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Protokół  III/2010 
z posiedzenia sesji Rady Gminy Zagnańsk 

odbytej w dniu 10 marca 2010 roku. 

 
 

Sesję otworzyła o godz. 1100 i obradom przewodniczyła Przewodnicząca 

Rady Gminy Justyna Ślewa. Powitała zebranych na sali konferencyjnej Urzędu 
Gminy radnych, Wójta Zbigniewa Zagdańskiego, Skarbnika, sołtysów, 

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

Na podstawie listy obecności Przewodnicząca stwierdziła quorum  

(na sali obecnych było 11 radnych). 
Na sekretarza nadzorującego sporządzenie protokołu Przewodnicząca Rady 

Gminy wyznaczyła radnego Artura Kudzię. 
 
Ad. 2. Przyjęcie porządku obrad. 

 
 Przewodnicząca Justyna Ślewa zapytała, czy do porządku obrad są wnioski.  
Radny Piotr Piwowarczyk zgłosił wniosek, aby zdjąć z porządku obrad punkt nr 

25, czyli podjęcie stanowiska w sprawie rozpatrzenia protestu złożonego przez 
mieszkańców msc. Tumlin Osowa i Tumlin Osowa ul. Sosnowa. Radny Piotr 

Piwowarczyk poprosił o ponowne rozpatrzenie tej sprawy. 
Przewodnicząca poddała wniosek pod głosowanie. Za zdjęciem punktu nr 

25 z porządku obrad głosowało 10 radnych, nikt nie głosował przeciw, 1 radny 

wstrzymał się od głosu (za-10, przeciw-0, wstrzymujących-1). W wyniku 
głosowania punkt nr 25 został zdjęty z porządku obrad. 

Radny Wojciech Chłopek złożył wniosek, aby do porządku obrad po punkcie 
nr 4 (Informacja Wójta z działalności między sesjami) wprowadzić punkt o nazwie: 
„stanowisko Wojewody Świętokrzyskiego w sprawie artykułu w gazecie 

Zagnańskiej pt: „Trzeba ludziom mówić prawdę”.  
Przewodnicząca poddała wniosek pod głosowanie. Za wprowadzeniem 

punktu do porządku obrad głosowało 5 radnych, 4 radnych głosowało przeciw,  

3 radnych wstrzymało się od głosu (za-5, przeciw-4, wstrzymujących-3).  
W wyniku głosowania stanowisko zostało wprowadzone do porządku obrad jako 

punkt 4a. 
Następnie Przewodnicząca poddała pod głosowanie przyjęcie porządku 

obrad z wprowadzonymi przez Radę poprawkami. 

Za przyjęciem porządku obrad głosowało 12 radnych, nikt nie głosował 
przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. (za-12, przeciw-0, wstrzymujących-0).  

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. Informacja Wójta z działalności między sesjami. 
4a. Stanowisko Wojewody Świętokrzyskiego w sprawie artykułu w gazecie  

       Zagnańskiej pt: „Trzeba ludziom mówić prawdę”. 
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu 
Kieleckiego na wykonanie rozbudowy drogi powiatowej nr 0296T Kielce 
Zagnańsk na ul. Spacerowej oraz ul. Słonecznej w Zagnańsku. 
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7. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr 26/2010 Rady Gminy 
Zagnańsk z dnia 28 stycznia 2010r. dotyczącej zmiany Uchwały Rady Gminy 
Zagnańsk Nr 14/2009 z dnia 16 lutego 2009r. w sprawie udzielenia pomocy 

rzeczowej. 
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej na wykonanie 

projektu budowlanego chodnika i przebudowy drogi powiatowej nr 0437T 

Samsonów-Szałas-Odrowąż w msc. Samsonów-Ciągłe. 
9. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości oznaczonej 

numerem ewidencyjnym 144/6 o pow. 1,2867 ha położonej w obrębie 
geodezyjnym Jasiów na okres do trzech lat z przeznaczeniem pod użytkowanie 
rolnicze. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa 
nieruchomości zabudowanej zabytkową kapliczką, położonej w obrębie 

geodezyjnym Samsonów, gmina Zagnańsk. 
11. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia od Powiatu Kieleckiego 

nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Samsonów, gmina Zagnańsk. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa 
nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Belno, gmina Zagnańsk. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do projektu inwestycyjnego pod 

nazwą „e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej 
Województwa Świętokrzyskiego” i zabezpieczenia wkładu własnego. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie częściowego odstąpienia od sporządzenia 
zmiany Nr 3 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectw 
Chrusty i Zagnańsk. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zagnańsk 

(uchwalonego Uchwałą Nr 98/99 Rady Gminy w Zagnańsku z dnia 09 grudnia 
1999r. ze zm.). 

16. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 6  

w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego  sołectwa Bartków na 
terenie gminy Zagnańsk. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 5  

w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Kajetanów 
na terenie gminy Zagnańsk. 

18. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 8  
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectw Chrusty  
i Zagnańsk na terenie gminy Zagnańsk. 

19. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wymagań, jakie powinien 
spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie 

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

20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie 
Gminy Zagnańsk na rok budżetowy 2011 środków stanowiących fundusz 
sołecki. 

21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 134/2008 Rady Gminy 
Zagnańsk z dnia 30 października 2008r. w sprawie programu 

współfinansowania budowy przyłączy kanalizacyjnych i wodociągowych do 
nowo wybudowanych sieci na terenie gminy Zagnańsk na lata 2008-2015. 

22. Podjęcie stanowiska w sprawie nie wyrażenia zgody na zmianę 

przeznaczenia użytkowania działek na cele budowlane o funkcji mieszkaniowej 
i usługowej w obrębie geodezyjnym Gruszka, gmina Zagnańsk. 
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23. Podjęcie stanowiska w sprawie nie wyrażenia zgody na zmianę 
przeznaczenia użytkowania działek na cel wydobywania pokładów iłów  
w obrębie geodezyjnym Kołomań. 

24. Podjęcie stanowiska w sprawie braku możliwości sfinansowania 
przebudowy centrali telefonicznej w Ośrodku Zdrowia w Zagnańsku. 

25. Podjęcie stanowiska w sprawie działalności radnych w stowarzyszeniach. 

26. Podjęcie stanowiska w sprawie włączenia sołectw Występa i Zalezianka do 
granic administracyjnych gminy Zagnańsk. 

27. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli. 
28. Informacja o korespondencji wpływającej do Rady Gminy Zagnańsk  

        między sesjami. 

29.  Sprawozdanie delegatów do Związków Międzygminnych. 

37.  Sprawy różne. 

38.  Zapytania i interpelacje radnych i mieszkańców gminy. 

 
Ad. 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji. 

 
Przewodnicząca Justyna Ślewa zapytała, czy do protokołu z ostatniej sesji 

radni mają uwagi lub wnioski.  
 Radna Agnieszka Gębska poprosiła o umieszczenie przy dyskusji nad 
zgłoszonymi wnioskami do budżetu na 2010 rok fragmentu jej wypowiedzi, w 

której zadała pytanie, co jest ważniejsze: czy budowa drogi w msc. Gruszka czy 
oświetlenie ozdobne? 
 Przewodnicząca poddała pod głosowanie zgłoszony wniosek. Za 

wprowadzeniem takiej poprawki głosowało 10 radnych, nikt nie głosował przeciw, 
2 radnych wstrzymało się od głosu ( za-10, przeciw-0, wstrzymujących-2). 

 Następnie Przewodnicząca poddała pod głosowanie przyjęcie protokołu  
z ostatniej sesji z naniesioną poprawką. Za przyjęciem protokołu głosowało  
12 radnych, nikt nie głosował przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu ( za-12, 

przeciw-0, wstrzymujących-0). 
W wyniku głosowania protokół z sesji 28 stycznia 2010r. został przez Radę 

przyjęty. 

 
Ad. 4. Informacja Wójta z działalności między sesjami. 

  
 Wójt poinformował, że: 
- 31 stycznia br. Wójt uczestniczył w Walnym Zebraniu Związku Wędkarskiego  

   w Zagnańsku, 
- 1 lutego br. Wójt rozpoczął cykl spotkań Zarządu Województwa w sprawie starań  

   gminy o dofinansowanie z Unii Europejskiej takich przedsięwzięć jak:  
   Rewitalizacja Zagnańska oraz zagospodarowanie głównych atrakcji  
   turystycznych w gminie Zagnańsk, tj. Dębu Bartek oraz kopalnie w Zachełmiu.  

   W tym dniu Pan Wójt odbył spotkanie z Marszałkiem Województwa, Panem  
   Perzem – członkiem Zarządu Województwa, 
- 4 lutego br. Pan Wójt odbył spotkanie z radnym Województwa Jerzym  

    Suchańskim jak również radnym Województwa Panem Krzysztofem Gębskim, 
-  3 lutego br. Wójt wspólnie ze Skarbnikiem odbył spotkanie z Dyrektorem  

    Banku Gospodarstwa Krajowego. Rozmowa dotyczyła pozyskania przez Gminę  
    środków na finansowanie wyprzedzające środków z Unii Europejskiej, 
-  8 lutego Wójt odbył spotkanie z Dyrektorem Powiatowego Zarządu Dróg Panem  

    Komorniczakiem oraz Przewodniczącym Rady Powiatu Kieleckiego w sprawie  
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    inwestycji na drogach powiatowych planowanych do realizacji w roku  
    bieżącym, 
-  8 lutego br. upływał termin złożenia wniosku w ramach turystycznej  

     i gospodarczej promocji regionu. Wniosek taki został zgłoszony na kwotę  
    12 018 000 złotych i obejmuje on dwa obiekty – Dąb Bartek oraz rejon samej  
    kopalni i otoczenie kopalni w Zachełmiu, 

-  10 lutego Wójt odbył spotkanie z Dyrektorem Chóru w Zagnańsku Panem  
     Zdzisławem Moćko, który zgłosił wniosek o połączenie chóru w Zagnańsku i  

     Zachełmiu oraz włączenia tego chóru do Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i  
     Rekreacji w Zagnańsku. Zostały oszacowane z tego tytułu koszty – w  
     granicach 20 000 złotych, 

-  15 lutego odbyło się w Muzeum Narodowym w Kielcach spotkanie, dotyczące  
     pomysłu na prezentację najciekawszego miejsca w Gminie w Parlamencie  

     Europejskim jesienią tego roku. Tym najciekawszym miejscem w Gminie jest  
     Dąb Bartek, 
-  17 lutego br. odbyło się posiedzenie Rady Społecznej Samorządowego Zespołu  

    Ośrodków Zdrowia, w czasie której przyjęto sprawozdanie z działalności za  
    poprzedni rok. Na posiedzeniu tym Pani Dyrektor poinformowała, że SZOZ  
    osiągnął za rok 2009 ponad 41 000 złotych zysku, 

-  19 lutego br. odbył się Zarząd Gminny OSP w Chrustach – rozmawiano na nim  
    o zadaniach bieżących i sposobach ich finansowania, 

-  21 lutego odbyło się spotkanie sprawozdawcze OSP w Chrustach, którego  
     najważniejszym punktem był wybór nowego kierownictwa, 
-  22 lutego Wójt uczestniczył w pogrzebie Księdza Andrzeja Olszewskiego,  

     proboszcza Parafii Odrowążek, 
-  28 lutego br. Wójt wziął udział w wieczorze poezji zorganizowanym przez  

     Towarzystwo Ziemi Samsonowskiej wspólnie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy  
     Społecznej, 
-  1 marca Wójt odbył spotkanie z Kierownikiem Zakładu Usług Komunalnych, na  

    którym omówione zostały zasady finansowania działalności ZUK w roku 2010, 
-  5 marca br. Wójt uczestniczył w posiedzeniu Rady Banku Spółdzielczego  
w Samsonowie. Jednocześnie Wójt poinformował, ze nie jest członkiem Rady 

Banku Spółdzielczego – jedynie osobą reprezentującą Gminę, 
-  9 marca br. odbyło się zebranie wiejskie w Samsonowie. Dotyczyło ono zmiany 

w Planie Odnowy Miejscowości Samsonów. Oprócz tego mieszkańcy wyrazili swój 
sprzeciw wobec powstania jakiejkolwiek kopalni gliny na terenie sołectwa. 
 

 Przewodnicząca Justyna Ślewa podziękowała Wójtowi za złożenie informacji 
i zapytała, czy radni mają pytania do złożonej informacji. 

 Radny Stefan Grudzień zapytał, czy figura tetrapoda mogłaby zostać 
zamontowana przed Urzędem. Radny zapytał również, czy gmina prowadzi 
rozmowy z właścicielami terenów po stronie północnej kamieniołomu  

w Zachełmiu. 
 Wójt odpowiedział, że figura tetrapoda została pozyskana ze Stowarzyszenia 
„Delta” z Bałtowa, z którym Gmina Zagnańsk zawrze porozumienie o wzajemnej 

współpracy, polegającej na wzajemnej promocji tych miejsc. Przestrzeń przed 
urzędem gminy jest najlepsza do prezentacji figury tetrapoda, ale może wyżej na 

ścianie, gdzie nie byłaby ona narażona na dewastację. 
 Wójt odpowiedział, że tereny po stronie północnej to tereny głównie 
prywatne, gdzie każdy z właścicieli wypowiada się różnie na ten temat i ma na 

uwadze głównie swój interes a interes publiczny jest dla wielu abstrakcją. 
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Problem występuje po stronie południowej kopalni, gdzie właściciel definitywnie 
odmówił współpracy. 
Od Pana, który jest właścicielem 1/3 terenu kopalni gmina otrzymała deklaracje 

współpracy. 
 Radny Kazimierz Salwa powiedział, że właściciele gruntów, które mają 
zostać przeznaczone pod parking przekazywali mu, że rozmowy ze strony gminy 

dotyczyły bardzo niskich stawek za wykup tych działek. 
 Wójt poinformował, że urzędnicy rozmawiają o cenie, jaka wynika  

z logicznej oceny sytuacji, ponieważ są to grunty rolne i ustawa nie pozwala płacić 
za nie jak za tereny budowlane. Wójt zaznaczył, że być może gdy właściciele 
gruntów będą się upierać przy swoich stawkach, trzeba będzie dokonać zmiany 

przeznaczenia aby odkupić te grunty. 
 Radny Robert Kaszuba powiedział, że ustawa nie zmusza do zmiany  

w planie zagospodarowania. Liczy się przeznaczenie gruntu a będzie ono pod 
budowę parkingu. Radny zapytał, czy prawdą jest że na teren zbiornika  
w Borowej Górze był wywożony śnieg z zimowego utrzymania dróg. Radny zapytał 

również, czy prawdą jest, że Zakład Usług Komunalnych nie może odśnieżyć 
żadnej drogi lub chodnika bez osobistego zlecenia Pana Wójta oraz czy na 
posiedzeniu Rady Społecznej SZOZ było podjęte stanowisko dot. modernizacji 

centrali telefonicznej ośrodka zdrowia. Radny Kaszuba zapytał, czy w ramach 
złożonego wniosku o środki unijne na zagospodarowanie wokół kopalni  

w Zachełmiu gmina będzie finansowała budowę drogi mając wiedzę, że koszt ten 
nie będzie kosztem kwalifikowanym. Radny zapytał, czy na zebraniu wiejskim  
w Samsonowie zapadły ustalenia odnośnie iłów oraz jaki jest stan zatrudnienia 

oraz powód odejścia pracowników urzędu w bieżącym roku. 
 Wójt poinformował, że faktycznie liczy się przeznaczenie nieruchomości, ale 

najpierw należy potwierdzić, że właściciel zechce sprzedać działkę i dopiero zlecić 
projektantowi zadanie. Co do zimowego utrzymania dróg – decyzje odnośnie 
wywozu śniegu jak też inne podejmował samodzielnie Kierownik ZUK. Gdy 

okazało się, że wszystkie pieniądze przeznaczone na ten cel zostały wydane i nie 
ma możliwości przesunięcia ich z innych źródeł, wówczas wyznaczony został 
pracownik do kontaktów z ZUK w tym zakresie i był informowany przez ZUK  

o wszystkich zamierzeniach. Drogi wskazane w projekcie gmina chce zrobić bez 
względu na to, czy są one kosztem kwalifikowanym. Wniosek złożony do tego 

projektu został opracowany przez wyspecjalizowaną w tym zakresie firmę. Jeśli 
chodzi o zatrudnienie w urzędzie, to kodeks pracy w sprawie jakości pracy 
pracowników pozwala dyskutować publicznie w stosunku do tych osób, które 

mają stosunek pracy w innej formie niż na podstawie umowy o pracę. W urzędzie 
nie ma żadnych problemów z wykonywaniem pracy a każde zadanie jest 

przydzielone konkretnemu pracownikowi w urzędzie. Z urzędu w bieżącym roku 
odeszło 3 pracowników, którzy wygrali konkurs. Śnieg z zimowego utrzymania 
został złożony w pobliżu zalewu a przepisy stanowią, iż śnieg powinien być 

wywożony na wysypisko śmieci w Promniku. Wójt poinformował również, że 
odpowiada za właściwy dobór pracowników, a rzecz nie jest w tym, aby zatrudnić 
dużą ilość pracowników, którzy nie będą prawidłowo realizowali swych zadań, ale 

by zatrudnić ludzi, którzy w gąszczu przepisów i biurokratycznym wariactwie 
potrafią się sprawnie poruszać. 

 Radny Stefan Grudzień zaznaczył, że łatwo jest pokazywać tylko negatywne 
strony działania a trudno jest mówić o pozytywnych stronach. Jest powołany 
ZUK, zakupiony został sprzęt i trzeba dać czas firmie, aby się wykazała. Należy 

również zdaniem radnego szukać innych rozwiązań, jak np. zawieranie umów  
z ludźmi, którzy mają własne ciągniki. 
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  Radny Artur Kudzia zapytał, dlaczego mimo informacji w ubiegłym roku  
o zamiarze ogłoszenia konkursu na Sekretarza do końca maja 2009r. do tej pory 
nie został on ogłoszony. Radny zapytał również o kwestię znalezienia środków na 

dobudowę kuchni w szkole w Chrustach. 
 Wójt odpowiedział, że w momencie układania budżetu przyświecała zasada, 
aby nie powiększać założonego już deficytu. Jednak życie pokazuje inne 

rozwiązania a sąsiednie gminy mają jeszcze większy deficyt. Zakładane kwoty na 
inwestycje były nieco niższe a kosztorysy składane przez firmy są niestety wyższe. 

Wójt zaznaczył, że na pewno żaden radny czy radna nie zgodziliby się na to, by 
wykreślić jakąś inwestycję i na pewno łatwiej jest atakować osobę Wójta niż 
podejmować decyzję o wykreśleniu jakiejś inwestycji. 

 Wójt poinformował również, że łatwiej mu jest wziąć na siebie pewne 
obowiązki ich pilnować niż zatrudnić osobę do tego nie przygotowaną i żyć  

w przeświadczeniu, że wykona zadanie tak, jak ono powinno być wykonane. 
  
Ad. 4a. Stanowisko Wojewody Świętokrzyskiego w sprawie artykułu  

         w Gazecie Zagnańskiej pt: „Trzeba ludziom mówić prawdę”. 
 
 Przewodnicząca poinformowała, że żadne takie stanowisko nie dotarło do 

Rady Gminy i poprosiła radnego Wojciecha Chłopka o jego przedstawienie. 
 Radny Wojciech Chłopek poinformował, ze stanowisko jest datowane na 

dzień 10 marca br. (data sesji Rady Gminy) i kierowane jest przede wszystkim do 
Redaktora Gazety Zagnańskiej, Pana Jerzego Kosowskiego. 
 Wojewoda Świętokrzyski Bożentyna Pałka-Koruba domaga się sprostowania 

artykułu zawartego w Gazecie Zagnańskiej (numer z lutego br.), dotyczącego 
informacji o nieprzekazaniu przez Wojewodę środków na wypłatę świadczeń. Jak 

podkreśla w swym stanowisku Wojewoda Świętokrzyski wszystkie transze dotacji 
zostały przekazane w terminie. 
 Wójt poinformował, że nie ma Pani Elżbiety Korus, Kierownika GOPS  

w Zagnańsku, która mogłaby wypowiedzieć się w tej sprawie. Jednak  
z przekazanych przez nią wyjaśnień żadna złotówka nie została wydana 
niezgodnie z jej przeznaczeniem.  

 
Ad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok. 

 
 Przewodnicząca poinformowała, że Skarbnik omówi wszystkie zmiany 
wymienione w projekcie uchwały dot. zmian w budżecie gminy na 2010 rok. 

Skarbnik zgłosił również poprawkę do projektu uchwały, polegającą na dodaniu 
po paragrafie 10 paragrafu Nr 11. Pracownik obsługujący Radę Gminy rozdał 

projekt uchwały z omawianym paragrafem, który zostałby dodany po 
przegłosowaniu poprawki. 
 Przewodnicząca Justyna Ślewa zapytała, czy do projektu uchwały radni 

mają pytania lub wnioski. 
 Radny Robert Kaszuba poprosił o przekazanie mu informacji na temat 
wartości kosztorysowej prac związanych z rozbudową Zespołu Szkół 

Podstawowych Nr 2, Przedszkola i Gimnazjum w Zagnańsku o przedszkole i 
łącznik z halą sportową. Radny poprosił o szczegółowe informacje na temat daty 

kosztorysu, jego kwoty itp. 
 Przewodnicząca poddała pod głosowanie wprowadzenie poprawki do 
projektu uchwały, polegającej na dodaniu paragrafu 11. 

 Za wprowadzeniem poprawki głosowało 9 radnych, nikt nie głosował 
przeciw, 2 radnych wstrzymało się od głosu (za-9, przeciw-0, wstrzymujących-2). 



 7 

Następnie Przewodnicząca odczytała projekt uchwały z wprowadzoną przez Radę 
poprawką i poddała go pod głosowanie. 
 Za przyjęciem uchwały głosowało 9 radnych, przeciw nikt nie głosował,  

4 radnych wstrzymało się od głosu (za-11, przeciw-0, wstrzymujących-4).  
W wyniku głosowania uchwała została podjęta, zarejestrowana pod numerem 
46/2010 i stanowi załącznik do protokołu. 

 
Ad. 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu  

           Kieleckiego na wykonanie rozbudowy drogi powiatowej nr 0296T  
          Kielce Zagnańsk na ul. Spacerowej oraz ul. Słonecznej w Zagnańsku. 
 

 Przewodnicząca Justyna Ślewa 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, przeciw nikt nie głosował,  
nikt nie wstrzymał się od głosu (za-13, przeciw-0, wstrzymujących-0). W wyniku 

głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie w obecności 13 radnych, 
zarejestrowana pod numerem 47/2010 i stanowi załącznik do protokołu. 
 Przewodnicząca ogłosiła 15 minut przerwy. Po przerwie wznowiła obrady  

i poinformowała, że Rada przechodzi do omawiania punktu nr 7 w porządku 
obrad. 

 
Ad. 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr 26/2010 Rady  
             Gminy Zagnańsk z dnia 28 stycznia 2010r. dotyczącej zmiany  

             Uchwały Rady Gminy Zagnańsk Nr 14/2009 z dnia 16 lutego 2009r.  
            w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej. 

 
 Przewodnicząca Justyna Ślewa 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 10 radnych, przeciw nikt nie głosował,  
nikt nie wstrzymał się od głosu (za-10, przeciw-0, wstrzymujących-0). W wyniku 

głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie w obecności 10 radnych, 
zarejestrowana pod numerem 48/2010 i stanowi załącznik do protokołu. 

 
Ad. 8 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej na  
              wykonanie projektu budowlanego chodnika i przebudowy drogi  

              powiatowej nr 0437T Samsonów-Szałas-Odrowąż w msc. Samsonów- 
             Ciągłe. 

 
 Przewodnicząca Justyna Ślewa 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 11 radnych, przeciw nikt nie głosował,  
nikt nie wstrzymał się od głosu (za-11, przeciw-0, wstrzymujących-0). W wyniku 

głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie w obecności 11 radnych, 
zarejestrowana pod numerem 49/2010 i stanowi załącznik do protokołu. 

 
Ad. 9. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości  
                oznaczonej numerem ewidencyjnym 144/6 o pow. 1,2867 ha   

                położonej w obrębie geodezyjnym Jasiów na okres do trzech lat  
               z przeznaczeniem pod użytkowanie rolnicze. 



 8 

 
 Przewodnicząca Justyna Ślewa 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 8 radnych, przeciw nikt nie głosował,  
3 radnych wstrzymało się od głosu (za-8, przeciw-0, wstrzymujących-3).  

W wyniku głosowania uchwała została podjęta, zarejestrowana pod numerem 
50/2010 i stanowi załącznik do protokołu. 

 
Ad. 10. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia od Skarbu  
                Państwa nieruchomości zabudowanej zabytkową kapliczką,  

               położonej w obrębie geodezyjnym Samsonów, gmina Zagnańsk. 
 

 Przewodnicząca Justyna Ślewa zapytała, czy do projektu uchwały radni 
mają pytania lub wnioski.  
 Radny Artur Kudzia zapytał, czy z tytułu przejęcia od Skarbu Państwa 

gmina poniesie jakieś koszty. 
 Wójt odpowiedział, że przejęcie jest nieodpłatne. 
Przewodnicząca odczytała projekt uchwały i poddała go pod głosowanie.  

 Za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych, przeciw nikt nie głosował,  
nikt nie wstrzymał się od głosu (za-12, przeciw-0, wstrzymujących-0). W wyniku 

głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie w obecności 12 radnych, 
zarejestrowana pod numerem 51/2010 i stanowi załącznik do protokołu. 
 

Ad. 11. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia od Powiatu  
               Kieleckiego nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym  

              Samsonów, gmina Zagnańsk. 
 
 Przewodnicząca Justyna Ślewa 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 12 radnych, przeciw nikt nie głosował,  

nikt nie wstrzymał się od głosu (za-12, przeciw-0, wstrzymujących-0). W wyniku 
głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie w obecności 12 radnych, 

zarejestrowana pod numerem 52/2010 i stanowi załącznik do protokołu. 
 
Ad. 12. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia od Skarbu  

                Państwa nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Belno,  
               gmina Zagnańsk. 

 
 Przewodnicząca Justyna Ślewa 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 12 radnych, przeciw nikt nie głosował,  
nikt nie wstrzymał się od głosu (za-12, przeciw-0, wstrzymujących-0). W wyniku 

głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie w obecności 12 radnych, 
zarejestrowana pod numerem 53/2010 i stanowi załącznik do protokołu. 

 
Ad. 13. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do projektu  
                inwestycyjnego pod nazwą „e-świętokrzyskie Budowa Systemu  

                Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego”  
               i zabezpieczenia wkładu własnego. 
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Przewodnicząca Justyna Ślewa zapytała, czy do projektu uchwały radni 

mają pytania lub wnioski. 

Radny Robert Kaszuba zapytał, co jest powodem zmiany tej uchwały. 
Wójt poinformował, że zgodnie z podpowiedzią Regionalnej Izby 

Obrachunkowej do podstawy prawnej dodano lit. „e” z art. 18 ust. 2 pkt. 9 ustawy 

o samorządzie gminnym.  
 Ponieważ innych pytań nie było, Przewodnicząca odczytała projekt uchwały 

i poddała go pod głosowanie.  
 Za przyjęciem uchwały głosowało 8 radnych, przeciw nikt nie głosował,  
5 radnych wstrzymało się od głosu (za-8, przeciw-0, wstrzymujących-5).  

W wyniku głosowania uchwała została podjęta, zarejestrowana pod numerem 
54/2010 i stanowi załącznik do protokołu. 

 
Ad. 14. Podjęcie uchwały w sprawie częściowego odstąpienia  
                     od sporządzenia zmiany Nr 3 w miejscowym planie  

                    zagospodarowania przestrzennego sołectw Chrusty i Zagnańsk. 
 

Przewodnicząca Justyna Ślewa zapytała, czy do projektu uchwały radni 

mają pytania lub wnioski. 
Radny Robert Kaszuba zasugerował, że zakres zmiany można uzgadniać 

wcześniej z Dyrekcją Lasów Państwowych. 
 Wójt poinformował, że zakres zmiany został uzgodniony z właściwym 
podmiotem – Nadleśniczym Nadleśnictwa Zagnańsk. Osoba nadleśniczego została 

jednak zmieniona. 
 Radny Władysław Kowalewski zapytał, czy uzgodnienie to zostało 

sporządzone na piśmie. 
 Wójt poinformował, że zarówno ta zmiana jak też wszystkie wcześniejsze 
uzgadniane były w formie ustnej, co nie było przeszkodą. 

 Radny Stefan Grudzień dodał, że współpraca z Nadleśnictwem jest trudna  
i wiele decyzji w trakcie rozmów ulega zmianie. 
 Ponieważ innych pytań nie było, Przewodnicząca odczytała projekt uchwały 

i poddała go pod głosowanie.  
 Za przyjęciem uchwały głosowało 9 radnych, przeciw nikt nie głosował,  

3 radnych wstrzymało się od głosu (za-9, przeciw-0, wstrzymujących-3).  
W wyniku głosowania uchwała została podjęta, zarejestrowana pod numerem 
55/2010 i stanowi załącznik do protokołu. 

 
Ad. 15. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany  

              Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania  
              przestrzennego gminy Zagnańsk (uchwalonego Uchwałą Nr 98/99  
             Rady Gminy w Zagnańsku z dnia 09 grudnia 1999r. ze zm.). 

 
Przewodnicząca Justyna Ślewa zapytała, czy do projektu uchwały radni 

mają pytania lub wnioski. 

 Radny Robert Kaszuba zapytał, kto płaci za zmianę w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego sołectwa Kajetanów, prosząc jednocześnie  

o załączanie do materiałów dla radnych informacji, kto pokrywa koszty zmiany  
w planie zagospodarowania. 
 Wójt poinformował, że za zmianę w planie w Kajetanowie płaci gmina. 

Radny Robert Kaszuba poinformował, że jego zdaniem w poprzednim planie były 
inne zapisy. 
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 Radny Wojciech Chłopek powiedział, że poprzedni plan zawierał inny zapis, 
a gmina chce zmienić teraz na funkcję handlową. 
 Wójt poinformował, że koszty zmiany są takie same, a mieszkaniec oczekuje 

czegoś innego. 
 Radny Władysław Kowalewski poprosił, aby radni przyjęli tą uchwałę  
i złożył wniosek o jej przyjęcie. 

 Przewodnicząca odczytała projekt uchwały i poddała go pod głosowanie. 
Za przyjęciem uchwały głosowało 9 radnych, przeciw nikt nie głosował,  

4 radnych wstrzymało się od głosu (za-9, przeciw-0, wstrzymujących-4).  
W wyniku głosowania uchwała została podjęta, zarejestrowana pod numerem 
56/2010 i stanowi załącznik do protokołu. 

 
Ad. 16. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany  

              Nr 6 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego   
             sołectwa Bartków na terenie gminy Zagnańsk. 
 

 Przewodnicząca Justyna Ślewa 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 10 radnych, przeciw nikt nie głosował,  
3 radnych wstrzymało się od głosu (za-10, przeciw-0, wstrzymujących-3). W 

wyniku głosowania uchwała została podjęta, zarejestrowana pod numerem 
57/2010 i stanowi załącznik do protokołu.  
 

Ad. 17. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany  
              Nr 5 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego  

             sołectwa Kajetanów na terenie gminy Zagnańsk. 
 

Przewodnicząca Justyna Ślewa zapytała, czy do projektu uchwały radni 

mają pytania lub wnioski. 
 Radny Robert Kaszuba zwrócił uwagę, że zgodnie z obowiązującym planem 
zagospodarowania przestrzennego znajdujące się tam grunty określone są jako 

grunty organiczne a w tej chwili jest tam zastoisko i rozlewisko wody. 
 Wójt poinformował, że kwota za zmianę jest jednakowa, więc warto 

przeprowadzić tą zmianę w jak największym zakresie. 
 Przewodnicząca odczytała projekt uchwały i poddała go pod głosowanie. 
Za przyjęciem uchwały głosowało 9 radnych, przeciw 1 radny, 3 radnych 

wstrzymało się od głosu (za-9, przeciw-1, wstrzymujących-3). W wyniku 
głosowania uchwała została podjęta, zarejestrowana pod numerem 58/2010  

i stanowi załącznik do protokołu. 
 
Ad. 18. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany  

              Nr 8 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego  
             sołectw Chrusty i Zagnańsk na terenie gminy Zagnańsk. 
 

 Przewodnicząca Justyna Ślewa 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 9 radnych, przeciw nikt nie głosował,  
4 radnych wstrzymało się od głosu (za-9, przeciw-0, wstrzymujących-4).  

W wyniku głosowania uchwała została podjęta, zarejestrowana pod numerem 
59/2010 i stanowi załącznik do protokołu. 
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Ad. 19. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wymagań, jakie  
              powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie  

              zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów  
              komunalnych od właścicieli nieruchomości i w zakresie  
              opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości  

             ciekłych. 
 

 Przewodnicząca Justyna Ślewa 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, przeciw nikt nie głosował,  
nikt nie wstrzymał się od głosu (za-13, przeciw-0, wstrzymujących-0).  

W wyniku głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie w obecności 13 
radnych, zarejestrowana pod numerem 60/2010 i stanowi załącznik do 
protokołu. 

 
Ad. 20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie  
               w budżecie Gminy Zagnańsk na rok budżetowy 2011 środków  

              stanowiących fundusz sołecki. 
 

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

Radny Artur Kudzia zapytał, czy jest możliwość powiększenia kwoty 

funduszu sołeckiego o kwotę zwrotu z tego roku. 
Wójt odpowiedział, że w gminie Zagnańsk kwoty funduszu sołeckiego 

określone są na maksymalnym poziomie, natomiast gmina może zawsze dołożyć, 
jeśli tylko znajdą się środki w budżecie. 
 Przewodnicząca odczytała projekt uchwały i poddała go pod głosowanie.  

Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, przeciw nikt nie głosował,  
nikt nie wstrzymał się od głosu (za-13, przeciw-0, wstrzymujących-0).  
W wyniku głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie w obecności 13 

radnych, zarejestrowana pod numerem 61/2010 i stanowi załącznik do 
protokołu. 

 
Ad. 21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 134/2008 Rady  
               Gminy Zagnańsk z dnia 30 października 2008r. w sprawie   

               programu współfinansowania budowy przyłączy kanalizacyjnych  
               i wodociągowych do nowo wybudowanych sieci na terenie gminy  

               Zagnańsk na lata 2008-2015. 
 

Przewodnicząca Justyna Ślewa zapytała, czy do projektu uchwały radni 

mają pytania lub wnioski. 
 Wójt poinformował, że zmiana uchwały podyktowana jest jej dostosowaniem 
do aktualnie obowiązujących przepisów. 

 Pani Przewodnicząca zauważyła, że w projekcie uchwały ustęp 7 winien 
mieć numer 6 i poddała poprawkę pod głosowanie. Za przyjęciem poprawki 

głosowało 12 radnych (przy 12 obecnych na sali). 
 Następnie Przewodnicząca odczytała projekt uchwały z naniesioną 
poprawką i poddała go pod głosowanie.  

Za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych, przeciw nikt nie głosował,  
nikt nie wstrzymał się od głosu (za-12, przeciw-0, wstrzymujących-0).  



 12 

W wyniku głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie w obecności 13 
radnych, zarejestrowana pod numerem 62/2010 i stanowi załącznik do 
protokołu. 

 
Ad. 22. Podjęcie stanowiska w sprawie nie wyrażenia zgody na zmianę  
               przeznaczenia użytkowania działek na cele budowlane o funkcji  

               mieszkaniowej i usługowej w obrębie geodezyjnym Gruszka, gmina  
              Zagnańsk. 

 
 Przewodnicząca poinformowała, że projekt stanowiska został przygotowany 
po ponownym wystąpieniu inwestora i jest negatywny z uwagi na sąsiedztwo 

oczyszczalni ścieków oraz zapisu w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego, który mówi, że są to tereny stale lub okresowo prowadzące wody. 

 Radny Stefan Grudzień poinformował, że na posiedzeniu Komisji Oświaty, 
Kultury, Sportu, Pomocy Społecznej i Zdrowia członkowie komisji pytali 
pracownika, czy gmina wystąpiła z inną propozycją, np. przekształcenie na 

funkcję usługową. 
 Wójt poinformował, że była ona rozważana, ale również negatywnie  
z powodu sąsiedztwa oczyszczalni ścieków. W ubiegłym roku – jak  poinformował 

Wójt – odbyło się spotkanie z mieszkańcami mieszkającymi w znacznej odległości 
od oczyszczalni, którzy narzekali na uciążliwość oczyszczalni. 

 Radna Agnieszka Gębska złożyła wniosek, aby wystąpić do właściciela tego 
terenu z propozycją przekształcenia terenu na funkcję usługową. 
 Radny Władysław Kowalewski zaapelował, aby Rada przychyliła się do 

propozycji przekształcenia terenu na funkcję usługową. 
 Wójt poinformował, że skierował do inwestora pismo wraz z podjętym przez 

Radę pierwszym negatywnym stanowiskiem w tej sprawie. 
 Radny Robert Kaszuba poprosił o kresokopię tego pisma. 
Przewodnicząca Justyna Ślewa poprosiła radnych o składanie konkretnych 

poprawek. 
 Radny Stefan Grudzień złożył wniosek, aby stanowisko zmienić na takie,  
w którym Rada wyraża zgodę na zmianę przeznaczenia na funkcję przemysłowo-

usługową. 
 Przewodnicząca ogłosiła przerwę w celu sformułowania przez członków 

Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Pomocy Społecznej i Zdrowia poprawionej 
treści stanowiska. 
 Po przerwie Przewodnicząca wznowiła obrady i poprosiła Przewodniczącego 

Komisji Stefana Grudnia o przedstawienie propozycji zmiany stanowiska. 
 Radny Stefan Grudzień odczytał treść stanowiska: 

„podjęcie stanowiska w sprawie zmiany przeznaczenia użytkowania działek Nr 
695/2, 697/2, 699/2, 701/2, 703/2, 705/2, 707/2, 709/2, 711/2, znajdujących 
się na terenie łąk i dolin rzecznych stale lub okresowo prowadzących wody w 

obrębie geodezyjnym Gruszka, gmina Zagnańsk. 
1. Rada Gminy w Zagnańsku ponownie nie wyraża zgody na zmianę 

przeznaczenia w planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa 

Gruszka, gmina Zagnańsk, nieruchomości- działek Nr 695/2, 697/2, 
699/2, 701/2, 703/2, 705/2, 707/2, 709/2, 711/2, znajdujących się na 

terenie łąk i dolin rzecznych stale lub okresowo prowadzących wody, na 
tereny budowlane o funkcji mieszkaniowej i usługowej. 

2. Rada Gminy może wyrazić zgodę na zmianę przeznaczenia w planie 

zagospodarowania przestrzennego Sołectwa Gruszka w/w działek na tereny 
budowlane o funkcji przemysłowo-usługowej”. 
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Przewodnicząca poddała pod głosowanie, kto z radnych jest za przyjęciem 
poprawionej treści stanowiska. Za jego przyjęciem głosowało 7 radnych, przeciw 
głosowało 5 radnych, nikt nie wstrzymał się od głosu. (za-7, przeciw-5, 

wstrzymujących-0) 
 W wyniku głosowania stanowisko zostało przyjęte i stanowi załącznik do 
protokołu.   

 
Ad. 23. Podjęcie stanowiska w sprawie nie wyrażenia zgody na zmianę  

               przeznaczenia użytkowania działek na cel wydobywania pokładów  
               iłów w obrębie geodezyjnym Kołomań. 
 

 Przewodnicząca poinformowała, że jest to teren w bliskim sąsiedztwie 
miejsca, gdzie o zmianę w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 

na cel wydobywania iłów ubiegała się Spółka z Częstochowy, na co nie wyrażali 
zgody mieszkańcy sołectwa. 
 Radny Tomasz Witecki poinformował, ze na zebraniu wiejskim, które odbyło 

się 9 marca (dzień przed sesją Rady Gminy) mieszkańcy wyrazili swoje 
zaniepokojenie i zdecydowany sprzeciw powstaniu w tamtym terenie kopalni. 
 Wójt poinformował, że jest to wola mieszkańców i należy ją uszanować. Nie 

chcą oni żadnej kopalni na terenie sołectwa. 
 Radny Stefan Grudzień poprosił, aby radni podtrzymali w głosowaniu 

stanowisko urzędu w sprawie nie wyrażenia zgody na zmianę przeznaczenia 
użytkowania działek na cel wydobywania iłów. 
 Przewodnicząca odczytała treść stanowiska i poddała je pod głosowanie. Za 

przyjęciem stanowiska głosowało 8 radnych, nikt nie głosował przeciw, 5 radnych 
wstrzymało się od głosu. (za-8, przeciw-0, wstrzymujących-5). 

 W wyniku głosowania stanowisko zostało przyjęte i stanowi załącznik do 
protokołu. 
 

Ad. 24. Podjęcie stanowiska w sprawie braku możliwości sfinansowania  
               przebudowy centrali telefonicznej w Ośrodku Zdrowia  
              w Zagnańsku. 

 
 Radny Stefan Grudzień poinformował, że Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, 

Pomocy Społecznej i Zdrowia zajmowała się tematem działalności SZOZ-u na 
ostatnim posiedzeniu. Pani Dyrektor SZOZ-u poinformowała wówczas, że ośrodek 
wypracował za rok 2009 zysk w kwocie 41 tys. zł. Na 2010 rok w budżecie gminy 

zarezerwowane jest już 25 000 zł na windę w budynku SZOZ w Zagnańsku. 
 Radny Artur Kudzia złożył wniosek, aby nie przyjmować tego stanowiska, 

natomiast w przypadku gdyby złożony przez SZOZ wniosek na budowę windy nie 
uzyskał akceptacji, zarezerwować te środki na potrzeby SZOZ. 
 Przewodnicząca poinformowała, że do rady gminy wpłynął również wniosek 

o przyznanie kwoty 25 000 złotych na zamontowanie drobinek śniegowych na 
dachu budynku SZOZ oraz systemu podgrzewanych rynien. 
 Wójt poinformował, że zgadza się ze stanowiskiem Komisji Oświaty, 

Kultury, Sportu, Pomocy Społecznej i Zdrowia, aby SZOZ pokrył  koszty remontu 
centrali z kwoty zysku. Również na ostatnim posiedzeniu Rady Społecznej 

Samorządowego Zespołu Ośrodków Zdrowia było stanowisko przedstawione przez 
Dyrektora SZOZ, nie było jednak głosowania w tej sprawie. 
 Radny Tomasz Witecki powiedział, że jego zdaniem kwota 15 000 złotych to 

wydatek śmieszny w porównaniu do kwoty 10 000 złotych, przeznaczonej na 
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zakup toreb ekologicznych. Radny poprosił o wsparcie rozwoju i działalności 
SZOZ-u. 
 Głos zabrała również Pani Beata Cecha-pracownik SZOZ w Zagnańsku. 

Poinformowała, że funkcjonowanie SZOZ bez profesjonalnej centrali znacznie 
utrudnia codzienną pracę. 
 Przewodnicząca Justyna Ślewa zapytała, czy środki z wypracowanego zysku 

zostały już rozdysponowane. 
 Pani Beata Cecha poinformowała, że jedynie 30% tej kwoty zostało 

przeznaczone na nagrody dla pracowników. 
 Przewodnicząca poinformowała, że Rada odkłada dyskusję w tej sprawie  
i oddaje głos mieszkańcom. 

 
Godz. 15:00 – czas dla mieszkańców 

 
 Pani Anna Tuz, Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Chrustach 
poinformowała, że społeczność szkolna ucieszyła się stanowiskiem w sprawie 

rozbudowy kuchni w szkole. Jednak brak środków w budżecie na 2010 rok 
wzbudził niepokój. Pani Dyrektor ponownie zaapelowała o umieszczenie środków 
na ten cel, ponieważ – jak zaznaczyła – ze stołówki obecnie korzysta 68 dzieci. 

  W tej samej sprawie głos zabrali również: Pan Roman Wróblewski, 
mieszkaniec Chrustów, Sołtys sołectwa Chrusty Krystyna Szydłowska, Sołtys 

sołectwa Gruszka Pani Jolanta Szmidt. 
 Sołtys Edward Krzeszowski z Umru poruszył problem wałęsających się 
psów. 

Pani Szmidt z msc. Ścięgna zgłosiła problem rozbieżności w dokumentacji dot. 
kanalizacji biegnącej przez jej posesję. 

 Wójt poinformował, że przygotuje pełną informację na ten temat dla Pani 
Szmidt. 
 Mieszkanka ul. Dębowej w Kaniowie zwróciła uwagę na ilość śmieci 

zalegających w pobliskim lesie. Poprosiła również o uzupełnienie ubytków po 
zimie na ul. Dębowej. 
 Pani Justyna Mazur, mieszkanka Chrustów poruszyła problem kanalizacji 

w msc. Chrusty oraz uciążliwości pobliskiego kurnika. 
 Wójt poinformował, że jednym z zarzutów mieszkańców jest to, że właściciel 

kurnika został powiadomiony o kontroli. Jednak aby kontrola była ważna należy 
powiadomić właściciela o jej terminie. 
 Pan Andrzej Starz, Przewodniczący Rady Sołeckiej w Chrustach powiedział, 

że oczekuje podjęcia stanowczej decyzji w sprawie kuchni przy szkole  
w Chrustach.  

 Przewodnicząca Justyna Ślewa poinformowała, że wnioski o wprowadzenie 
punktu do porządku obrad należy zgłaszać na początku sesji. W tym momencie 
taka decyzja podlegałaby uchyleniu. 

 Radny Stefan Grudzień zaproponował, aby Komisja Oświaty, Kultury, 
Sportu, Pomocy Społecznej i Zdrowia wyznaczyła w najbliższym czasie termin 
posiedzenia, na którym zajmie się sprawą dobudowy pionu kuchennego. Na 

posiedzenie tej komisji zostaliby zaproszeni również: Dyrektor Szkoły, Rada 
Rodziców, Radny, Sołtys. 

 Pan Andrzej Starz powiedział, że jego zdaniem jest to krok do tyłu, ponieważ 
Rada podjęła już stanowisko w tej sprawie na sesji w listopadzie 2009r. 
 Przewodnicząca poinformowała, że istotnie było podjęte takie stanowisko. 

Miało ono być wskazaniem dla Wójta do rozważenia możliwości ujęcia takich 
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środków. Budżet został przygotowany, przedstawiony Radzie i przez nią przyjęty. 
Nie ma w nim zadania rozbudowy szkoły o pomieszczenia na kuchnię i stołówkę. 
 Pani Dyrektor Anna Tuz podziękowała za wysłuchanie i poprosiła o podjęcie 

słusznej decyzji. 
 Pani Ewa Jończyk (Przewodnicząca Rady Sołeckiej w Bartkowie) poruszyła 
problem dzikich wysypisk śmieci. Podziękowała za życzenia zamieszczone  

w Gazecie Zagnańskiej z okazji Dnia Kobiet. Pani Ewa Jończyk zapytała, co dzieje 
się w sprawie kanalizacji w msc. Bartków Górny. 

 Wójt poinformował, że gmina wydaje ogromne środki na likwidację tzw. 
dzikich wysypisk śmieci i chce przejąć wywóz śmieci – usługę tą świadczyłby 
Zakład Usług Komunalnych, jednak potrzebne jest do tego trochę czasu na 

uregulowanie tej kwestii. 
 Wójt poinformował również, że prace przy kanalizacji powinny ruszyć 

wiosną br. 
 Przewodnicząca Justyna Ślewa poinformowała, że Rada wraca do dyskusji 
dot. podjęcia stanowiska w sprawie braku możliwości sfinansowania przebudowy 

centrali telefonicznej w SZOZ w Zagnańsku. 
 
 Radny Stefan Grudzień powiedział, że z wypowiedzi Dyrekcji i radnych  

wynikałoby, że SZOZ jest w opłakanym stanie. A nie jest tak, że gmina nie 
dofinansowuje działalności SZOZ, bowiem w budżecie gminy zabezpieczone są 

środki na budowę windy.  
 
 Radny Piotr Piwowarczyk powiedział, że w 2009 roku SZOZ uzyskał z gminy 

około 100 000 złotych tytułem dofinansowania na remont pomieszczeń pod 
rehabilitację. 

 Radny Artur Kudzia powiedział, że dobrym byłoby przedkładanie Radzie 
Gminy stanowisk podjętych na posiedzeniu Rady Społecznej SZOZ celem 
aprobaty. 

 Radny Władysław Kowalewski powiedział, że wyrażenie zgody na 
przeznaczenie dla SZOZu 15 000 złotych na remont centrali w porównaniu do 
zakładanego deficytu będzie niezauważalne. 

 Radny Stefan Grudzień zgłosił wniosek o zamknięcie dyskusji. 
Za zamknięciem dyskusji głosowało 6 radnych, przeciw było 4 radnych,  

2 radnych wstrzymało się od głosu. 
 Przewodnicząca odczytała treść stanowiska i poddała je pod głosowanie. Za 
jego przyjęciem głosowało 6 radnych, 4 radnych głosowało przeciw, 2 radnych 

wstrzymało się od głosu (za-6, przeciw-4, wstrzymujących-2). 
 W wyniku głosowania stanowisko zostało przyjęte i stanowi załącznik do 

protokołu. 
 
Ad. 25. Podjęcie stanowiska w sprawie działalności radnych  

                   w stowarzyszeniach. 
 
 Przewodnicząca poinformowała, że w związku z anonimową skargą, złożoną 

do Wojewody Świętokrzyskiego i przesłaną potem do Rady Gminy celem 
wyjaśnienia, skierowała do radnych prośbę o złożenie oświadczeń z informacją, do 

jakich należą stowarzyszeń. 
Przewodnicząca zapoznała radnych z treścią przygotowanego stanowiska.  

W toku dyskusji radny Robert Kaszuba zauważył, że sama rezygnacja 

Przewodniczącej z pełnienia  funkcji w stowarzyszeniu nie oznacza tego, że taka 
funkcja nie jest przez nią pełniona.  
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 Przewodnicząca zgodziła się z opinią radnego Roberta Kaszuby twierdząc,  
iż faktycznie według orzecznictwa pełnienie funkcji ustaje z chwilą wykreślenia  
w KRS-u. 

 Radny Wojciech Chłopek zauważył, że stanowisko zawiera fragmentaryczne 
zapisy, a ostateczna ocena i tak należała będzie do organów Wojewody 
Świętokrzyskiego. Radny Wojciech Chłopek poprosił, aby radni rozważyli, czy nie 

przekazać Wojewodzie Świętokrzyskiemu całości zebranych materiałów celem 
analizy i nie dokonywali jej sami. 

 Radny Artur Kudzia zgłosił wniosek, aby zapis w stanowisku dotyczący jego 
osoby brzmiał: „z informacji uzyskanych od Pana radnego stowarzyszenie nie 
prowadzi działalności gospodarczej”. 

 Radny Wojciech Chłopek jeszcze raz zaapelował o rozwagę radnych i nie 
przyjmowanie tego stanowiska. Informacja do Wojewody winna zawierać jedynie 

informację o zebranych materiałach i powinna zostać w takiej formie przekazana 
Wojewodzie. 
 Przewodnicząca poddała pod głosowanie, kto z radnych jest za 

wprowadzeniem poprawki zgłoszonej przez radnego Artura Kudzię.  
Za wprowadzeniem poprawki głosowało 10 radnych, nikt nie głosował przeciw,  
2 radnych wstrzymało się od głosu (za-10, przeciw-0, wstrzymujących-2). 

 Przewodnicząca poinformowała, że nie widzi przeszkód, aby zapis dotyczący 
jej osoby zmodyfikować zgodnie z wnioskiem złożonym przez radnego Roberta 

Kaszubę, iż „W dniu 18 stycznia 2010 roku złożyła rezygnację  
z pełnienia funkcji prezesa zarządu  LGD „Dorzecze Bobrzy”. 
 Przewodnicząca poddała pod głosowanie naniesienie poprawki, dotyczącej 

jej osoby, aby w punkcie 1 projektu stanowiska widniał zapis: „w dniu 18 stycznia 
2010 roku złożyła rezygnację z pełnienia funkcji prezesa zarządu  LGD „Dorzecze 

Bobrzy” 
 Za wprowadzeniem poprawki głosowało 10 radnych, nikt nie głosował 
przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu (za-10, przeciw-0, wstrzymujących-0). 

Przewodnicząca Justyna Ślewa nie brała udziału w głosowaniu. 
 Następnie Przewodnicząca odczytała projekt stanowiska z naniesionymi 
poprawkami i poddała stanowisko pod głosowanie. Za przyjęciem stanowiska nikt 

nie głosował, przeciw nikt nie głosował, 4 radnych wstrzymało się od głosu (za-0, 
przeciw-0, wstrzymujących-4). W głosowaniu nie brali udziału radni: Justyna 

Ślewa, Kazimierz Tomasiak, Stefan Grudzień, Piotr Piwowarczyk, Artur Kudzia, 
Agnieszka Gębska, Robert Kaszuba. 
 W wyniku głosowania stanowisko nie zostało przez Radę przyjęte. 

 
Ad. 26. Podjęcie stanowiska w sprawie włączenia sołectw Występa  

                 i Zalezianka do granic administracyjnych gminy Zagnańsk. 
  

Przewodnicząca poinformowała, że w obradach biorą udział przedstawiciele 

sołectw Występa i Zalezianka. 
Pan Papros, mieszkaniec sołectwa Występa poinformował, że pismo do Rady 

Gminy Zagnańsk zostało złożone z uwagi na to, że mieszkańcy chcą przejść pod 

powiat kielecki. 
 Sołtys sołectwa Zalezianka dodał, że z miejscowości tych bliżej i poręczniej 

jest mieszkańcom zarówno do szkoły jak też do lekarza. 
 Mieszkaniec z gminy Łączna powiedział, że są nikłe szanse na inwestycję  
w tych sołectwach ze strony Gminy Łączna. 

 Wójt Zbigniew Zagdański powiedział, ze natura wystąpień o zmianę granic 
administracyjnych jest taka, iż mieszkańcy oczekują czegoś więcej, niż to o mają. 
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A spełnić te oczekiwania będzie raczej trudno, bo nie da się nadrobić zaległości w 
krótkim czasie. Gmina Zagnańsk – jak zaznaczył Wójt – jako jedyna w powiecie 
prowadzi 9 szkół i jest rekordzistą w tym względzie. 

 Przy założeniu realizacji planu inwestycyjnego na 2010 rok, gmina przez 
okres dwóch kolejnych lat spłacać będzie kredyt. Już teraz brakuje na wiele 
rzeczy w naszej gminie i nie zanosi się na większy zastrzyk inwestycji w gminie. 

 Radny Robert Kaszuba zauważył, ze skoro mieszkańcy sołectw Występa 
oraz Zalezianka oceniają działania gminy Zagnańsk pozytywnie, to byłby to krok 

w kierunku rozwoju gminy Zagnańsk. 
 Radny Artur Kudzia poprosił radnych, aby przyjęli stanowisko o wyrażeniu 
zgody na włączenie sołectw Występa i Zalezianka do granic administracyjnych 

gminy Zagnańsk. 
 Przewodnicząca poinformowała radnych o informacji uzyskanej w rozmowie 

z Przewodniczącym Rady Gminy Łączna, iż opinia tamtej Rady na pewno będzie 
negatywna. 
 Radca Prawny urzędu Danuta Maciejewska-Paluch poinformowała, że 

negatywna opinia Rady Gminy Łączna nie zamyka ostatecznie procedury zmiany 
granic. 
 Radny Stefan Grudzień zapytał, czy ewentualne włączenie sołectw Występa 

i Zalezianka do granic administracyjnych gminy Zagnańsk nie spowodowałoby 
likwidacji gminy Łączna. Radny podkreślił też wysokość kwoty za sporządzenie 

map niezbędnych do takiej procedury, bowiem obszar sołectw Występa  
i Zalezianka byłby kilka razy większy od tego, który gmina Zagnańsk ma zamiar 
przejąć od gminy Masłów. 

 Radny Kazimierz Tomasiak powiedział, że byłaby to szansa na powiększenie 
się gminy i nie należy takiej szansy odrzucać. 

 Radny Piotr Piwowarczyk zadał pytanie, na jakiej podstawie wiadomo jest, 
czy faktycznie 100% mieszkańców chce przejść do gminy Zagnańsk. Czy było 
robione zebranie czy też jest to opinia tylko części mieszkańców. 

 Przedstawiciel sołectwa Występa odpowiedział, że przeprowadzone były 
tylko rozmowy wśród mieszkańców, na podstawie których ustalono, że zmianą 
granic byłoby zainteresowanych 100% mieszkańców – nie było zebrania ani list z 

podpisami. W przypadku sołectwa Zalezianka – zainteresowani to około 75% 
mieszkańców. 

Radny Robert Kaszuba zgłosił wniosek o zamknięcie dyskusji. 
Wiceprzewodniczący Kazimierz Tomasiak poddał wniosek pod głosowanie. 
Za jego przyjęciem głosowało 7 radnych, przeciw nikt nie głosował, 6 radnych 

wstrzymało się od głosu. 
 Radny Kudzia zgłosił wniosek, aby w wykropkowanym miejscu wpisać, że 

Rada „wyraża zgodę” a w tytule dodać po słowach: Występa i Zalezianka „z gminy 
Łączna”. 
 Za wprowadzeniem poprawek głosowało 7 radnych, przeciw głosował  

1 radny, 4 radnych wstrzymało się od głosu. 
 Przewodnicząca odczytała projekt stanowiska z wprowadzonymi przez Radę 
poprawkami i poddała go pod głosowanie. Za przyjęciem stanowiska głosowało  

6 radnych, przeciw głosował 1 radny, 4 radnych wstrzymało się od głosu (za-6, 
przeciw-1, wstrzymujących-4). 

 W wyniku głosowania stanowisko zostało przez Radę przyjęte i stanowi 
załącznik do protokołu. 
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Ad. 27. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli. 
 

 Przewodnicząca Justyna Ślewa zapytała, czy do złożonego 

sprawozdania radni mają pytania. 
 Radny Stefan Grudzień powiedział, że co roku samorząd wspólnie ze 
Związkami Nauczycielstwa Polskiego uzgadniał regulamin wynagradzania 

nauczycieli. Zmiana przepisów spowodowała, że w tym roku takiego spotkania nie 
było. Radny Stefan Grudzień powiedział, że dobrym byłoby wrócić do takiej 

praktyki i spróbować oszacować wynagrodzenia. 
 
Ad. 28. 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: 

- w sprawie rozbudowy stołówki w Chrustach (od Rady Sołeckiej w Chrustach,  

   Rady Rodziców, Dyrekcji szkoły) – są one do wglądu w Biurze Rady, 

- pismo Dyrektor SZOZ, w którym Pani Dyrektor zwraca się z prośbą  

    o przeznaczenie środków na drabinki śniegowe i ogrzewanie rynnowe budynku, 

- pismo Wojewody Świętokrzyskiego, w którym Wojewoda zwraca się z prośbą  

   o dokonanie korekty wcześniej podjętej uchwały, dotyczącej określenia   

   wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o wydanie  

   zezwolenia na odbiór nieczystości ciekłych, 

- trzy pisma od Wojewody Świętokrzyskiego, w których Wojewoda prosi  

    o dokonanie korekt uchwał dotyczących planów odnowy miejscowości Umer  

    i Samsonów oraz Lokalnego Planu Rewitalizacji msc. Zagnańsk. W uchwałach  

    tych Rada Gminy Zagnańsk nie wykazała, czy została przeprowadzona  

    strategiczna ocena oddziaływania na środowisko. Przewodnicząca  

    poinformowała, że ze strony urzędu zostały już podjęte działania zmierzające  

    do dokonania korekt tych uchwał. 

Ad. 29.  Sprawozdanie delegatów do Związków Międzygminnych. 

 
 Wójt poinformował, że w okresie od ostatniej sesji odbyło się: 
- 22 lutego br. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników – na którym Pan Wójt nie  

  był obecny. Zatwierdzany był na nim plan techniczno-ekonomiczny oraz  
  inwestycyjny spółki „Wodociągi Kieleckie”. Spółka planuje na terenie Gminy  

  Zagnański kilka przedsięwzięć, m. inn. rozbudowę oczyszczalni ścieków  
  w Bartkowie, przebudowę wodociągu Kajetanów, pompowni w Jasiowie, 
- 3 lutego br. odbył się Zarząd Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji   

  w Kielcach, na którym była przekazana informacja o wykonaniu budżetu za  
  2009 rok. Analizowano również plan obiektów dzierżawionych, gdzie z większych  
  zadań w nim przedstawionych znalazła się przebudowa wodociągu w Ścięgnach,  

  modernizacja hydroforni w Jaworzach oraz modernizacja zbiornika wody  
  w Długojowie, 

- 8 lutego br. odbyło się kolejne posiedzenie Zarządu MZWiK w Kielcach, na 
którym omawiano problem związany z modernizacją hydroforni w Jaworzach, 
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- 23 lutego odbyło się Zgromadzenie Związku Gmin Gór Świętokrzyskich  
   w Bodzentynie, na którym dokonano zmiany w budżecie Związku, 
-  odbyło się również Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Miast i Gmin 

Regionu Świętokrzyskiego, które miało charakter rozliczeniowy. Na tym 
Zgromadzeniu podjęto również decyzję o ustaleniu stawki wpłaty  
z poszczególnych gmin – stawka dla Gminy Zagnańsk jest taka sama, jak roku 

ubiegłym, czyli 1 500 złotych. 
 Wójt poinformował również, że zrezygnował z funkcji Członka Rady 

Programowej LGD „Dorzecze Bobrzy”. Z tego tytułu Wójt nie pobierał żadnego 
wynagrodzenia. 
 

Ad. 30. Sprawy różne. 
 

 Radny Chłopek zapytał, co się stanie jeśli zapisy uchwały zmieniającej 
program budowy przyłączy umkną uwadze Nadzoru Wojewody. Czy wówczas 
gmina będzie realizować te przyłącza. 

 Wójt odpowiedział, że gmina będzie je realizować. W przypadku natomiast 
uchylenia tej uchwały problem ten stanie się również problemem innych gmin, 
należących do MZWiK w Kielcach. Jeśli zostanie potwierdzony brak możliwości 

realizowania tych przyłączy pomysł jest taki, aby gminy zrezygnowały z opłat, 
jakie teraz Spółka odprowadza z tytułu dzierżawy obiektów przekazywanych  

w użytkowanie lub dzierżawę gminom i środki z tego tytułu gromadziły na 
pokrycie kosztów realizacji przyłączy. 
 Radny Artur Kudzia zgłosił, aby ponownie wystąpić do Nadleśnictwa z 

pismem o zgodę na postawienie wiaty przystankowej w lesie na drodze Zagnańsk 
– Kielce w rejonie Jaworzy, ale o znacznie mniejszych rozmiarach. Radny poprosił 

również o rozważenie przygotowania Planu Odnowy Miejscowości dla msc. 
Jaworze. 
 Wójt odpowiedział, że urząd ponowi pismo do Nadleśnictwa. Co do Planu 

Odnowy Miejscowości Wójt odpowiedział, że najpierw trzeba poprawić plany 
przyjęte do tej pory, ale jeżeli będzie taka decyzja – zostanie opracowany plan 
również dla msc. Jaworze.  

 Radny Krzysztof Gębski zwrócił się z prośbą o przywrócenie ostatniego 
kursu busa z Kielc do Umru.  

 Radny Robert Kaszuba poprosił o zgłoszenie faktu przewróconego znaku 
drogowego na skrzyżowaniu dróg Umer/Tumlin Dąbrówka. 
 

Ad. 31. Zapytania i interpelacje radnych i mieszkańców gminy. 
 

 Sołtys Grażyna Wawszczak zapytała, co dzieje się w sprawie wody dla 
mieszkańców ul Przemysłowej. Sołtys poruszyła również problem dziur na ul. 
Słonecznej jak również ustawienia tablicy ogłoszeń na ul. Słonecznej, ale  

w znacznej odległości od kapliczki. 
 Wójt odpowiedział, ze sprawa wody będzie załatwiona a gmina ma czas na 
to do 2012 roku. Jednak już w tym roku podjęte zostały działania zmierzające do 

opracowania projektu technicznego. Polecenie dot. naprawy nawierzchni dróg 
gminnych zostało już wydane. 

 Radny Władysław Kowalewski zapytał, czy istnieje możliwość wypożyczenia 
figury tetrapoda do Muzeum Narodowego w Kielcach. 
 Wójt odpowiedział, że możliwość taka istnieje, jednak dopiero po uzyskaniu 

zgody Stowarzyszenia „Delta” z Bałtowa. 
  




