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Protokół  IV/2010 
z posiedzenia sesji Rady Gminy Zagnańsk 

odbytej w dniu 29 kwietnia 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.  

Przewodnicząca zaproponowała, aby Rada Gminy oraz zebrani na sali 

goście minutą ciszy uczcili ofiary katastrofy lotniczej w Smoleńsku. 
Na podstawie listy obecności Przewodnicząca stwierdziła quorum  

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

Gminy wyznaczyła radnego Zenona Lagnera. 

 
Ad. 2. Przyjęcie porządku obrad. 
 

 Przewodnicząca poinformowała, że urbanista przygotowujący wszystkie 
projekty uchwał w sprawie zmian w Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego oraz w sprawie zmian w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego sołectw wskazał, że prawidłowym byłoby 
podjęcie zmian w studium w sposób narastający, tzn. najpierw zmiany o numerze 

od najniższego do najwyższego. 
 Ponadto w tekstach projektów uchwał brak jest zakazów, dotyczących 

obszaru Natury 2000. 
 Przewodnicząca Justyna Ślewa zapytała, czy do porządku obrad są jeszcze 
wnioski.  

 Wójt złożył wniosek, aby do porządku obrad wprowadzić jako punkt 16a 
projekt uchwały w sprawie nabycia na rzecz Gminy Zagnańsk gruntów 
położonych w miejscowości Umer z przeznaczeniem pod budowę pompowni 

ścieków. Jako uzasadnienie Wójt podał, że w dniu 28 kwietnia br. odbyła się 
rozprawa administracyjna, na której właścicielka gruntu oświadczyła, że chce 

sprzedać tą działkę. Inwestorem byłyby Wodociągi Kieleckie Sp z o.o., nabywcą 
zaś gmina Zagnańsk. 

Przewodnicząca Justyna Ślewa zapytała, kto z radnych jest za 

wprowadzeniem przedmiotowych zmian w punkcie nr 15 porządku obrad. 
Za wprowadzeniem zmian głosowało 11 radnych (przy 11 obecnych). 

Następnie Przewodnicząca poddała pod głosowanie wprowadzenie projektu 
uchwały zgłoszonego przez Wójta. 

Za wprowadzeniem projektu uchwały głosowało 11 radnych (przy  

11 obecnych). 
Przewodnicząca poddała pod głosowanie przyjęcie porządku obrad 
z wprowadzonymi przez Radę poprawkami. 

Za przyjęciem porządku obrad głosowało 11 radnych, nikt nie głosował 
przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. (za-11, przeciw-0, wstrzymujących-0).  

W wyniku głosowania porządek obrad został przyjęty jednogłośnie i przedstawia 
się następująco: 
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1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji. 

4. Informacja Wójta z działalności między sesjami. 
5. Sprawozdanie Wójta Gminy z wykonania budżetu gminy za 2009 rok. 
6. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok. 

     a) rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu za 2009 rok  
          Zakładu Usług Komunalnych. 

     b) rozpatrzenie sprawozdania Samorządowego Zespołu Ośrodków   
           Zdrowia w Zagnańsku. 

     c)   rozpatrzenie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminnej  
           Biblioteki Publicznej w Samsonowie. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok. 
9. Roczne Sprawozdanie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Zagnańsku z działalności za 2009 rok. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze 
przetargu nieruchomości niezabudowanych położonych w obrębie 
geodezyjnym Samsonów gmina Zagnańsk. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia do Wojewody 
Świętokrzyskiego z wnioskiem o nieodpłatne przekazanie na własność 

Gminy Zagnańsk działki położonej w obrębie geodezyjnym Kołomań. 
12. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia od Skarbu 

Państwa nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Zagnańsk, gmina 

Zagnańsk. 
13. Podjecie uchwały w sprawie nabycia na rzecz Gminy Zagnańsk 

gruntów położonych w miejscowości Zachełmie z przeznaczeniem pod 
budowę parkingu. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości 

położonych na terenie Gminy Zagnańsk w drodze przetargu na okres 10 lat 
z przeznaczeniem pod użytkowanie rolnicze. 

15. Podjęcie uchwał: 

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

- w sprawie zmiany Nr 3 w miejscowym planie zagospodarowania  
     przestrzennego sołectwa Kołomań na terenie gminy Zagnańsk, 
- w sprawie zmiany Nr 3 Studium uwarunkowań i kierunków  

     zagospodarowania przestrzennego gminy Zagnańsk, 
- w sprawie zmiany Nr 5 w miejscowym planie zagospodarowania  

         przestrzennego sołectw Chrusty i Zagnańsk na terenie gminy  
         Zagnańsk, 
- w sprawie zmiany Nr 4 Studium uwarunkowań i kierunków  

          zagospodarowania przestrzennego gminy Zagnańsk, 
- w sprawie zmiany nr 6 w miejscowym planie zagospodarowania  
         przestrzennego sołectw Chrusty i Zagnańsk, 

- w sprawie zmiany Nr 5 Studium uwarunkowań i kierunków  
          zagospodarowania przestrzennego gminy Zagnańsk, 

- w sprawie zmiany Nr 3 w miejscowym planie zagospodarowania  
     przestrzennego sołectwa Tumlin na terenie gminy Zagnańsk, 
- w sprawie zmiany Nr 6 Studium uwarunkowań i kierunków  
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          zagospodarowania przestrzennego gminy Zagnańsk, 
- w sprawie zmiany Nr 2 w miejscowym planie zagospodarowania  
          przestrzennego sołectwa Umer na terenie gminy Zagnańsk, 

- w sprawie zmiany Nr 7 Studium uwarunkowań i kierunków  
          zagospodarowania przestrzennego gminy Zagnańsk, 
- w sprawie zmiany Nr 8 Studium uwarunkowań i kierunków  

         zagospodarowania przestrzennego gminy Zagnańsk, 
- w sprawie zmiany Nr 3 w miejscowym planie zagospodarowania  

         przestrzennego sołectwa Szałas na terenie gminy Zagnańsk, 
- w sprawie zmiany Nr 9 Studium uwarunkowań i kierunków  
          zagospodarowania przestrzennego gminy Zagnańsk, 

- w sprawie zmiany Nr 4 w miejscowym planie zagospodarowania  
         przestrzennego sołectwa Kajetanów na terenie gminy Zagnańsk, 

- 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.), 
-  w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 9 w miejscowym  
     planie zagospodarowania przestrzennego sołectw Chrusty i Zagnańsk  

     na terenie gminy Zagnańsk, 
-   w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 6 w miejscowym  

     planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Kołomań na terenie  
     gminy Zagnańsk, 
-  w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 6 w miejscowym  

    planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Samsonów na  
    terenie gminy Zagnańsk. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Gminy Zagnańsk przyjętym  
       Uchwałą Nr 10/2002 Rady Gminy Zagnańsk z dnia  
       14 marca 2002r. z późniejszymi zmianami. 

16a.  Podjęcie uchwały w sprawie nabycia na rzecz Gminy Zagnańsk gruntów  
        położonych w miejscowości Umer z przeznaczeniem pod budowę pompowni  
        ścieków. 

17.  Informacja o korespondencji wpływającej do Rady Gminy Zagnańsk. 
18. Sprawozdanie delegatów do Związków Międzygminnych. 

19.   Sprawy różne. 

20. 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.  

Ponieważ uwag ani wniosków nie zgłoszono, Przewodnicząca poddała pod 
głosowanie przyjęcie protokołu z sesji 10 marca 2010r. 
 Za przyjęciem protokołu głosowało 11 radnych, nikt nie głosował przeciw, 

nikt nie wstrzymał się od głosu ( za-11, przeciw-0, wstrzymujących-0). 
W wyniku głosowania protokół z sesji 10 marca 2010r. został przez Radę 

przyjęty jednogłośnie. 
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Ad. 4. Informacja Wójta z działalności między sesjami. 
  
 Wójt poinformował, że okres od ostatniej sesji był czasem intensywnej 

realizacji zadań wynikających z budżetu na 2010 rok. 
 Został opracowany przetarg na opracowanie projektów dróg i parkingów  
w rejonie Zachełmia. W rejonie kopalni zamontowana została w ostatnim czasie 

tablica, pokazująca najciekawsze miejsca turystyczne w gminie. Gmina wystąpiła 
również o ustawienie w okolicach kopalni dwóch kabin WC, koszy i ławek  

z zadaszeniem, które jednak wymagają uzgodnienia z Regionalną Dyrekcją 
Ochrony Środowiska. 
 Został rozstrzygnięty przetarg na opracowanie projektu technicznego 

budowy drogi w msc. Szałas Tuzy. Otwarty został konkurs na opracowanie 
projektu świetlicy w Jaworzach, koszt opracowania projektu znacznie przewyższa 

jednak środki przeznaczone na ten cel w funduszu sołeckim. Ogłoszone zostały 
również przetargi na opracowanie projektów modernizacji parkingów przed 
urzędem gminy w Zagnańsku oraz Ośrodkiem Zdrowia w Zagnańsku. 

Modernizacja tych parkingów jest częścią programu rewitalizacji centrum 
Zagnańska. Wójt poinformował, że środki na ten cel zostały już gminie przyznane, 
została również podpisana preumowa. 

 Ogłoszony został również przetarg na opracowanie projektu technicznego na 
budowę oświetlenia ozdobnego, przewidzianego w programie rewitalizacji (przy 

ulicy Turystycznej od skrzyżowania z ul. Spacerową do parkingu) oraz ul. Leśnej, 
Borek oraz Spacerowej. 
 Został również ogłoszony konkurs na opracowanie projektu budowy 

parkingu przy biurze GS w Zagnańsku przy ul. Turystycznej. 
 Projektem rewitalizacji będzie również objęta działka posterunku policji  

w Zagnańsku, ponieważ zawarte zostało w tej sprawie porozumienie z Komendą 
Wojewódzką Policji w Kielcach. 
 Jest również ogłoszony konkurs na opracowanie projektu 

zagospodarowania miejsc zielonych w centrum Zagnańska (teren byłego Polmaiku 
– oraz na skwerze przy zbiegu ulicy Turystycznej i Spacerowej). 
 Został opracowany i rozstrzygnięty przetarg na opracowanie utwardzenia 

terenów zielonych i dojazdowych przy świetlicy w Samsonowie. 
 Gmina uzyskała również po dużych trudnościach pozwolenie na budowę 

części kanalizacji w Ścięgnach. Prowadzonych jest również kilka postępowań, 
dotyczących ograniczenia prawa rzeczowego w Belnie. 
 Rozpoczęte zostały prace związane z budową przedszkola a na stronie 

internetowej zamieszczona jest wizualizacja tego obiektu. 
 Dokonany został podział środków, przewidzianych na remonty w szkołach. 

W związku z tym zlecone zostało opracowanie dokumentacji niezbędnej do 
ogłoszenia przetargu. 
 Rozstrzygnięty został również przetarg na wykonanie projektu przebudowy 

drogi w msc. Zabłocie. Droga ta korzysta z dofinansowania w ramach Narodowego 
Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. 
 Rozpoczęte zostały prace przy budowie chodnika na oś. Wrzosy. 

Zakończone zostało postępowanie przetargowe, dotyczące zakupu samochodu do 
wywożenia śmieci segregowanych oraz pojemników na śmieci segregowane oraz 

na leki – jest to zadanie przewidziane do dofinansowania w ramach Unii 
Europejskiej. 
 W analizowanym okresie Wójt odbył trzy zebrania wiejskie, związane z tym, 

że uchwalone przez Radę plany odnowy miejscowości były uchwalone bez 
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przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania tych dokumentów na 
środowisko. 
 Został rozstrzygnięty przetarg na opracowanie modernizacji drogi w msc. 

Kaniów (droga powiatowa przez wieś od skrzyżowania z ul. Młynarską do końca 
wsi oraz ten odcinek, który w tej chwili jest asfaltowym, czyli do zjazdu do tamy 
na zbiorniku wodnym). 

(na obrady wszedł radny Władysław Kowalewski – godz.1140) 
 Podjęte zostały starania zmierzające do tego, aby można było zbudować 

kanalizację albo przed albo łącznie z budową drogi w ul. Dębowej. 
 Gmina Zagnańsk uplasowała się w tym roku w piątce gmin w konkursie 
Wojewody Świętokrzyskiego „Laur Świętokrzyski”, co jest dużym wyróżnieniem. 

 Wójt odbył również spotkania w sprawie przygotowania do realizacji 
pomnika w rejonie Siodeł. 

 W sobotę 24 kwietnia br. odbyły się uroczystości z okazji 70-lecia 
pacyfikacji mieszkańców wsi Szałas. Uroczystość spotkała się z bardzo dużym 
zainteresowaniem. Dla upamiętnienia tej rocznicy w rejonie kościoła został 

zlokalizowany pomnik – pieta. Uroczystość spotkała się z dużym udziałem gości – 
władz lokalnych oraz wojewódzkich. 
 Wójt poinformował, że zmieniły się w ostatnim okresie przepisy dotyczące 

opieki nad pomnikami przyrody i ten problem przeszedł na rzecz gminy. Dąb 
Bartek wymaga szczególnej troski z uwagi na swój stan zdrowotny, zlecone 

zostało opracowanie opinii w tej sprawie osobie, która od lat zajmuje się oceną 
stanu Dębu Bartek, Panu profesorowi Siewnikowi. 
 Opinia taka została już opracowana i wynika z niej, że niezbędne będą 

prace związane ze wzmocnieniem istniejących podpór i dobudowaniem co 
najmniej dwóch następnych. Konieczne są również prace modernizacyjne 

instalacji odgromowej. Wszystkie te prace w opinii tej ocenione zostały na około 
400 – 500 tysięcy złotych. 
 Prowadzone są również rozmowy z Regionalną Dyrekcją Ochrony 

Środowiska w sprawie pozyskania gruntów w rejonie Dębu Bartek. Grunty 
odpowiadające Lasom Państwowym na zamianę znajdują się w rejonie Długojowa 
i leżą na terenie obszaru chronionego Natura 2000. Dlatego gmina wystąpiła  

z pytaniem, czy możliwe jest dokonanie zmiany w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego w celu zalesienia tych gruntów. 

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

 Radny Kazimierz Salwa zapytał, czy kolejność działań jest dobra i najpierw 
zlecany jest projekt, dopiero potem przeprowadzany wykup gruntów.  

 Wójt odpowiedział, że jeśli chodzi o teren kopalni w Zachełmiu, 
wypowiedzieli się już wszyscy właściciele i wyrazili oni akceptację dla tego 
projektu. 

(na obrady wszedł radny Tomasz Witecki – godz.1150) 
 
 Radny Robert Kaszuba poprosił o przedstawienie mu: 

- propozycji zadań przewidzianych do realizacji w ramach programu odnowy wsi; 
- wartości remontów w szkołach i wymienienie, w których szkołach remont będzie  

   przeprowadzony. 
 Radny Robert Kaszuba zwrócił uwagę na teren obok zakładu 

kamieniarskiego P. Lesińskich w Tumlinie – jest on nadal niezabezpieczony, 
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natomiast składane w tym miejscu płyty kamienne stwarzają bezpośrednie 

zagrożenie dla dzieci uczęszczających tamtędy do  szkoły. 

 Wójt poinformował, że remonty przewidziane są w szkołach w msc.: 
Chrusty, Szałas, Samsonów, Belno, Kajetanów, Zachełmie, Umer oraz Zagnańsk. 

Są to przede wszystkim prace wynikające z decyzji Sanepidu. 
 
Ad. 5. Sprawozdanie Wójta Gminy z wykonania budżetu gminy za 2009 rok. 

 
Wójt poinformował, że dochody zaplanowane były na poziomie 32 422 822 zł, 

wykonanie natomiast wyniosło 29 453 411,17 zł co stanowi realizację w 90,84 % .  

     Niskie wykonanie w dziale 700 – „Gospodarka mieszkaniowa” wynika  

z zaplanowanych wpływów z tytułu sprzedaży gruntów będących w zasobach 
gminnych, które ze względu na trwające podziały i regulacje prawne gruntów nie 
mogły być zbyte w roku 2009. Nie sprzedane nieruchomości są planowane do 

sprzedaży w roku 2010. 

 Nie wykonanie dochodów w działach 900 – „Gospodarka komunalna  
i ochrona środowiska”; i 926 – Kultura fizyczna i sport” wynika  
z zaplanowania środków zewnętrznych na realizację zadań własnych. Środki mają 

pochodzić z Unii Europejskiej w ramach PROW, termin rozliczenia nastąpi jednak 
w 2010 roku. Dochody własne zaplanowano na poziomie 12 593 655 zł,  
wykonanie kształtowało się na poziomie 10 596 322,15 zł, co stanowi 84,14% 

wykonania. Udział dochodów własnych w strukturze dochodów całej gminy 
stanowi 35,97%.  

Podatki i opłaty lokalne zaplanowano w wysokości 8 532 130 złotych, 
wykonanie wyniosło 7 802 543,18 zł. Różnica ta wynika z tego, że oszacowana 

kwota zakładanych przez Ministerstwo dochodów z tytułu udziałów we wpływach 
z podatku dochodowego od osób prawnych i od osób fizycznych wynosiła 
5 034 840 złotych, natomiast faktycznie przekazane środki wyniosły 4 530 962 

złote. 

Zalegającym osobom prawnym w łącznym zobowiązaniu pieniężnym  
w 2009 roku po upływie terminu płatności rat wystawiono 133 upomnienia na 
łączną kwotę 128 472, 53 zł, natomiast w stosunku do 46 podmiotów wystawione 

zostały tytuły wykonawcze na sumę 49 189,60 zł. W wyniku przeprowadzenia 
windykacji przez Urzędy Skarbowe do gminy wpłynęło 24 354,40 zł. 

(na obrady wszedł radny Wojciech Chłopek – godz.1235) 
 Zalegającym osobom fizycznym w łącznym zobowiązaniu pieniężnym po 

upływie terminów płatności rat wystawiono w 2009 roku 1 418 upomnień na 
łączną kwotę 463 983,53 zł. Osobom, które mimo upomnień nie uiściły zaległego 
podatku wystawiono 366 tytułów wykonawczych na kwotę 227 003,61 zł. W 

wyniku przeprowadzonej windykacji przez Urzędy Skarbowe została 
wyegzekwowana kwota w wysokości 24 794,78 zł. Dla osób fizycznych, które nie 
dokonały zapłaty podatku od środków transportowych w 2009 roku Urząd Gminy 

wystawił 52 upomnienia na łączną kwotę 95 433,23 zł. Osobom które mimo 
upomnień nie uiściły zaległego podatku wystawiono 20 tytułów wykonawczych na 

kwotę 19 000,03 zł. W wyniku przeprowadzonej windykacji przez Urzędy 
Skarbowe do gminy wpłynęło 12 016,83 zł. 
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 Dla osób prawnych, które nie dokonały zapłaty podatku od środków 
transportowych w 2009 roku wystawiono 7 upomnień na łączną kwotę 4 604,00 
zł oraz 4 tytuły wykonawcze na kwotę 1 023,00 zł. 

Wydatki zaplanowano w wysokości 35 751 215 zł, wykonano w kwocie 
31 948 338,50 zł. Nie zaobserwowano przekroczenia planu rocznego wydatków. 

Dział 600 – „Transport i łączność” – wykonano 80,11%. Brak wykonania 

zaplanowanych środków w tym dziale spowodowany jest nie rozpoczęciem 
inwestycji polegających na modernizacji i rozbudowie dróg gminnych. Nie 
wykonane zadania są jeszcze na etapie nieukończonych w 2009 roku prac 

projektowych lub trwają postępowania przetargowe niezbędne do rozpoczęcia ich 
realizacji. Dział 700 – „Gospodarka mieszkaniowa” – wykonano 69,15% planu. 
Niska realizacja tego działu spowodowana jest  brakiem zrealizowania środków 

przeznaczonych na zakup gruntów pod inwestycje gminne. Spowodowane to jest 
nieuregulowaniem stanów prawnych nieruchomości bądź też brakiem zgody 

mieszkańców na ich zbycie. Dział 710 – „Działalność usługowa” – wykonano 
21,79 % planu. Płatności w tym dziale dotyczą zleconych zmian w planie 
zagospodarowania przestrzennego gminy na które zostały podpisane umowy,  

a płatność nastąpi w 2010 roku. Niskie wykonanie w działach: 900 – „Gospodarka 
komunalna i ochrona środowiska” 69,24 %; 926 – „Kultura fizyczna i sport” 

78,91% spowodowane jest zaplanowaniem do realizacji zadań przy udziale 
środków z Unii Europejskiej, których początek realizacji nastąpił pod koniec roku, 
lub też trwają prace projektowo przetargowe. 

Po rozliczeniu dochodów i wydatków budżetu za 2009 rok budżet zamknął 
się deficytem w kwocie 2 494 927,33 złotych. 

W ramach projektu Programu Ochrony Wód Aglomeracji Kieleckiej 
zrealizowane były kanalizacje w miejscowościach: Belno – 30 744,00 (koszt 

43 920,00 – kara 65 528,00); Ścięgna – koszt 35 014,00 (zapłacono 10 504,20); 
Kaniów II – 24 766,00; Samsonów Rurarnia – 23 790,00; Zachełmie – 47 824,00;  

Kołomań – przepompownia; Umer. 

W trakcie realizacji są inwestycje kanalizacyjne:  

-budowa sieci kanalizacji w msc. Tumlin Dąbrówka (etap I) – wykonanie tego  
  zadania obejmuje sieć główną wraz z przyłączami o długości 2602,5mb,  

  pompownie ścieków (wraz z ogrodzeniem, drogą dojazdową i zasilaniem  
  energetycznym oraz zagospodarowaniem terenu). Kwota wg zawartej umowy  

  wynosi 2 988 421 zł. Zadanie to realizowane jest przez Związek Gmin Gór  
  Świętokrzyskich z siedzibą w Bodzentynie, 

- budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Chrusty Małe i Duże (etap I) - 
  wykonanie tego zadania obejmuje sieć główną wraz z podłączeniem budynków  
  do kanalizacji o długości 2173,5 mb. Kwota wg zawartej umowy wynosi  

  1 663 218 zł. Zadanie to realizowane jest przez Związek Gmin Gór  
  Świętokrzyskich z siedzibą w Bodzentynie, 

- budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Bartków Górny i Goleniawy (etap I) -  
  wykonanie tego zadania obejmuje sieć główną wraz z przyłączami o długości  

  2307 mb, pompownię ścieków (wraz z ogrodzeniem, drogą dojazdową  
  i zasilaniem energetycznym oraz zagospodarowaniem terenu). Kwota wg zawartej  
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  umowy wynosi 1 937 758 zł. Zadanie to realizowane jest przez Związek Gmin  
  Gór Świętokrzyskich z siedzibą w Bodzentynie, 

- budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Samsonów Komorniki (etap I) - 
  wykonanie tego zadania obejmuje sieć główną wraz z przyłączami o długości  
  1970,5 mb, pompownię ścieków (wraz z ogrodzeniem, drogą dojazdową  

  i zasilaniem energetycznym oraz zagospodarowaniem terenu). Kwota wg zawartej  
  umowy wynosi 1 906 332 zł. Zadanie to realizowane jest przez Związek Gmin  

  Gór Świętokrzyskich z siedzibą w Bodzentynie; 

- budowa wodociągu w msc. Samsonów Podlesie - wykonanie tego zadania    

  obejmuje sieć wodociągową o długości 3014 mb. Kwota wg zawartej umowy  
  wynosi 428 603 zł. Zadanie to realizowane jest przez Związek Gmin Gór  
  Świętokrzyskich z siedzibą w Bodzentynie. 

- budowa sieci kanalizacji w msc. Jaworze i Siodła - wartość wynosi 2 417 743,46  

  zł (wydatki w 2009 roku – 679 408,71 zł); 

- budowa wodociągu w msc. Kajetanów Dolny (kwota wg zawartej umowy wynosi  

  63 074,00 zł - wypłacono 18 922,20 zł; 

Z inwestycji wodociągowych wykonane zostały projekty w miejscowościach: 

Janaszów – 27 240,00 zł; Osiedle Chrusty – 11 063,81 zł  (koszt 19 703,00 zł);  

Wykonano natomiast wodociągi w msc.: Samsonów Podlesie – 428 603,00 zł 

(koszt 14900,00zł); Kajetanów – 499 883,65 zł; Zachełmie - 62 731,36 zł; Kaniów 
– 13 420,00 zł. 

W zakresie inwestycji drogowych wykonane zostały następujące projekty: 
chodnik w msc. Borowa Góra – koszt 96 136,00 zł; chodnik w msc. Wrzosy – 

koszt 58 926,00 zł;  koncepcję drogi na Os. Knieje – koszt 5 000,00 zł; - 
modernizacja drogi wojewódzkiej Chrusty-Lekomin – koszt 96 380,00 zł; chodnik 
w msc. Samsonów-Ciągłe – koszt 76 250,00 zł; droga w msc. Chrusty PKP – koszt 

18 300,00 zł; modernizacja ul. Spacerowej;  modernizacja w msc. Zabłocie; droga 
w msc. Umer-Zarzecze. 

Remonty dróg wykonane w 2009 roku: remonty cząstkowe - 60 011,95 zł; 
remont chodnika i zjazdu w Samsonowie – 8 175,78 zł. 

W 2009 roku wybudowane zostały drogi: 
– Borowa Góra - 2 200mb- koszt 1 011 740,30 zł - dotacja – 496 738,75 zł (w 

ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych), 
- Osiedle Wrzosy – chodnik przy drodze powiatowej – 148 050,14 zł, 

- Gruszka – chodnik przy drodze powiatowej - dotacja 60000,00 zł, 
- Zagnańsk-Kielce (w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg  
  Lokalnych)- planowany koszt 585 000,00 zł – wykonanie 584 654,98 zł, 

- chodnik w msc. Bartków – koszt 129 621,80 zł 

Ponadto wybudowano barierę przy drodze do Goleniaw – koszt 16 884,80 zł, 

parking w msc. Samsonów-Piechotne – koszt 58 906,72 zł. Na znaki drogowe 
przeznaczono kwotę 32 759,94 zł. Wybudowane zostały również dwie wiaty 

przystankowe: przy ul. Kieleckiej – koszt 5 995,28 zł, w msc. Umer – koszt 
19 314,39 zł. 
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Na zimowe utrzymanie dróg przeznaczono w 2009 roku kwotę  
209 213,88 zł. Na dofinansowanie transportu przeznaczono: do MZK – 
298 065,00 zł; do PKS – 44 772,70 zł. 

W ramach wydatków na oświetlenie znalazły się środki wydane na:  
projekty: Jaworze-Siodła – koszt 45 000,00 zł; ul. Dębowa – koszt 18 900,00 zł 

oraz zasilanie sceny - koszt 3 500,00 zł; ul. Spacerowa, oświetlenie ozdobne – 
koszt 21 838,00 zł; Ścięgna, Zachełmie, Bartków - projekt drobnych prac – koszt 

11 950,00 zł. 

Wykonano oświetlenie na ul. Zacisze – koszt 25 180,86 zł; ul. Wrzosowa (8), 

Bartków (1), Samsonów Rurarnia (8), Tumlin-Osowa (1) – za 75 446,58 zł. 

W ramach wydatków na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska 

wydano środki na: usuwanie azbestu – koszt 40 851,33 (koszty GFOŚ – 6 903,47 
zł, WF – 19 020,38 zł, Powiat – 17 000,00 zł); śmieci segregowane – koszt 

32 541,42 zł; śmieci wielkogabarytowe – koszt 20 544,00 zł; zawarcie umów  
z opiekunami – koszt 14 799,12 zł; konkurs ekologiczny – koszt 28 695,68 zł  
(powiat – 5 000,00 zł, WF – 13 593,14 zł); dzikie wysypiska – koszt 58 438,45 zł; 

wywóz śmieci z koszy ulicznych – koszt 52 400,00 zł;  wywóz śmieci z cmentarzy – 
koszt 62 437,92 zł; utrzymanie kabin WC – 19 192,12 zł;  zakup kabiny WC, szt.1 
– koszt 3 799,08 zł; koszenie traw – koszt 45 438,14 zł; wyłapywanie psów – koszt 

41 217,70 zł; zarybianie – 9 949,80 zł. 

Na podziały gruntów wydano:  w msc. Janaszów, Samsonów, Os. Wrzosy – 
koszt 124 052,40 zł; na wyrysy mapy, wyceny – koszt 31 349,04zł; operaty do 
opłaty planistycznej – koszt 22 984,80 zł;  

Zakupiono sprzęt dla strażaków za 16 594,15 zł; sztandar dla OSP Szałas. 

Budowa placów sportowo-rekreacyjnych w Chrustach, Zachełmiu, Zagnańsku, 
Tumlinie, Kołomani, Belnie, Janaszowie wyniosła 1 231 772,24 zł. 

Wydatki na kluby sportowe wyniosły: 
- Leśnik – koszt 37 000,00 zł, 

- Skała – koszt 40 000,00 zł, 
- Samson – koszt 32 000,00 zł, 
- Lubrzanka – koszt 100 000,00.  

Zmodernizowano boiska w msc. Tumlin, Samsonowie, Kajetanowie i Zagnańsku 
za łączną kwotę 2 000,00 zł. 

Remonty w hali sportowej (utworzenie pomieszczeń, elewacje zewnętrzne, okna 
oraz ocieplenie) – wyniosły 25 894,08 zł 

W ramach wydatków na promocję wydano: na Gazetę Zagnańska – koszt 
39 823,59 zł; wyróżnienie gminy Zagnańsk – koszt 22 758,00 zł; materiały 
promocyjne, reklama, audycje – koszt 14 560,44 zł. 

Wydatki na administrację w 2009 roku wyniosły:  

- remont w urzędzie gminy – koszt  35 661,54 zł; zakup mebli – 15 841,46 zł; 
zakup wyposażenia – 19 381,00 zł; zakup programów i licencji – 33 881,99 zł; 
zakup sprzętu komputerowego – 48 857,54 zł; zakup kserokopiarki – 4 050,00 zł; 

zakup sprzętu do nagłośnienia sali konferencyjnej – 20 400,00 zł; szkolenia – 
18 641,98 zł. 
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W 2009 roku Wójt podjął łącznie 137 zarządzeń, które dotyczyły: powołania 
komisji przetargowych – 39; spraw finansowych – 31; gospodarki gruntami – 10;- 
spraw oświatowych – 7; spraw organizacyjnych – 18; gospodarki komunalnej – 3;  

wyborów do Parlamentu Europejskiego -2; spraw dot. GOPS – 5; spraw dot. 
GOKSiR – 1; innych spraw – 21. 

 Przewodnicząca zapytała, czy w sprawie przedstawionego przez Wójta 
sprawozdania radni chcieliby zabrać głos. 

 Radny Władysław Kowalewski powiedział, ze udzieli Panu Wójtowi 
absolutorium za doskonałe umiejętności socjotechniczne. 
 Radny Robert Kaszuba zaznaczył, że budżet w momencie jego uchwalania 

miał zupełnie inny kształt lecz zestawienie tabelaryczne wygląda interesująco. 
Radny zaznaczył, iż budżet był nieoszacowany, jednak będzie głosował również za 

udzieleniem Wójtowi absolutorium. 
 Przewodnicząca poinformowała radnych, że kształt budżetu jest zmieniany 
w trakcie roku przez radnych i to oni mają największy wpływ na jego strukturę. 

 Radny Stefan Grudzień zaznaczył, że zdania radnych mogą być różne, 
jednak ponad półtorej godzinna relacja Pana Wójta świadczy o bardzo obszernym 
zakresie prac. Z tego tytułu Panu Wójtowi należą się serdeczne podziękowania 

oraz olbrzymi pokłon. 
Radny Stefan Grudzień zaproponował, aby informacja z wykonania     

budżetu za 2009 rok została wydana w formie papierowej (np. wkładka do Gazety 

Zagnańskiej). W informacji takiej mogłyby znaleźć się również  kwoty oraz 

zadania, które zostały zrealizowane przy udziale środków unijnych. 

 Radny Artur Kudzia zauważył, że wykonanie budżetu nie było idealne  

a inwestycje można było lepiej doszacować, niemniej jednak udzieli absolutorium 

Wójtowi z wykonania budżetu za 2009 rok. 

Przewodnicząca również poprosiła o przygotowanie informacji z wykonania 

budżetu za 2009 rok w formie informatora, ponieważ zestawienia tabelaryczne nie 

obrazują dokładnie ogromu wykonanych zadań. 

Ad. 6. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok. 
     a) rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu za 2009 rok  

          Zakładu Usług Komunalnych. 

     b) rozpatrzenie sprawozdania Samorządowego Zespołu Ośrodków   

           Zdrowia w Zagnańsku. 

     c)   rozpatrzenie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminnej  

           Biblioteki Publicznej w Samsonowie. 

Przewodnicząca poinformowała, że wszyscy radni otrzymali szczegółowe, 

pisemne sprawozdania: Zakładu Usług Komunalnych, Samorządowego Zespołu 
Ośrodków Zdrowia oraz Gminnej Biblioteki Publicznej. 

Do przedstawionych sprawozdań radni nie zgłosili potrzeby ustnego 
uzupełnienia sprawozdań przez poszczególnych kierowników, wobec powyższego 

sprawozdania wymienione w punktach od a do c zostały przez Radę przyjęte.  
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Ad. 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy. 
 
 Przewodnicząca poinformowała radnych o Uchwale I Składu Orzekającego 

Regionalnej Izby Obrachunkowej, który to zaopiniował pozytywnie wniosek 
Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Zagnańsk o udzielenie Wójtowi absolutorium  
z wykonania budżetu za 2009 rok. 

 Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Piotr Piwowarczyk odczytał wniosek 
komisji o udzielenie Wójtowi absolutorium zaznaczając, że wszyscy członkowie 

komisji głosowali za udzieleniem absolutorium. 
 Przewodnicząca zapytała, czy w sprawie projektu uchwały radni chcieliby 
zabrać głos.  

 W związku z tym, że uwag ani wniosków nie zgłoszono, Przewodnicząca 
odczytała projekt uchwały i poddała go pod głosowanie. 

 Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych ( za-14, przeciw-0, 
wstrzymujących-0), przy 14 obecnych na sali).  

W wyniku głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie, zarejestrowana 

pod numerem 63/2010 i stanowi załącznik do protokołu.  
 Przewodnicząca złożyła Wójtowi gratulacje otrzymania jednogłośnego 
absolutorium. 

 Wójt podziękował za współpracę członkom Komisji Rewizyjnej, radnym, 
pracownikom urzędu oraz jednostek. 

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

 
Ad. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok. 

  
 Przewodnicząca zapytała, czy do projektu uchwały są uwagi bądź wnioski.  
 W związku z tym, że uwag ani wniosków nie zgłoszono, Przewodnicząca 

odczytała projekt uchwały i poddała go pod głosowanie. 
 Za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych ( za-12, przeciw-0, 
wstrzymujących-0), przy 12 obecnych na sali).  

W wyniku głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie, zarejestrowana 
pod numerem 64/2010 i stanowi załącznik do protokołu.  

 
Ad. 9. Roczne Sprawozdanie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy  
              Społecznej w Zagnańsku z działalności za 2009 rok. 

 
 Przewodnicząca zapytała, czy do przedstawionego sprawozdania są uwagi 

bądź wnioski. W związku z tym, że uwag ani wniosków nie zgłoszono, 
Przewodnicząca poinformowała, że sprawozdanie zostało przez Radę przyjęte. 
 

Ad. 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze  
             przetargu nieruchomości niezabudowanych położonych w obrębie  
             geodezyjnym Samsonów gmina Zagnańsk. 

 
 Przewodnicząca poinformowała, że na posiedzeniach poszczególnych 

komisji padały wnioski, aby część wymienionych w projekcie uchwały działek 
pozostawić w zasobach gminy. Były to działki o numerach: 1702/50, 1702/35, 
1702/34, 1702/33. 

 Przewodnicząca zapytała, czy są jeszcze jakieś wnioski do projektu 
uchwały. Ponieważ innych wniosków nie zgłoszono, Przewodnicząca poddała pod 
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głosowanie, kto jest za pozostawieniem wymienionych działek w zasobach gminy. 
Za pozostawieniem działek głosowało 12 radnych (przy 12 obecnych na sali). 
 Następnie Przewodnicząca odczytała projekt uchwały i poddała go pod 

głosowanie. Za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych (za: 12, przeciw: 0, 
wstrzymujących: 0) przy 12 obecnych na sali. W wyniku głosowania uchwała 
została podjęta jednogłośnie, zarejestrowana pod numerem 65/2010 i stanowi 

załącznik do protokołu. 
 

Ad. 11. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia do Wojewody  
                  Świętokrzyskiego z wnioskiem o nieodpłatne przekazanie na  
                  własność Gminy Zagnańsk działki położonej w obrębie  

                  geodezyjnym Kołomań. 
 

 Przewodnicząca zapytała, czy są wnioski do projektu uchwały. Ponieważ 
wniosków nie zgłoszono, Przewodnicząca odczytała projekt uchwały i poddała go 
pod głosowanie. Za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych (za: 12, przeciw: 0, 

wstrzymujących: 0) przy 12 obecnych na sali. W wyniku głosowania uchwała 
została podjęta jednogłośnie, zarejestrowana pod numerem 66/2010 i stanowi 
załącznik do protokołu. 

 Na dzień sesji zostały wyłożone do publicznej wiadomości spisy i karty 
inwentaryzacyjne nieruchomości oznaczonej numerem 292/2 o powierzchni 

0,1688 ha, przeznaczonej do komunalizacji. 
 
Ad. 12. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia od Skarbu  

              Państwa nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym  
              Zagnańsk, gmina Zagnańsk. 

 
 Przewodnicząca zapytała, czy są wnioski do projektu uchwały. Ponieważ 
wniosków nie zgłoszono, Przewodnicząca odczytała projekt uchwały i poddała go 

pod głosowanie. Za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych (za: 12, przeciw: 0, 
wstrzymujących: 0) przy 12 obecnych na sali. W wyniku głosowania uchwała 
została podjęta jednogłośnie, zarejestrowana pod numerem 67/2010 i stanowi 

załącznik do protokołu. 
 

Ad. 13. Podjecie uchwały w sprawie nabycia na rzecz Gminy Zagnańsk  
              gruntów położonych w miejscowości Zachełmie z przeznaczeniem  
              pod budowę parkingu. 

 
 Przewodnicząca zapytała, czy są wnioski do projektu uchwały. Ponieważ 

wniosków nie zgłoszono, Przewodnicząca odczytała projekt uchwały i poddała go 
pod głosowanie. Za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych (za: 12, przeciw: 0, 
wstrzymujących: 0) przy 12 obecnych na sali. W wyniku głosowania uchwała 

została podjęta jednogłośnie, zarejestrowana pod numerem 68/2010 i stanowi 
załącznik do protokołu. 
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Ad. 14. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości  
                położonych na terenie Gminy Zagnańsk w drodze przetargu na  
                okres 10 lat z przeznaczeniem pod użytkowanie rolnicze. 

 
Przewodnicząca zapytała, czy są wnioski do projektu uchwały. 

Wójt poinformował, że na komisjach podnoszono, aby okres dzierżawy skrócić do 

3 lat (zapis w paragrafie 2 projektu uchwały).  
 Przewodnicząca poddała pod głosowanie, kto jest za tym, aby okres 

dzierżawy skrócić do 3 lat. Za wprowadzeniem zmiany głosowało 10 radnych,  
przeciw nikt nie głosował, 2 radnych wstrzymało się od głosu. (za: 10, przeciw: 0, 
wstrzymujących 2). 

 Radny Wojciech Chłopek poinformował, że umowy na dzierżawę do lat 
trzech zawierane są przez Wójta, dopiero zawarcie umowy na okres dłuższy niż  

3 lata wymaga zgody Rady Gminy. 
 Następnie Przewodnicząca odczytała projekt uchwały z wprowadzoną przez 
Radę poprawką i poddała go pod głosowanie. Za przyjęciem uchwały nikt nie 

głosował, 11 radnych głosowało przeciw, 1 radny wstrzymał się od głosu. (za: 0, 
przeciw: 11, wstrzymujących 1). W wyniku głosowania uchwała nie została 
podjęta. 

 
Godz. 15:00 – czas dla mieszkańców 

 
Sołtys Ewa Kita (Tumlin) zwróciła się z prośbą o przyspieszenie realizacji 

zadań finansowanych z funduszu sołeckiego, wykonywanych przez Zakład Usług 

Komunalnych. 

Wójt poinformował, że zadania te przekazane zostały do ZUK z prośbą o ich 

wykonanie do końca sierpnia br. Przyspieszenie wykonania tych zadań jest 
możliwe po zabraniu ich do urzędu gminy, co z kolei spowodowałoby zwiększenie 

zatrudnienia. 

Sołtys Edward Krzeszowski poprosił o zebranie śmieci, znajdujących się 

w pobliżu mostu Umer – Zarzecze i poruszył problem remontu mostu Umer 
Zarzecze. 

Wójt poinformował, że śmieci zostaną zebrane, natomiast remont mostu 
przeprowadzony został w ograniczonym zakresie, ponieważ jest problem  

z odwodnieniem końcówki drogi, na które nie ma zgody mieszkanki. 

Sołtys Grażyna Wawszczak zapytała, czy możliwe jest dofinansowanie 

budowy kolektorów słonecznych przez gminę. Pani Sołtys poprosiła również  
o przesłanie wszystkim sołtysom informacji z terminarzem wykonania placów 
zabaw przez Zakład Usług  Komunalnych. 

Przewodnicząca Rady Sołeckiej w Bartkowie Pani Ewa Jończyk 

podziękowała za pojemniki na odpady segregowane w sołectwie Bartków  

i poprosiła o rozważenie możliwości zakupu dla młodzieży uczestniczącej  

w różnego  rodzaju turniejach sportowych strojów sportowych oraz poczęstunku 

w formie kanapek i napojów. 
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Ad. 15a. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Nr 2 Studium uwarunkowań  

               i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zagnańsk. 

Przewodnicząca poinformowała, że w każdym tekście Studium na stronie  
17 winien znaleźć się zapis (zgodnie z ustaleniami przyjętymi przy przyjmowaniu 

porządku obrad) dotyczący zakazów towarzyszących obszarowi chronionemu 
Natura 2000. Przewodnicząca poddała pod głosowanie wprowadzenie tej poprawki 
we wszystkich tekstach. 

Za wprowadzeniem poprawki we wszystkich tekstach Studium głosowało  
9 radnych, nikt nie głosował przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu (za: 9, 

przeciw: 0, wstrzymujących: 0). 
 
Przewodnicząca poinformowała również, że w tekstach projektów uchwał 

dot. zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (paragraf 26) 
słowo: „promieniowaniem elektromagnetycznym” należy zastąpić: 
„promieniowaniem elektroenergetycznym”. Jest to sprostowanie oczywistej omyłki 

pisarskiej urbanisty przygotowującego projekty uchwał. Za wprowadzeniem takiej 
poprawki we wszystkich projektach uchwał głosowało 10 radnych (przy 10 

obecnych na sesji). 
 
Następnie Przewodnicząca poinformowała radnych, że z uwagi na swój 

obszerny zakres projekty uchwał dot. zmian w Studium uwarunkowań  
i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz w planie zagospodarowania 

przestrzennego radni otrzymali w formie elektronicznej. Przewodnicząca poddała 
pod głosowanie, kto z radnych jest za tym, aby nie odczytywać całego tekstu 
poszczególnych projektów uchwał.  

Za takim rozwiązaniem głosowało 13 radnych (przy 13 radnych obecnych 
na sesji). 

 

Przewodnicząca zapytała, czy są wnioski do projektu uchwały. Ponieważ 
wniosków nie zgłoszono, Przewodnicząca poddała pod głosowanie podjęcie 

uchwały w sprawie zmiany Nr 2 Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Zagnańsk. Za przyjęciem uchwały 
głosowało 9 radnych, nikt nie głosował przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. 

(za: 9, przeciw: 0, wstrzymujących: 0). W wyniku głosowania uchwała została 
podjęta, zarejestrowana pod numerem 69/2010 i stanowi załącznik do protokołu. 

 
Ad. 15b. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Nr 3 w miejscowym planie  

               zagospodarowania przestrzennego sołectwa Kołomań na terenie    

                gminy Zagnańsk. 

Przewodnicząca zapytała, czy są wnioski do projektu uchwały. Ponieważ 

wniosków nie zgłoszono, Przewodnicząca poddała pod głosowanie podjęcie 

uchwały w sprawie zmiany Nr 3 w miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego sołectwa Kołomań na terenie  gminy Zagnańsk. Za przyjęciem 

uchwały głosowało 10 radnych, nikt nie głosował przeciw, nikt nie wstrzymał się 

od głosu. (za: 10, przeciw: 0, wstrzymujących: 0). W wyniku głosowania uchwała 

została podjęta, zarejestrowana pod numerem 70/2010 i stanowi załącznik do 

protokołu. 
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Ad. 15c. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Nr 3 Studium uwarunkowań  

               i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zagnańsk. 

Przewodnicząca zapytała, czy są wnioski do projektu uchwały. Ponieważ 

wniosków nie zgłoszono, Przewodnicząca poddała pod głosowanie podjęcie 

uchwały w sprawie zmiany Nr 3 Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Zagnańsk. 

Za przyjęciem uchwały głosowało 10 radnych, nikt nie głosował przeciw, 

nikt nie wstrzymał się od głosu. (za: 10, przeciw: 0, wstrzymujących: 0).  

W wyniku głosowania uchwała została podjęta, zarejestrowana pod numerem 

71/2010 i stanowi załącznik do protokołu. 

Ad. 15d. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Nr 5 w miejscowym planie  

               zagospodarowania przestrzennego sołectw Chrusty i Zagnańsk na  

               terenie gminy Zagnańsk. 

Przewodnicząca zapytała, czy są wnioski do projektu uchwały. Ponieważ 

wniosków nie zgłoszono, Przewodnicząca poddała pod głosowanie podjęcie 

uchwały w sprawie zmiany Nr 5 w miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego sołectw Chrusty i Zagnańsk na terenie gminy Zagnańsk. 

Za przyjęciem uchwały głosowało 10 radnych, nikt nie głosował przeciw, 

nikt nie wstrzymał się od głosu. (za: 10, przeciw: 0, wstrzymujących: 0).  

W wyniku głosowania uchwała została podjęta, zarejestrowana pod numerem 

72/2010 i stanowi załącznik do protokołu. 

Ad. 15e. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Nr 4 Studium uwarunkowań  

               i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zagnańsk. 

Przewodnicząca zapytała, czy są wnioski do projektu uchwały. Ponieważ 

wniosków nie zgłoszono, Przewodnicząca poddała pod głosowanie podjęcie 

uchwały w sprawie zmiany Nr 4 Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Zagnańsk. 

Za przyjęciem uchwały głosowało 10 radnych, nikt nie głosował przeciw, 

nikt nie wstrzymał się od głosu. (za: 10, przeciw: 0, wstrzymujących: 0).  

W wyniku głosowania uchwała została podjęta, zarejestrowana pod numerem 

73/2010 i stanowi załącznik do protokołu. 

Ad. 15f. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nr 6 w miejscowym planie  

               zagospodarowania przestrzennego sołectw Chrusty i Zagnańsk. 

Przewodnicząca zapytała, czy są wnioski do projektu uchwały. Ponieważ 

wniosków nie zgłoszono, Przewodnicząca poddała pod głosowanie podjęcie 

uchwały w sprawie zmiany nr 6 w miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego sołectw Chrusty i Zagnańsk. 
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Za przyjęciem uchwały głosowało 10 radnych, nikt nie głosował przeciw, 

nikt nie wstrzymał się od głosu. (za: 10, przeciw: 0, wstrzymujących: 0).  

W wyniku głosowania uchwała została podjęta, zarejestrowana pod numerem 

74/2010 i stanowi załącznik do protokołu. 

Ad. 15g. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Nr 5 Studium uwarunkowań  

               i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zagnańsk. 

Przewodnicząca zapytała, czy są wnioski do projektu uchwały. Ponieważ 

wniosków nie zgłoszono, Przewodnicząca poddała pod głosowanie podjęcie 

uchwały w sprawie zmiany Nr 5 Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Zagnańsk. 

Za przyjęciem uchwały głosowało 10 radnych, nikt nie głosował przeciw, 

nikt nie wstrzymał się od głosu. (za: 10, przeciw: 0, wstrzymujących: 0).  

W wyniku głosowania uchwała została podjęta, zarejestrowana pod numerem 

75/2010 i stanowi załącznik do protokołu. 

Ad. 15h. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Nr 3 w miejscowym planie  

                zagospodarowania przestrzennego sołectwa Tumlin na terenie   

                gminy Zagnańsk. 

Przewodnicząca zapytała, czy są wnioski do projektu uchwały. Ponieważ 

wniosków nie zgłoszono, Przewodnicząca poddała pod głosowanie podjęcie 

uchwały w sprawie zmiany nr 3 w miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego sołectwa Tumlin. 

Za przyjęciem uchwały głosowało 10 radnych, nikt nie głosował przeciw, 

nikt nie wstrzymał się od głosu. (za: 10, przeciw: 0, wstrzymujących: 0).  

W wyniku głosowania uchwała została podjęta, zarejestrowana pod numerem 

76/2010 i stanowi załącznik do protokołu. 

Ad. 15i. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Nr 6 Studium uwarunkowań  

               i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zagnańsk. 

Przewodnicząca zapytała, czy są wnioski do projektu uchwały. Ponieważ 

wniosków nie zgłoszono, Przewodnicząca poddała pod głosowanie podjęcie 

uchwały w sprawie zmiany Nr 6 Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Zagnańsk. 

Za przyjęciem uchwały głosowało 10 radnych, nikt nie głosował przeciw, 

nikt nie wstrzymał się od głosu. (za: 10, przeciw: 0, wstrzymujących: 0).  

W wyniku głosowania uchwała została podjęta, zarejestrowana pod numerem 

77/2010 i stanowi załącznik do protokołu. 

Ad. 15j. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Nr 2 w miejscowym planie  

               zagospodarowania przestrzennego sołectwa Umer na terenie gminy  

               Zagnańsk. 
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Przewodnicząca zapytała, czy są wnioski do projektu uchwały. Ponieważ 

wniosków nie zgłoszono, Przewodnicząca poddała pod głosowanie podjęcie 

uchwały w sprawie zmiany nr 2 w miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego sołectwa Umer. 

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

nikt nie wstrzymał się od głosu. (za: 11, przeciw: 0, wstrzymujących: 0).  

W wyniku głosowania uchwała została podjęta, zarejestrowana pod numerem 

78/2010 i stanowi załącznik do protokołu. 

Ad. 15k. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Nr 7 Studium uwarunkowań  

               i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zagnańsk. 

Przewodnicząca zapytała, czy są wnioski do projektu uchwały. Ponieważ 

wniosków nie zgłoszono, Przewodnicząca poddała pod głosowanie podjęcie 

uchwały w sprawie zmiany Nr 7 Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Zagnańsk. 

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

nikt nie wstrzymał się od głosu. (za: 11, przeciw: 0, wstrzymujących: 0).  

W wyniku głosowania uchwała została podjęta, zarejestrowana pod numerem 

79/2010 i stanowi załącznik do protokołu. 

Ad. 15l. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Nr 8 Studium uwarunkowań  

              i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zagnańsk. 

Przewodnicząca zapytała, czy są wnioski do projektu uchwały. Ponieważ 

wniosków nie zgłoszono, Przewodnicząca poddała pod głosowanie podjęcie 

uchwały w sprawie zmiany Nr 8 Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Zagnańsk. 

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

nikt nie wstrzymał się od głosu. (za: 11, przeciw: 0, wstrzymujących: 0).  

W wyniku głosowania uchwała została podjęta, zarejestrowana pod numerem 

80/2010 i stanowi załącznik do protokołu. 

Ad. 15ł. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Nr 3 w miejscowym planie  

               zagospodarowania przestrzennego sołectwa Szałas na terenie  

               gminy Zagnańsk. 

Przewodnicząca zapytała, czy są wnioski do projektu uchwały. Ponieważ 

wniosków nie zgłoszono, Przewodnicząca poddała pod głosowanie podjęcie 

uchwały w sprawie zmiany nr 3 w miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego sołectwa Szałas. 

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

nikt nie wstrzymał się od głosu. (za: 11, przeciw: 0, wstrzymujących: 0).  

W wyniku głosowania uchwała została podjęta, zarejestrowana pod numerem 

81/2010 i stanowi załącznik do protokołu. 
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Ad. 15m. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Nr 9 Studium uwarunkowań  

                i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zagnańsk. 

Przewodnicząca zapytała, czy są wnioski do projektu uchwały. Ponieważ 

wniosków nie zgłoszono, Przewodnicząca poddała pod głosowanie podjęcie 

uchwały w sprawie zmiany Nr 9 Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Zagnańsk. 

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

nikt nie wstrzymał się od głosu. (za: 11, przeciw: 0, wstrzymujących: 0).  

W wyniku głosowania uchwała została podjęta, zarejestrowana pod numerem 

82/2010 i stanowi załącznik do protokołu. 

Ad. 15n. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Nr 4 w miejscowym planie  

                zagospodarowania przestrzennego sołectwa Kajetanów na terenie  

                gminy Zagnańsk. 

Przewodnicząca zapytała, czy są wnioski do projektu uchwały. Ponieważ 

wniosków nie zgłoszono, Przewodnicząca poddała pod głosowanie podjęcie 

uchwały w sprawie zmiany nr 4 w miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego sołectwa Kajetanów. 

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

nikt nie wstrzymał się od głosu. (za: 11, przeciw: 0, wstrzymujących: 0).  

W wyniku głosowania uchwała została podjęta, zarejestrowana pod numerem 

83/2010 i stanowi załącznik do protokołu. 

Ad. 15o. 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 zapytała, czy są wnioski do projektu uchwały. Ponieważ 

wniosków nie zgłoszono, Przewodnicząca poddała pod głosowanie 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.). 

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

nikt nie wstrzymał się od głosu. (za: 11, przeciw: 0, wstrzymujących: 0).  

W wyniku głosowania uchwała została podjęta, zarejestrowana pod numerem 

84/2010 i stanowi załącznik do protokołu. 

 

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

              Nr 9 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego  

              sołectw Chrusty i Zagnańsk na terenie gminy Zagnańsk. 
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Przewodnicząca zapytała, czy są wnioski do projektu uchwały. Ponieważ 

wniosków nie zgłoszono, Przewodnicząca poddała pod głosowanie podjęcie 

uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany nr 9 w miejscowym 

planie zagospodarowania przestrzennego sołectw Chrusty i Zagnańsk. 

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

nikt nie wstrzymał się od głosu. (za: 11, przeciw: 0, wstrzymujących: 0).  

W wyniku głosowania uchwała została podjęta, zarejestrowana pod numerem 

85/2010 i stanowi załącznik do protokołu. 

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

              Nr 6 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego  

              sołectwa Kołomań na terenie gminy Zagnańsk. 

Przewodnicząca zapytała, czy są wnioski do projektu uchwały. Ponieważ 

wniosków nie zgłoszono, Przewodnicząca poddała pod głosowanie podjęcie 

uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany nr 6 w miejscowym 

planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Kołomań. 

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

nikt nie wstrzymał się od głosu. (za: 11, przeciw: 0, wstrzymujących: 0).  

W wyniku głosowania uchwała została podjęta, zarejestrowana pod numerem 

86/2010 i stanowi załącznik do protokołu. 

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

              Nr 6 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego  

              sołectwa Samsonów na terenie gminy Zagnańsk. 

Przewodnicząca zapytała, czy są wnioski do projektu uchwały. Ponieważ 

wniosków nie zgłoszono, Przewodnicząca poddała pod głosowanie podjęcie 

uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany nr 6 w miejscowym 

planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Samsonów. 

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

nikt nie wstrzymał się od głosu. (za: 11, przeciw: 0, wstrzymujących: 0).  

W wyniku głosowania uchwała została podjęta, zarejestrowana pod numerem 

87/2010 i stanowi załącznik do protokołu. 

Ad. 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Gminy Zagnańsk  

              przyjętym Uchwałą Nr 10/2002 Rady Gminy Zagnańsk z dnia  

              14 marca 2002r. z późniejszymi zmianami. 

Przewodnicząca zapytała, czy są wnioski do projektu uchwały. 

Radny Artur Kudzia poprosił o przypomnienie wniosków zgłaszanych przez 

poszczególne komisje. 

 Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury 

Technicznej Tomasz Witecki poinformował, że na komisji zgłoszony został 
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wniosek, aby wykreślić § 2 oraz § 3 projektu uchwały, pozostawić natomiast § 1 

oraz § 4. 

 Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego 

Krzysztof Gębski poinformował, że na komisji zgłoszony został wniosek, aby 

wykreślić § 1, 2 oraz § 3 projektu uchwały, pozostawić natomiast § 4. 

 Radny Artur Kudzia poprosił, aby na sesji uzgodnić dalsze procedury  

w sprawie zmian w Statucie Gminy Zagnańsk. 

 Przewodnicząca poddała pod głosowanie wniosek zgłoszony przez 

przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury Technicznej 

Tomasza Witeckiego. Za przyjęciem wniosku głosowało 2 radnych, przeciw było  

8 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosu. (za: 2, przeciw: 8, wstrzymujących: 1) 

W wyniku głosowania wniosek nie został przez Radę zaakceptowany. 

 Następnie Przewodnicząca poddała pod głosowanie wniosek zgłoszony przez 

przewodniczącego Komisji Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego 

Krzysztofa Gębskiego. Za przyjęciem wniosku głosowało 2 radnych, przeciw było  

8 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosu. (za: 2, przeciw: 8, wstrzymujących: 1) 

W wyniku głosowania wniosek nie został przez Radę zaakceptowany. 

 Przewodnicząca odczytała i poddała pod głosowanie projekt uchwały, który 

został przekazany radnym wraz z porządkiem obrad. 

 Za przyjęciem uchwały głosowało 8 radnych, 1 radny głosował przeciw,  

2 radnych wstrzymało się od głosu (za: 8, przeciw: 1, wstrzymujących: 2).  

W wyniku głosowania uchwała została podjęta, zarejestrowana pod numerem 

88/2010 i stanowi załącznik do protokołu.   

Ad. 16a.  Podjęcie uchwały w sprawie nabycia na rzecz Gminy Zagnańsk  

                gruntów położonych w miejscowości Umer z przeznaczeniem pod  

                budowę pompowni ścieków. 

Przewodnicząca zapytała, czy są wnioski do projektu uchwały. 

Radny Artur Kudzia zapytał, czy można wstrzymać się jeszcze z podjęciem  

tej uchwały. 

 Wójt wyjaśnił, że do nabycia tych gruntów przez gminę musi być zgoda Pani 

Lisowskiej, w przypadku natomiast decyzji wywłaszczeniowej – może wchodzić  

w rachubę odwołanie. 

 Przewodnicząca odczytała projekt uchwały i poddała go pod głosowanie. 

Za przyjęciem uchwały głosowało 10 radnych, nikt nie głosował przeciw,  

2 radnych wstrzymało się od głosu (za: 10, przeciw: 0, wstrzymujących: 2).  

W wyniku głosowania uchwała została podjęta, zarejestrowana pod numerem 

89/2010 i stanowi załącznik do protokołu.   
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Ad. 17. 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 mieszkańców Samsonowa Ciągłe, aby Rada Gminy ujęła w budżecie na 2010 

rok środki na budowę chodnika w msc. Samsonów Ciągłe. 

 Przewodnicząca zaproponowała przyjęcie stanowiska o treści przedstawionej 

w materiałach na sesję: „Stanowisko Rady Gminy Zagnańsk z dnia 29 kwietnia 

2010 roku w sprawie wniosku mieszkańców Samsonowa Ciągłe, dotyczącego 

budowy chodnika – Rada Gminy Zagnańsk podtrzymuje stanowisko Wójta Gminy, 

wyrażone w piśmie z dnia 9 kwietnia 2010r. (Znak: BDI-7041/437T/7/10)” 

 Za przyjęciem stanowiska głosowało 9 radnych, 3 radnych głosowało 

przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu (za: 9, przeciw: 3, wstrzymujących: 0).  

W wyniku głosowania stanowisko zostało przez Radę zaakceptowane i stanowi 

załącznik do protokołu. 

-  od właścicieli pawilonów handlowych przy ulicy Turystycznej w Zagnańsku  

w sprawie wyodrębnienia pasa parkingowego przy ul. Turystycznej w Zagnańsku. 

 Przewodnicząca odczytała treść stanowiska: „Rada Gminy w Zagnańsku nie 

wyraża zgody na wprowadzenie ograniczeń uprawniających do parkowania na 

parkingu znajdującym się przy ul. Turystycznej przed pawilonami handlowymi. 

Swoje stanowisko uzasadnia tym, że urządzony w tym rejonie parking z założenia 

ma służyć celom ogólno publicznym (jest to jedyny parking w tym rejonie). 

Wprowadzenie ograniczeń spowoduje zakłócenie w ruchu pieszo-komunikacyjnym 

i nie daje możliwości wyegzekwowania przez Gminę ich przestrzegania. Gmina nie 

dysponuje odpowiednimi służbami i nie ma też takiej możliwości zapewnienia 

kontroli w tym rejonie ze strony policji. 

 Przewodnicząca poinformowała również, że wpłynęły: 

- wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie Wójtowi absolutorium z wykonania 

budżetu gminy za 2009 rok, 

- pismo Składu Orzekającego RIO w Kielcach, dotyczące opinii dot. wniosku 

Komisji Rewizyjnej, zwracającej się z prośbą o pozytywne zaopiniowanie wniosku 

o udzielenie absolutorium Wójtowi z wykonania budżetu za 2009 rok, 

- pismo Wojewody Świętokrzyskiego z prośbą o uzupełnienie materiałów 

postępowania wyjaśniającego na temat działalności radnych w stowarzyszeniach –

o Statuty Stowarzyszenia „Razem dla wszystkich” oraz „Bractwo Bartkowe”. 

 Ad. 18.  Sprawozdanie delegatów do Związków Międzygminnych. 

 

 Wójt poinformował, że w okresie od ostatniej sesji odbyło się: 
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- 31 marca br. Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-wyborcze Regionalnej  
    Organizacji Turystycznej, poświęcone rozliczeniu władz organizacji z tytułu  
    działalności oraz wyborowi władz; 

-  7 kwietnia br. odbył się Zarząd MZWiK w Kielcach, na którym poruszano temat  
    pompowni w Jaworzach; 
- 13 czerwca br. odbyło się posiedzenie Zgromadzenia Związku Gmni Gór  

    Świętokrzyskich w Bodzentynie, dotyczące głównie zmian w budżecie Związku; 
-  23 kwietnia br. posiedzenie Zgromadzenia Związku Gmin Powiatu Kieleckiego w  

   Zlewni Górnej Nidy – dotyczące rozpatrzenia sprawozdania z wykonania  
   budżetu za 2009 rok oraz udzielenia absolutorium dla Zarządu. Przewodnicząca  
   poinformowała, że na Zgromadzeniu tym gmina Piekoszów podjęła się budowy  

   schroniska dla psów na swoim terenie, Zarząd ZGPK w Zlewni Górnej Nidy  
    został zobowiązany do wystąpienia do Wójta Gminy Piekoszów, że pozostali  

    członkowie chcą partycypować w kosztach powiększenia budowanego  
    schroniska. 
 

Ad. 19. Sprawy różne. 
 
 Radny Artur Kudzia powiedział, że z uzyskanych od Przewodniczącego 

Komisji Statutowej informacji wynika, że komisja zakończyła już prace, wobec 
czego radny żąda wprowadzenia projektu uchwały do porządku obrad 

 Przewodnicząca poinformowała, że komisje stałe wypracowały szereg 
wniosków i dobrze byłoby, aby na tej sesji podjęte zostało stanowisko  
o ostatecznym spotkaniu tej komisji i wypracowaniu przez nią projektu uchwały, 

który zostałby wprowadzony do porządku obrad najbliższej sesji rady gminy. 
  W toku dyskusji Rada Gminy Zagnańsk wypracowała następujące 

stanowisko: 
„Rada Gminy Zagnańsk wnosi o zwołanie w terminie do 15 maja 2010r. 
posiedzenia Komisji doraźnej ds. opracowania zmian w Statucie Gminy Zagnańsk 

w celu wypracowania ostatecznej wersji zmian w Statucie Gminy Zagnańsk, 
uwzględniających istniejący stan prawny jak również wszystkie złożone wnioski 
komisji stałych Rady Gminy celem przedstawienia ich na najbliższej sesji Rady 

Gminy Zagnańsk” 
 Przewodnicząca poddała pod głosowanie wypracowane stanowisko. Za jego 

przyjęciem głosowało 11 radnych (przy 11 obecnych na sesji) – za: 11, przeciw: 0, 
wstrzymujących: 0. 
 

Radny Stefan Grudzień poprosił o wystąpienie do Powiatu Kieleckiego  

z pismem w sprawie naprawy jezdni w ramach gwarancji (dziura w jezdni na 

trasie Zagnańsk – Kielce w rejonie Siodeł). 

Radny Zenon Lagner poprosił, aby urząd gminy ponowił pismo do PKP  

w sprawie dzierżawy terenu (dotyczy terenu koło P. Jabłońskiego). 

Radny Stefan Grudzień poinformował, że Nadleśnictwo Zagnańsk ogłosiło    

przetarg na sprzedaż terenu składnicy drzewa – radny poprosił o działania urzędu 

w kierunku nabycia tego gruntu. 

Radny Robert Kaszuba zwrócił uwagę na teren obok zakładu 

kamieniarskiego  P.   Lesińskich   w   Tumlinie  –  jest on nadal niezabezpieczony,  




