłoszono, 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie. 
Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych (przy 13 obecnych). 

W wyniku głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie, zarejestrowana 
pod numerem 34/2010 i stanowi załącznik do protokołu. 

 
Ad. 24. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej na  
               przebudowę drogi w Kajetanowie. 
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Przewodniczący Kazimierz Tomasiak zapytał, czy do projektu uchwały radni 
mają pytania lub wnioski. Ponieważ uwag ani wniosków nie zgłoszono, 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie. 

Za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych (przy 12 obecnych). 
W wyniku głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie, zarejestrowana pod 
numerem 35/2010 i stanowi załącznik do protokołu. 

 
Ad. 25. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej na  

               przebudowę skrzyżowania w msc. Umer. 
 

Przewodniczący Kazimierz Tomasiak zapytał, czy do projektu uchwały radni 

mają pytania lub wnioski. Ponieważ uwag ani wniosków nie zgłoszono, 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie. 

Za przyjęciem uchwały głosowało 10 radnych, przeciw nikt nie głosował,  
2 radnych wstrzymało się od głosu.  

W wyniku głosowania uchwała została podjęta, zarejestrowana pod 

numerem 36/2010 i stanowi załącznik do protokołu. 
 
Ad. 26. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla  

               Powiatu Kieleckiego na przebudowę drogi w msc. Gruszka, gmina  
               Zagnańsk. 

 
 Skarbnik poinformował, że w wyniku wprowadzonych przez Radę poprawek 
w budżecie Gminy Zagnańsk na 2010 rok, zmieni się kwota pomocy finansowej z 

600 000 złotych na 430 000 złotych. 
Przewodniczący Kazimierz Tomasiak zapytał, czy do projektu uchwały radni 

mają pytania lub wnioski. Ponieważ uwag ani wniosków nie zgłoszono, 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie. 

Za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych ( przy 12 obecnych). 

W wyniku głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie, zarejestrowana pod 
numerem 37/2010 i stanowi załącznik do protokołu. 
 

Ad. 27. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla  
              Województwa Świętokrzyskiego na przebudowę drogi wojewódzkiej  

              nr 750, budowę chodnika i zatok autobusowych na odcinku od msc.  
              Chrusty do msc. Lekomin, Gm. Zagnańsk. 
 

 Skarbnik poinformował, że w wyniku wprowadzonych przez Radę poprawek 
w budżecie Gminy Zagnańsk na 2010 rok, zmieni się kwota pomocy finansowej z 

500 000 złotych na 300 000 złotych. 
Przewodniczący Kazimierz Tomasiak zapytał, czy do projektu uchwały radni 

mają pytania lub wnioski. Ponieważ uwag ani wniosków nie zgłoszono, 

Przewodniczący odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie. 
Za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych ( przy 12 obecnych). 

W wyniku głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie, zarejestrowana pod 

numerem 38/2010 i stanowi załącznik do protokołu. 
 

Ad. 28. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy  
                Miejscowości dla msc. Kaniów na lata 2010-2017. 
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Przewodniczący Kazimierz Tomasiak zapytał, czy do projektu uchwały radni 
mają pytania lub wnioski. Ponieważ uwag ani wniosków nie zgłoszono, 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie. 

Za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych ( przy 12 obecnych). 
W wyniku głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie, zarejestrowana pod 
numerem 39/2010 i stanowi załącznik do protokołu. 

 
Ad. 29. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 27/2009 Rady  

              Gminy Zagnańsk z dnia 16 lutego 2009r. dotyczącej powołania  
              zakładu budżetowego pod nazwą: „Zakład Usług Komunalnych w  
              Zagnańsku”. 

 
Przewodniczący Kazimierz Tomasiak zapytał, czy do projektu uchwały radni 

mają pytania lub wnioski. 
Radny Stefan Grudzień złożył wniosek, aby w § 1 p. 3 projektu znalazł się 

zapis: „wykonywanie usług dla innych podmiotów gospodarczych w przypadku 

wolnych mocy przerobowych”. 
Przewodniczący Kazimierz Tomasiak poddał pod głosowanie zgłoszoną 

poprawkę. Za jej wprowadzeniem głosowało 8 radnych, przeciw nikt nie głosował, 

3 radnych wstrzymało się od głosu. W wyniku głosowania poprawka została przez 
Radę zaakceptowana. 

Przewodniczący Kazimierz Tomasiak odczytał projekt uchwały z naniesioną 
poprawką i poddał go pod głosowanie. Za przyjęciem uchwały głosowało  
11 radnych (przy 11 obecnych). W wyniku głosowania uchwala została podjęta 

jednogłośnie, zarejestrowana pod numerem 40/2010 i stanowi załącznik do 
protokołu. 

 
Ad. 30. Podjęcie uchwały w sprawie zlikwidowania wydzielonego rachunku  
             dochodów własnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. 

 
Przewodniczący Kazimierz Tomasiak zapytał, czy do projektu uchwały radni 

mają pytania lub wnioski. 

Przewodniczący Kazimierz Tomasiak odczytał projekt uchwały z naniesioną 
poprawką i poddał go pod głosowanie. Za przyjęciem uchwały głosowało  

12 radnych (przy 12 obecnych). W wyniku głosowania uchwala została podjęta 
jednogłośnie, zarejestrowana pod numerem 41/2010 i stanowi załącznik do 
protokołu. 

 
Ad. 31. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki  

               i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania  

               Narkomanii, Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2010. 

Przewodniczący Kazimierz Tomasiak zapytał, czy do projektu uchwały radni 

mają pytania lub wnioski. 
Przewodniczący Kazimierz Tomasiak odczytał projekt uchwały z naniesioną 

poprawką i poddał go pod głosowanie. Za przyjęciem uchwały głosowało  
12 radnych (przy 12 obecnych). W wyniku głosowania uchwala została podjęta 
jednogłośnie, zarejestrowana pod numerem 42/2010 i stanowi załącznik do 

protokołu. 
 
Ad. 32. Podjęcie uchwały w sprawie odpłatnego nabycia na rzecz Gminy  

              Zagnańsk gruntów położonych w miejscowości Samsonów.  
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Przewodniczący Kazimierz Tomasiak zapytał, czy do projektu uchwały radni 

mają pytania lub wnioski. 

Przewodniczący Kazimierz Tomasiak odczytał projekt uchwały z naniesioną 
poprawką i poddał go pod głosowanie. Za przyjęciem uchwały głosowało  
12 radnych (przy 12 obecnych). W wyniku głosowania uchwala została podjęta 

jednogłośnie, zarejestrowana pod numerem 43/2010 i stanowi załącznik do 
protokołu. 

 
Ad. 33. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany  
             w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania  

             przestrzennego dla znaleziska  geologicznego w kopalni Zachełmie  
             na terenie gminy Zagnańsk. 

 
Przewodniczący Kazimierz Tomasiak zapytał, czy do projektu uchwały radni 

mają pytania lub wnioski. 

Radny Artur Kudzia zwrócił uwagę, że jego zdaniem w tytule uchwały 
zamiast słowa: „dla” znaleziska geologicznego (…) winno znaleźć się: „w obrębie” 
znaleziska. 

Radny Stefan Grudzień zgłosił, aby znalazł się tam zapis: „dotyczącego” 
znaleziska geologicznego (…). 

Przewodniczący Kazimierz Tomasiak poddał pod głosowanie, kto z radnych 
jest za wprowadzeniem poprawki, zgłoszonej przez radnego Grudnia. Za 
wprowadzeniem poprawki głosowało 12 radnych (przy 12 obecnych). W wyniku 

głosowania poprawka została przez Radę przyjęta. 
Następnie Przewodniczący Kazimierz Tomasiak odczytał projekt uchwały z 

naniesioną poprawką i poddał go pod głosowanie. Za przyjęciem uchwały 
głosowało 12 radnych (przy 12 obecnych). W wyniku głosowania uchwała została 
podjęta jednogłośnie, zarejestrowana pod numerem 44/2010 i stanowi załącznik 

do protokołu. 
 
Ad. 34. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany  

             Nr 4 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego  

             sołectwa Zachełmie dla znaleziska geologicznego w kopalni  

             Zachełmie na terenie gminy Zagnańsk. 

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

Analogicznie do uchwały Nr 44/2010 wyraz „dla” znaleziska (…) w tytule 
projektu uchwały został zastąpiony wyrazem: „dotyczącego” znaleziska (…).  
Za wprowadzeniem poprawki głosowało 12 radnych (przy 12 obecnych). 

W wyniku głosowania poprawka została przez Radę przyjęta. 
Następnie Przewodniczący Kazimierz Tomasiak odczytał projekt uchwały  
z naniesioną poprawką i poddał go pod głosowanie. Za przyjęciem uchwały 

głosowało 12 radnych (przy 12 obecnych). W wyniku głosowania uchwała została 
podjęta jednogłośnie, zarejestrowana pod numerem 45/2010 i stanowi załącznik 

do protokołu. 
 
 

 
 



 22 

Ad. 35. Informacja o korespondencji wpływającej do Rady Gminy Zagnańsk  

             między sesjami. 

 Przewodnicząca Justyna Ślewa poinformowała, że w okresie od ostatniej 

sesji do Rady Gminy w Zagnańsku wpłynęły pisma: 

- od Pana Karola Poniewierskiego, który zwraca się z prośbą  

o ponowne rozpatrzenie możliwości zmiany przeznaczenia działek, które 

przylegają do terenów oczyszczalni w Barczy – sprawa ta wróci pod obrady 

komisji, 

- pismo od Wojewody Świętokrzyskiego w sprawie uwag wniesionych do Uchwały 

Nr 121/2009 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 27 listopada 2009r., 

- pismo od Wojewody Świętokrzyskiego w sprawie uwag wniesionych do Uchwały 

Nr 121/2009 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 27 listopada 2009r. 

 

Ad. 36.  Sprawozdanie delegatów do Związków Międzygminnych. 
 
 Wójt poinformował, że w okresie od ostatniej sesji odbyło się Zgromadzenie 

Związku Gmin Gór Świętokrzyskich w Bodzentynie, gdzie przedmiotem było 
uchwalenie budżetu na 2010 rok oraz ustalenie składki członkowskiej (2 zl od 
mieszkańca) – w przypadku Gminy Zagnańsk będzie to kwota około 25 500 

złotych. 
 

Ad. 37. Sprawy różne. 
 
 Radny Władysław Kowalewski zapytał, kiedy Pan Wójt przewiduje 

ogłoszenie konkursu na zadania ( w ramach RPO) w Zachełmiu oraz przy Dębie 
Bartek, kto przygotuje specyfikację na te konkursy. Radny poprosił również, aby 
zwrócić się do Regionalnej Organizacji Turystycznej o korektę szlaku rowerowego 

(pomiędzy Elblągiem a Rzeszowem). Z informacji posiadanych przez radnego szlak 
ma przebiegać z Kielc do Oblęgorka, pomijając Dęba Bartka i kopalnię  

w Zachełmiu. 
 Wójt odpowiedział, że prace przy przebudowie dróg oraz prace projektowe 
związane z budową parkingu, to materiały przetargowe będą przygotowywane już 

dzień po sesji. 
 Jeśli chodzi o zagospodarowanie terenu kopalni i przy Dębie Bartku – Wójt 

przewiduje przetarg dopiero po upewnieniu się, że będą pieniądze na realizację 
tego zadania. 
 W sprawie korekty szlaku rowerowego – dotychczas nie mieliśmy kontaktu  

z Regionalną Organizacją Turystyczną. Wójt powiedział, że zainteresuje się 
sprawą aby korekta taka została naniesiona. 
 

Ad. 38. Zapytania i interpelacje radnych i mieszkańców gminy. 
 

 Radny Tomasz Witecki zapytał, czy pojawiły się nowe okoliczności  
w sprawie budynku po dawnej szkole w Samsonowie. Radny poparł również 
prośbę Pani Lidii Putowskiej, aby znaleźć możliwość zwolnienia Towarzystwa 

Ziemi Samsonowskiej z czynszu. 
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 Radny Stefan Grudzień również poprosił o sprawdzenie możliwości 
zwolnienia TZS z opłaty czynszu. 

Wójt poinformował, że przedstawił już prawną stronę tej sprawy i obiecał 

zapoznać się szczegółowo ze sprawą. Wójt nadmienił, że pewnych rzeczy  
w polskim systemie prawnym nie da się ocenić na logikę. 

Pani Danuta Maciejewska-Paluch, Radca Prawny urzędu  poinformowała, 

że w kwestii budynku po byłej szkole podstawowej sprawa została skierowana do 
Sądu, opłacona, zostały uzupełnione braki. W obecnej chwili czekamy na 

wyznaczenie terminu rozprawy – powinna się ona odbyć koło połowy marca br. 
 
Radny Artur Kudzia zaproponował, aby Rada Gminy zgłosiła Panią Grażynę 

Wawszczak – Sołtysa Sołectwa Zagnańsk do konkursu ogólnopolskiego „Sołtys 
Roku 2009” ogłoszony przez miesięcznik „Gazeta Sołecka”. 

 
Przewodnicząca powiedziała, że o konkursie tym poinformowały ją Panie 

Ewa Kita (Sołtys z Tumlina) oraz Grażyna Wawszczak  (Sołtys z Zagnańska). Pani 

Przewodnicząca powiedziała, że miała otrzymać materiały dotyczące tego 
konkursu, które jednak nie dotarły. 

 

Pani Grażyna Wawszczak poinformowała, że materiały zostawiła na 
sekretariacie. 

Wójt poinformował, że co roku ogłaszany jest konkurs wojewódzki na 
Sołtysa Roku, którego finał jest w Wąchocku. 

 

Przewodnicząca dodała, że do tej pory wytypowaniem kandydatury do tego 
konkursu zajmowała się Komisja Promocji, Turystyki i Rolnictwa, po czym Wójt 

typował tego kandydata do konkursu w Wąchocku i stwierdziła, że sprawę 
wyboru kandydatury do konkursu skierujemy pod obrady Komisji Promocji, 
Turystyki i Rolnictwa. 

 
Radna Agnieszka Gębska poprosiła o odśnieżenie przystanków w msc. 

Gruszka. Radna zapytała również, co w sprawie wiaty przystankowej przy drodze 

E7. 
Kierownik Referatu Budownictwa i Ochrony Środowiska Jan Szwed 

powiedział, że sprawdzi tę kwestię i poinformuje radną. 
 
Kierownik Zakładu Usług Komunalnych Tomasz Świtaj poinformował, że 

chodniki odśnieżane przez ZUK są prawie zawsze zasypywane przez pługi 
odśnieżające drogę wojewódzką, które jeżdżą z nadmierną prędkością. 

 
Radny Piotr Piwowarczyk poprosił o pisemną odpowiedź, co dzieje się  

w sprawie kanalizacji w Tumlinie Węgle – Tumlinie Osówka i Tumlinie Zacisze. 

 
Radny Artur Kudzia zapytał, czy był już przetarg na dzierżawę działki 

(temat zgłaszany przez Panią Mojecką na jednej z wcześniejszych sesji). 

Wójt poinformował, że podpisał zarządzenie w tej sprawie i kolejnego dnia 
po sesji ogłoszenie powinno ukazać się na tablicy ogłoszeń, gdzie musi być 

wywieszone przez 21 dni. 
 
Radny Stefan Grudzień poprosił, aby zebrać śnieg z poboczy 5 metrów 

przed i za każdym przystankiem. 
 




