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Protokół VII/2010 

z posiedzenia sesji Rady Gminy Zagnańsk 
odbytej w dniu 4 sierpnia 2010 roku. 

 
Sesję otworzyła o godz. 1100 i obradom przewodniczyła Przewodnicząca 

Rady Gminy Justyna Ślewa. Powitała zebranych na sali konferencyjnej 

Urzędu Gminy radnych, Mirosława Gębskiego – radnego Rady Powiatu 
Kieleckiego  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 9 radnych). 
Na sekretarza nadzorującego sporządzenie protokołu Przewodnicząca 

Rady Gminy wyznaczyła radnego Piotra Piwowarczyka. 

 
Ad. 2. Przyjęcie porządku obrad. 

 
Przewodnicząca Justyna Ślewa zapytała, czy do porządku obrad są 

wnioski. 

 Wójt Zbigniew Zagdański zgłosił wniosek, aby w porządku obrad po 
punkcie nr 20 wprowadzić projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Rady 
Gminy w Zagnańsku Nr 2/2007 z dnia 26 lutego 2007r w sprawie: 

określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, 
restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru 

zabytków. 
 Wiceprzewodniczący Rady Kazimierz Tomasiak złożył wniosek  
w imieniu siedmiu radnych  (Kazimierz Tomasiak, Krzysztof Gębski, Zenon 

Lagner, Janusz Schmeidel, Stefan Grudzień, Piotr Piwowarczyk, Justyna 
Ślewa), aby w punkcie nr 20 wprowadzić projekt uchwały w sprawie podziału 

Gminy Zagnańsk na okręgi wyborcze, ustalenie ich granic i numerów oraz 
liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym w wyborach do 
Rady Gminy w Zagnańsku. 

 Wójt poinformował, że po ewentualnym podjęciu przez Radę Gminy 
uchwały o podziale na okręgi wyborcze koniecznym jest wprowadzenie 
projektu uchwały w sprawie podziału Gminy Zagnańsk na stałe obwody 

głosowania oraz wyznaczenia siedzib obwodowych komisji wyborczych  
w wyborach do Rady Gminy Zagnańsk.  

 
(na salę wszedł radny Tomasz Witecki oraz radna Agnieszka Gębska – 
obecnych: 11 radnych) 
 
 Przewodnicząca poddała pod głosowanie wprowadzenie do porządku 
obrad projektów uchwał według kolejności zgłoszeń, i tak: 

- w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy w Zagnańsku Nr 2/2007 z dnia 26  
   lutego 2007r w sprawie: określenia zasad udzielania dotacji na  

   sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót  
   budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków – za  
   wprowadzeniem projektu do porządku obrad glosowało 9 radnych, przeciw  



2 

 

   nikt nie głosował, 2 radnych wstrzymało się od głosu (za-9, przeciw-0,  

   wstrzymujących-2), w wyniku czego wniosek został przyjęty w obecności 11  
   radnych; 

 
(na salę wszedł radny Artur Kudzia – obecnych: 12 radnych) 
 

- w sprawie podziału Gminy Zagnańsk na okręgi wyborcze, ustalenie ich  
   granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu  
   wyborczym w wyborach do Rady Gminy w Zagnańsku – za 

   wprowadzeniem projektu do porządku obrad glosowało 7 radnych, przeciw  
   głosowało 4 radnych, nikt nie wstrzymał się od głosu (za-7, przeciw-4,  

   wstrzymujących-0). Radny Władysław Kowalewski nie brał udziału  
   w głosowaniu. W wyniku głosowania wniosek został przyjęty w obecności  
   12 radnych; 

- w sprawie podziału Gminy Zagnańsk na stałe obwody głosowania oraz  
   wyznaczenia siedzib obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Rady  

   Gminy Zagnańsk - za wprowadzeniem projektu do porządku obrad  
   głosowało 7 radnych, przeciw głosowało 4 radnych, nikt nie wstrzymał się  
   od głosu (za-7, przeciw-4, wstrzymujących-0). Radny Władysław  

   Kowalewski nie brał udziału w głosowaniu. W wyniku głosowania wniosek  
   został przyjęty w obecności 12 radnych. 
 

Następnie Przewodnicząca poddała pod głosowanie przyjęcie porządku 
obrad z wprowadzonymi zmianami. Za przyjęciem porządku obrad głosowało 

7 radnych, 4 radnych głosowało przeciw, 1 radny wstrzymał się od głosu. (za 
- 7, przeciw - 4, wstrzymujących-1), w wyniku czego porządek obrad został 
przyjęty przy 12 obecnych podczas głosowania. 

 
W wyniku głosowania porządek obrad został przyjęty i przedstawia 

się następująco: 
 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji. 
4.    Informacja Wójta z działalności między sesjami. 

5.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 106/2010 z dnia  

28 czerwca 2010 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej. 

6.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok. 

7.   Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr 19/2010 Rady Gminy   

w Zagnańsku z dnia 19 stycznia 2010 r. 

8.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu 

nieruchomości niezabudowanych położonych w obrębie geodezyjnym 

Zachełmie, gmina Zagnańsk. 

9.   Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa 

nieruchomości położonych w obrębie geodezyjnym Tumlin, gmina 

Zagnańsk. 
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10.   Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu 

Kieleckiego na wykonanie przebudowy drogi powiatowej Nr 0296T Kielce 

Zagnańsk odcinek od km 4+850 do km 7+330 Etap II 

11.   Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 33/2010 Rady Gminy 

Zagnańsk o udzieleniu pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego na 

wykonanie przebudowy skrzyżowania drogi powiatowej Nr 0289T 

Samsonów – Tumlin – Miedziana Góra z drogą powiatową Nr 0293T przez 

wieś Tumlin – Węgle w miejscowości Tumlin – Węgle, gmina Zagnańsk. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 37/2010 Rady Gminy 

Zagnańsk o udzieleniu pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego na 

przebudowę drogi powiatowej nr 0298T w msc. Gruszka, Gm. Zagnańsk. 

13.  Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego oraz 

ustalenia warunków odpłatności za pomoc udzieloną w zakresie 

dożywiania dla osób i rodzin, których dochód przekracza kryterium 

dochodowe. 

14.  Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr 98/2009 Rady Gminy 

w Zagnańsku z dnia 29 października 2009 r., w sprawie zatwierdzenia 

Lokalnego Programu Rewitalizacji dla msc. Zagnańsk. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Lokalnego Programu 

Rewitalizacji dla msc. Zagnańsk. 

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

w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Tumlin 

na terenie gminy Zagnańsk. 

17.1. 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 9 grudnia 1999 r. ze zmianami) 

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

w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa 

Kołomań na terenie gminy Zagnańsk. 

18.  Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na decyzję Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Zagnańsku. 

19.  Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta 

Gminy z Zagnańsku. 

20. Rozpatrzenie wystąpienia Komisarza Wyborczego w sprawie podziału 

gminy na okręgi wyborcze. 

20a. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Zagnańsk na okręgi 

wyborcze, ustalenie ich granic i numerów oraz liczby radnych 

wybieranych w każdym okręgu wyborczym w wyborach do Rady Gminy  

w Zagnańsku. 
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20b. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Zagnańsk na stałe obwody   

głosowania oraz wyznaczenia siedzib obwodowych komisji wyborczych  

w wyborach do Rady Gminy Zagnańsk. 

20c. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy w Zagnańsku 

Nr 2/2007 z dnia 26 lutego 2007r w sprawie: określenia zasad udzielania 

dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub 

robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. 

21. Informacja o korespondencji wpływającej do Rady Gminy Zagnańsk  

       między sesjami. 

22.  Sprawozdanie delegatów do Związków Międzygminnych. 

23.  Sprawy różne. 

24.  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. 
Radny Władysław Kowalewski złożył wniosek o usunięcie z protokołu 

zapisu, mówiącego o odebraniu przez Przewodniczącą głosu radnemu 
Robertowi Kaszubie. Zdaniem radnego Kowalewskiego taka sytuacja nie 
miała miejsca. 

Radny Piotr Piwowarczyk złożył wniosek o uzupełnienie treści 
protokołu o zapis z jego wypowiedzią dot. remontu budynku klubu 

sportowego Skała Tumlin. 
Radny Robert Kaszuba złożył wniosek, aby treść jego wypowiedzi  

z sesji 28 czerwca 2010r. została dokładnie zacytowana. 

Protokolant Justyna Wzorek została poproszona o potwierdzenie 
zaistnienia zdarzeń, które przywołali radni Władysław Kowalewski oraz Piotr 
Piwowarczyk. 

Protokolant potwierdziła zarówno fakt odebrania głosu radnemu 
Robertowi Kaszubie jak również wypowiedź radnego Piotra Piwowarczyka, 

dot. remontu budynku klubu sportowego. 
Przewodnicząca poddała pod głosowanie wnioski według kolejności 

zgłoszeń, i tak: 

- wniosek zgłoszony przez radnego Władysława Kowalewskiego – za  
    przyjęciem głosował 1 radny, przeciw głosowało 6 radnych, 4 radnych  
    wstrzymało się od głosu (za-1, przeciw – 6, wstrzymujących – 4), w wyniku  

    czego wniosek nie został zaakceptowany; 
- wniosek zgłoszony przez radnego Piotra Piwowarczyka - za przyjęciem    

    głosowało 9 radnych, przeciw nikt nie głosował, 2 radnych  
    wstrzymało się od głosu (za-9, przeciw – 0, wstrzymujących – 2), w wyniku  
    czego wniosek został zaakceptowany; 

-  wniosek zgłoszony przez radnego Roberta Kaszubę – za przyjęciem  
    głosowało 5 radnych, przeciw głosowało 6 radnych, 1 radny wstrzymał się  

    od głosu (za-5, przeciw – 6, wstrzymujących – 1), w wyniku czego wniosek  
    nie został zaakceptowany. 
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 Następnie Przewodnicząca poinformowała o możliwości dokonywania 

korekty zapisu protokołu przed jego wysłaniem do radnych przez sekretarza 
nadzorującego sporządzenie protokołu i poddała pod głosowanie przyjęcie 

protokołu z sesji 28 czerwca 2010r. 
Za przyjęciem protokołu głosowało 8 radnych, 2 radnych głosowało 

przeciw, 2 radnych wstrzymało się od głosu ( za-8, przeciw-2, 

wstrzymujących-2). 
W wyniku głosowania protokół z sesji 28 czerwca 2010r. został przez 

Radę przyjęty. 

 
Ad. 4. Informacja Wójta z działalności między sesjami. 

 
Wójt poinformował, że w czasie od ostatniej sesji brał udział w różnych 

spotkaniach, i tak: 

- 1 lipca br. Wójt odbył spotkanie ze starostą Kielecki w sprawie modernizacji  
  dróg powiatowych; 

- 4 lipca w Kazimierzy Wielkiej odbyła się uroczysta msza święta z okazji  
   50-lecia kapłaństwa Księdza Stanisława Świerka z Samsonowa; 
- 6 lipca br. odbyło się spotkanie z dyrektorem Powiatowego Zarządu Dróg  

  w sprawie możliwości remontu dalszej części drogi Zagnańsk-Kielce; 
- 8 lipca br. Wójt odbył rozmowę z firmą Veolia, która odbiera odpady  
   segregowane z terenu sąsiedniej gminy Miedziana Góra. Rozmowa  

   dotyczyła możliwości stosowania takiej metody w gminie Zagnańsk; 
- 9 lipca br. w Radiu Kielce odbyła się audycja radiowa dot. atrakcji  

   turystycznych (rejon byłej kopalni Zachełmie); 
- 19 lipca br. odbyło się posiedzenie Rady Społecznej SZOZ w Zagnańsku; 
- 21 lipca br. odbyło się zebranie wiejskie w msc. Belno (dotyczące głównie  

   kanalizacji); 
- 27 lipca br. Wójt odbył spotkanie z Dyrektorem Delegatury Krajowego Biura  

   Wyborczego. Spotkanie dotyczyło problemów w sprawie podziału gminy na  
   okręgi wyborcze; 
- 29 lipca br. odbyło się spotkanie z mieszkańcami Zabłocia, dotyczące  

   bieżących problemów podczas budowy drogi i rowów; 
- 29 lipca br. z udziałem Starosty Kieleckiego odbyło się spotkanie dotyczące  
   remontu dróg powiatowych przy udziale środków gminy; 

- 30 lipca odbyło się spotkanie dot. przyszłości Dęba Bartka – są wnioski o  
   oddalenie trasy drogi wojewódzkiej od samego drzewa, ponieważ drgania  

   przenoszone przez ruch ciężkich pojazdów bardzo źle wpływają na statykę  
   drzewa; 
- 3 sierpnia br. w Wodociągach Kieleckich odbyły się rozmowy, dotyczące  

   ostatecznego zakresu kanalizacji w ramach projektu „Ochrona wód  
   podziemnych aglomeracji kieleckiej”. 

 

Przewodnicząca zapytała, czy do złożonej przez Wójta informacji są 
pytania. 

Radny Robert Kaszuba poprosił o informację pisemną, kiedy 
rozpocznie się budowa kanalizacji w sołectwie Tumlin. Radny zapytał 
również, kiedy zostanie ogłoszony przetarg na budowę boiska w Tumlinie, 
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gdyż poprzedni został unieważniony. Radny zapytał, czy zakres przebudowy 

skrzyżowania w Tumlinie obejmuje również skrzyżowanie Tumlin-
Dąbrówka/Tumlin – Osowa/Tumlin Zacisze. 

Wójt odpowiedział, że nie jest w stanie podać dokładnego terminu 
budowy kanalizacji, ponieważ nie znają go same „Wodociągi Kieleckie”. Wójt 
poinformował również, że ponowny przetarg na budowę boiska został 

ogłoszony w dniu 3 sierpnia br. Ponadto przepisy zabraniają ogłaszania 
przetargu przed złożeniem wniosku i należy tego przestrzegać. 

Wójt poinformował, że wniosek radnego zostanie przekazany 

„Wodociągom Kieleckim”. 
Wójt potwierdził, że skrzyżowanie Tumlin-Dąbrówka/Tumlin – 

Osowa/Tumlin Zacisze zostało przewidziane do remontu przy tej inwestycji. 
 

Ad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 106/2010 z dnia  

    28 czerwca 2010 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej. 

 

Przewodnicząca zapytała, czy do projektu uchwały radni mają wnioski 

bądź pytania. 
Wójt poinformował, że nie jest w stanie jako organ wykonawczy 

zrealizować przedmiotowej uchwały, ponieważ wypoczynek dla dzieci z 
terenów dotkniętych powodzią zapewnia Kuratorium Oświaty, natomiast 
zakup sprzętu AGD nie jest możliwy, ponieważ potrzebujących jest znacznie 

więcej a nikt z Gminy Nowy Korczyn nie wskaże kilku bądź kilkunastu 
najbardziej potrzebujących. 

Wójt Gminy Nowy Korczyn wskazał, że remontu wymaga ujęcie wody i 

taka propozycja zmiany uchwały przedstawiona została radnym. 
Wobec braku innych pytań oraz wniosków 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 114/2010 i stanowi załącznik do 
protokołu. 

Przewodnicząca poprosiła o zabranie głosu Panią Halinę Kubicką, 
Przewodniczącą Rady Sołeckiej sołectwa Tumlin, która krótko poinformowała 

o akcji suszenia siana na potrzeby gospodarstw osób dotkniętych powodzią i 
przetransportowania go na tereny popowodziowe. Pani Kubicka podziękowała 
Pani Przewodniczącej za pomoc w zorganizowaniu tego transportu. 

Przewodnicząca przekazała prowadzenie obrad Wiceprzewodniczącemu 
Kazimierzowi Tomasiakowi. 

 
Ad. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010  

     rok. 

 

Skarbnik omówił wszystkie zmiany wymienione w projekcie uchwały 
dot. zmian w budżecie gminy na 2010 rok wraz z autopoprawkami, które 

zostały naniesione na projekt uchwały. 
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Pracownik obsługujący radę gminy rozdał projekty uchwał zawierające  

autopoprawki. 
Wobec braku pytań Wiceprzewodniczący Kazimierz Tomasiak odczytał 

projekt uchwały i poddał go pod głosowanie.  
Za przyjęciem uchwały głosowało 11 radnych, przeciw nikt nie 

głosował, 1 radny wstrzymał się od głosu (za-11, przeciw-0, wstrzymujących 

-1). W wyniku głosowania uchwała została podjęta, zarejestrowana pod 
numerem 115/2010 i stanowi załącznik do protokołu. 

 
Ad. 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr 19/2010 Rady  

           Gminy w Zagnańsku z dnia 19 stycznia 2010 r. 

Wiceprzewodniczący Kazimierz Tomasiak zapytał, czy do projektu 

uchwały radni mają wnioski bądź pytania. 
Wójt poinformował, że dwa kolejne przetargi nie przyniosły 

rozstrzygnięcia i w związku z tym proponuje uchylenie przedmiotowej 

uchwały. 
 
(na salę wszedł radny Wojciech Chłopek – obecnych: 13 radnych) 
 
Radny Artur Kudzia zapytał, czy można w tym momencie zawrzeć umowę na 

kolejne 3 lata. 
 Wójt poinformował, że można zawrzeć taką umowę, natomiast po 
upływie tego okresu niezbędną będzie już uchwała rady gminy. 

Wiceprzewodniczący odczytał projekt uchwały i poddał go pod 
głosowanie. Za przyjęciem uchwały głosowało 9 radnych, nikt nie głosował 

przeciw, 4 radnych wstrzymało się od głosu (za-9, przeciw-0, 
wstrzymujących-4). Przewodnicząca Rady Gminy Justyna Ślewa nie brała 
udziału w głosowaniu. W wyniku głosowania uchwała została podjęta, 

zarejestrowana pod numerem 116/2010 i stanowi załącznik do protokołu. 
 

Ad. 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze  

          przetargu nieruchomości niezabudowanych położonych w obrębie  

          geodezyjnym Zachełmie, gmina Zagnańsk. 

Wiceprzewodniczący zapytał, czy do projektu uchwały radni mają 
wnioski bądź pytania. 

 Wobec braku pytań i wniosków Wiceprzewodniczący odczytał 
projekt uchwały i poddał go pod głosowanie. Za przyjęciem uchwały 
głosowało 14 radnych, nikt nie głosował przeciw, nikt nie wstrzymał się od 

głosu (za-14, przeciw-0, wstrzymujących-0). W wyniku głosowania uchwała 
została podjęta jednogłośnie, zarejestrowana pod numerem 117/2010  
i stanowi załącznik do protokołu. 

 
Ad. 9. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia od Skarbu  

           Państwa nieruchomości położonych w obrębie geodezyjnym  

           Tumlin, gmina Zagnańsk. 
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Przewodnicząca podziękowała Wiceprzewodniczącemu za prowadzenie 

obrad i zapytała, czy do projektu uchwały radni mają wnioski bądź pytania. 
  Ponieważ wniosków ani uwag nie zgłoszono, Przewodnicząca 

odczytała projekt uchwały i poddała go pod głosowanie. Za przyjęciem 
uchwały głosowało 14 radnych, nikt nie głosował przeciw, nikt nie wstrzymał 
się od głosu (za-14, przeciw-0, wstrzymujących-0). W wyniku głosowania 

uchwała została podjęta jednogłośnie, zarejestrowana pod numerem 
118/2010 i stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla  
             Powiatu Kieleckiego na wykonanie przebudowy drogi  

             powiatowej Nr 0296T Kielce Zagnańsk odcinek od km 4+850 do  
             km 7+330 Etap II. 
 

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

Wójt poinformował, że udział Gminy Zagnańsk w tej inwestycji to 50% 
środków. 

Radny Artur Kudzia zapytał, czy drugi etap drogi wykonany będzie aż 

do granic miasta Kielce. 
Wójt potwierdził wykonanie drogi do granic z miastem Kielce. 
Radny Kazimierz Salwa zapytał, czy istnieje możliwość montażu przy 

drodze siatek zabezpieczających przed wybiegającą zwierzyną leśną. 
Wójt poinformował, że przy pierwszym etapie budowy drogi były 

kierowane pytania o takie rozwiązania, jednak ta przestrzeń musi pozostać 
otwarta. 

Radny Artur Kudzia zapytał, czy istnieje możliwość budowy chodnika 

na odcinku od Jaworzy do Siodeł. 
Wójt poinformował, że nie jest to możliwe, ponieważ gmina musiałaby 

dysponować w tej chwili projektem technicznym, którego niestety nie 
posiada. 

Radny Stefan Grudzień zapytał, czy istniałaby możliwość położenia 

asfaltu na tym odcinku na całej szerokości jezdni, a nie dwoma 
sąsiadującymi pasami. 

Radny zaproponował również, aby w trakcie remontu (i ewentualnego 

objazdu) Powiatowy Zarząd Dróg oraz Nadleśnictwo podjęły próbę wycinki 
konarów drzew oraz gałęzi, znajdujących się najbliżej pasa drogowego bądź 

zwisających bezpośrednio nad jezdnią. 
Ponieważ innych wniosków ani uwag nie zgłoszono, Przewodnicząca 

odczytała projekt uchwały i poddała go pod głosowanie.  

Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, nikt nie głosował 
przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu (za-14, przeciw-0, wstrzymujących-
0). W wyniku głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie, 

zarejestrowana pod numerem 119/2010 i stanowi załącznik do protokołu. 
 

Ad. 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 33/2010 Rady  
            Gminy Zagnańsk o udzieleniu pomocy finansowej dla Powiatu  
            Kieleckiego na wykonanie przebudowy skrzyżowania drogi  
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            powiatowej Nr 0289T Samsonów – Tumlin – Miedziana Góra z  

            drogą powiatową Nr 0293T przez wieś Tumlin – Węgle w  
             miejscowości Tumlin – Węgle, gmina Zagnańsk. 

 
Przewodnicząca zapytała, czy do projektu uchwały radni mają wnioski 

bądź pytania. 

Radny Piotr Piwowarczyk poprosił o interwencję w PZD w Kielcach, aby 

na czas remontu skrzyżowania w Tumlinie zorganizować zastępczy dojazd do     

szkoły w Tumlinie.  

    Można rozważyć drogę dojazdową do szkoły od strony cmentarza  

    bądź podpisanie umowy z osobą pełniącą funkcję tzw. „przeprowadzacza” 

Radny Robert Kaszuba poprosił o przesłanie mieszkańcom informacji     

(rozwieszenie na tablicach ogłoszeń + informacja pisemna na każdą     

posesję) o terminie remontu, okresie jego trwania oraz trasach objazdowych 

w tym czasie. 

Radny Robert Kaszuba poprosił o wystąpienie do PZD z pytaniem, czy     

istnieje możliwość poszerzenia obecnego chodnika w msc. Tumlin przy     

okazji remontu skrzyżowania (obecnie ma on około 1 metra szerokości,  

co uniemożliwia minięcie się dwóch pieszych). 

Radny Robert Kaszuba poprosił o przesłanie do Powiatowego Zarządu 

Dróg pisma w sprawie możliwości poszerzenia chodnika w miejscach 

przeprowadzanego remontu. 

Przewodnicząca wobec braku innych pytań i wniosków odczytała 

projekt uchwały i poddała go pod głosowanie. 

Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, nikt nie głosował 
przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu (za-13, przeciw-0, wstrzymujących-

0). W wyniku głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie, 
zarejestrowana pod numerem 120/2010 i stanowi załącznik do protokołu. 

 
Ad. 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 37/2010 Rady  
            Gminy Zagnańsk o udzieleniu pomocy finansowej dla Powiatu  

            Kieleckiego na przebudowę drogi powiatowej nr 0298T w msc.  
            Gruszka, Gm. Zagnańsk. 

 
Przewodnicząca zapytała, czy do projektu uchwały radni mają wnioski 

bądź pytania. 

Ponieważ wniosków i pytań radni nie mieli, Przewodnicząca odczytała 

projekt uchwały i poddała go pod głosowanie.         
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Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, nikt nie głosował 

przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu (za-13, przeciw-0, wstrzymujących-
0). W wyniku głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie, 

zarejestrowana pod numerem 121/2010 i stanowi załącznik do protokołu. 
 

Ad. 13. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium    

           dochodowego oraz ustalenia warunków odpłatności za pomoc  

           udzieloną w zakresie dożywiania dla osób i rodzin, których  

           dochód przekracza kryterium dochodowe. 

 

Przewodnicząca zapytała, czy do projektu uchwały radni mają wnioski 

bądź pytania. 

Ponieważ wniosków i pytań radni nie mieli, Przewodnicząca odczytała 

projekt uchwały i poddała go pod głosowanie. 

Za przyjęciem uchwały głosowało 10 radnych, 1 radny głosował 

przeciw, 2 radnych wstrzymało się od głosu (za-10, przeciw-1, 

wstrzymujących-2). W wyniku głosowania uchwała została podjęta, 

zarejestrowana pod numerem 122/2010 i stanowi załącznik do protokołu. 

Przewodnicząca Rady Gminy Justyna Ślewa ogłosiła przerwę  

w obradach. Po przerwie wznowiła obrady i poinformowała o rozpatrzeniu 

punktu nr 14 w porządku obrad. 

Ad. 14. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr 98/2009 Rady     

      Gminy w Zagnańsku z dnia 29 października 2009 r., w sprawie  

      zatwierdzenia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla msc.  

      Zagnańsk. 

 

Przewodnicząca zapytała, czy do projektu uchwały radni mają wnioski 

bądź pytania. 

Ponieważ wniosków i pytań radni nie mieli, Przewodnicząca odczytała 

projekt uchwały i poddała go pod głosowanie. 

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 jednogłośnie, 

zarejestrowana pod numerem 123/2010 i stanowi załącznik do protokołu. 

Ad. 15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Lokalnego Programu    

      Rewitalizacji dla msc. Zagnańsk. 
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Przewodnicząca zapytała, czy do projektu uchwały radni mają wnioski 

bądź pytania. 

Ponieważ wniosków i pytań radni nie mieli, Przewodnicząca odczytała 

projekt uchwały i poddała go pod głosowanie. 

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 jednogłośnie, 

zarejestrowana pod numerem 124/2010 i stanowi załącznik do protokołu. 

Ad. 16. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia  

              zmiany Nr 5 w miejscowym planie zagospodarowania  

              przestrzennego sołectwa Tumlin na terenie gminy Zagnańsk. 

Przewodnicząca zapytała, czy do projektu uchwały radni mają wnioski 

bądź pytania. 

Radny Piotr Piwowarczyk poinformował, że układ dróg wewnętrznych, 

jaki naniesiony został w planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa 

Tumlin nie odpowiada jego mieszkańcom, jest krzywdzący i mieszkańcy 

złożyli wniosek o ich zniesienie. 

Przewodnicząca odczytała projekt uchwały i poddała go pod 

głosowanie. 

Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, nikt nie głosował 

przeciw, 1 radny wstrzymał się od głosu (za-13, przeciw-0, wstrzymujących 

-1). W wyniku głosowania uchwała została podjęta, zarejestrowana pod 

numerem 125/2010 i stanowi załącznik do protokołu. 

Ad. 17.1. 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 9 grudnia 1999 r. ze zmianami). 

Przewodnicząca zapytała, czy do projektu uchwały radni mają wnioski 

bądź pytania. 

Przewodnicząca odczytała projekt uchwały i poddała go pod 

głosowanie. Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, nikt nie głosował 

przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu (za-14, przeciw-0, wstrzymujących 

-1). W wyniku głosowania uchwała została podjęta, zarejestrowana pod 

numerem 126/2010 i stanowi załącznik do protokołu. 
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Ad. 17.2. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia  

          zmiany Nr 6 w miejscowym planie zagospodarowania  

          przestrzennego sołectwa Kołomań na terenie gminy Zagnańsk. 

 

Przewodnicząca zapytała, czy do projektu uchwały radni mają wnioski 

bądź pytania. 

Przewodnicząca odczytała projekt uchwały i poddała go pod 

głosowanie. Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, nikt nie głosował 

przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu (za-14, przeciw-0, wstrzymujących 

-1). W wyniku głosowania uchwała została podjęta, zarejestrowana pod 

numerem 127/2010 i stanowi załącznik do protokołu. 

Ad. 18. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na decyzję  

              Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zagnańsku. 

     Przewodnicząca poprosiła Pana Piotra Piwowarczyka, 

Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o krótkie przedstawienie stanowiska 

Komisji Rewizyjnej, dotyczącego rozpatrywanej skargi. 

     Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, że członkowie 

komisji jednogłośnie uznali skargę na decyzję GOPS za niezasadną, ponieważ 

ich zdaniem wszystkie działania GOPS w Zagnańsku zmierzały cały czas do 

pomocy zarówno dla skarżącej, jak również jej rodziny. 

Przewodnicząca odczytała projekt uchwały i poddała go pod 

głosowanie. Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, nikt nie głosował 

przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu (za-14, przeciw-0, wstrzymujących 

-1). W wyniku głosowania uchwała została podjęta, zarejestrowana pod 

numerem 128/2010 i stanowi załącznik do protokołu. 

Ad. 19. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność   

      Wójta Gminy z Zagnańsku. 

 

     Przewodnicząca poprosiła Pana Piotra Piwowarczyka, 

Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o krótkie przedstawienie stanowiska 

Komisji Rewizyjnej, dotyczącego rozpatrywanej skargi. 

     Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, że członkowie 

komisji jednogłośnie uznali skargę na działalność Wójta Gminy za 

niezasadną, ponieważ skarżący nie godzą się na żadne z rozwiązań, 

proponowanych przez urząd, a które zmierzają do wykonania chodnika przed 

ich posesją w sposób nie kolidujący z przepisami prawa. 
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Przewodnicząca odczytała projekt uchwały i poddała go pod 

głosowanie. Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, nikt nie głosował 

przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu (za-14, przeciw-0, wstrzymujących 

-1). W wyniku głosowania uchwała została podjęta, zarejestrowana pod 

numerem 129/2010 i stanowi załącznik do protokołu. 

Ad. 20. Rozpatrzenie wystąpienia Komisarza Wyborczego w sprawie  

        podziału gminy na okręgi wyborcze. 

 

Przewodnicząca poinformowała, że wszyscy radni otrzymali kserokopię 

wystąpienia Komisarza Wyborczego w materiałach na sesję i poprosiła Wójta 

o krótkie streszczenie w/w pisma. 

Wójt poinformował, że na skutek wzrostu ilości mieszkańców w sołectwie 

Kaniów, podział okręgów w gminie przekracza normę przedstawicielstwa i 

sołectwu Kaniów przysługują dwa mandaty radnego. Ponieważ wskutek 

dodania nadwyżkowego mandatu suma ilości mandatów równa się liczbie 16, 

zdaniem Komisarza Wyborczego należy dokonać zmiany w podziale na okręgi 

wyborcze poprzez odjęcie nadwyżkowego mandatu w sołectwie, posiadającym 

najmniejszą ilość mieszkańców. Najmniejszą ilość mieszkańców ma sołectwo 

Szałas. 

Wójt poinformował, że cały czas prowadził rozmowy z Komisarzem 

Wyborczym przekonując, że dotychczasowy podział jest dobry i 

zaakceptowany przez mieszkańców. Wójt jest również zdania, że należy 

widzieć ludzi i ich potrzeby a nie tylko przepisy. Jeśli jednak Rada Gminy nie 

podejmie stosownej uchwały w terminie do 12 sierpnia, wówczas Komisarz 

Wyborczy zrobi to według własnego uznania. 

Radny Artur Kudzia powiedział, że Komisarz Wyborczy w piśmie 

sygnalizuje, że informacja trafiła do urzędu w styczniu oraz drogą 

elektroniczną w lutym. Radny Zapytał, dlaczego do chwili obecnej problem 

nie został poruszony. 

Wójt poinformował, że termin przesłania pisma do urzędu nie ma tu 

znaczenia, ponieważ obecny podział jest dobry, a zmiana okręgów nie 

wymaga z mocy prawa konsultacji z mieszkańcami. Zdaniem Wójta przepisy 

w tej sprawie powinny zawierać odstępstwa i mieć na uwadze lokalne 

potrzeby. 

Radny Wojciech Chłopek poinformował, że ustawodawca nie zna 

lokalizacji gmin oraz sołectw. Zdaniem radnego takich decyzji nie można 

podjąć bez udziału zainteresowanych sołectw. 
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 Radny Robert Kaszuba zapytał, kto zgłosił wniosek o wprowadzenie 

projektu uchwały i kiedy. Radny zauważył, ze pod projektem uchwały jest 

napisane, że został on przygotowany przez pracownika urzędu a nie grupę  

7 radnych. 

 Radny Robert Kaszuba złożył wniosek, aby sołectwo Szałas połączyć  

z sołectwem Janaszów. 

 Radny Władysław Kowalewski zapytał, czy radca prawny zapoznał się  

z projektem uchwały i zauważył, że zarówno sołectwa Belno jak również 

Zachełmie miały do tej pory odrębne lokale wyborcze.  

 Radny Władysław Kowalewski zauważył, że jego zdanie przynajmniej  

w tych dwóch sołectwach winno się przeprowadzić konsultacje społeczne. 

Przewodnicząca poinformowała, że wniosek trafił na jej ręce w dniu  

4 sierpnia przed sesją. Został on przygotowany wraz z projektem przez grupę 

7 radnych, sam projekt zaś napisał na prośbę radnych pracownik urzędu 

gminy. Ustawa nie przewiduje też przeprowadzenia konsultacji społecznych. 

Radny Stefan Grudzień zauważył, że w przypadku nie podjęcia przez radę 

decyzji w formie uchwały, zmian w podziale na okręgi oraz obwody 

głosowania dokona sam Komisarz Wyborczy, który nie będzie przeprowadzał 

konsultacji społecznych. Przedstawiony projekt uchwały jest jedną  

z propozycji a sam radny uważa, że obecny podział jest najlepszy. 

Radna Agnieszka Gębska poprosiła o podanie liczby mieszkańców  

w sołectwach: Lekomin, Długojów, Belno, Szałas, Zachełmie. 

Wójt poinformował radną o ilości mieszkańców w w/w sołectwach. 

 Radny Wojciech Chłopek poinformował, że poziom przygotowania 

radnych do podjęcia uchwały jest niski, natomiast projekt uchwały powinien 

przedstawiać konkretne rozwiązanie, gdyż taki jest obowiązek prawny rady. 

Przewodnicząca poinformowała, że żadna z komisji przed sesją nie 

podjęła żadnej decyzji w tej sprawie. Natomiast grupa 7 radnych 

wypracowała przedmiotowy projekt, jednak każde rozwiązanie tego problemu 

będzie krzywdzące w jakiś sposób dla mieszkańców gminy. Każda propozycja 

Rady będzie złą propozycją, gdyż będzie się odnosić do danego sołectwa. 

Niemniej jednak rada decyzję podjąć powinna. 

 Radny Tomasz Witecki poinformował, że na komisjach radni rozważali 

różne rozwiązania, jednak nie padła konkretna propozycja. Jednym  

z pomysłów komisji było połączenie sołectwa Bartków z sołectwem Kaniów. 

Radny podniósł, że idealnym byłoby rozwiązanie, w którym mandaty radnych 
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pozostałyby mniej więcej w tych miejscach, jak obecnie. Radny powiedział,  

iż obawiając się decyzji Komisarza Wyborczego będzie głosował za 

przedstawionym projektem. 

 Radny Wojciech Chłopek zgłosił wniosek formalny, aby został mu 

okazany do wglądu wniosek 7 radnych oraz stanowisko Komisji Rozwoju 

Gospodarczego i Infrastruktury Technicznej. 

Przewodnicząca poinformowała, że wniosek grupy 7 radnych jest do 

wglądu w dokumentach posiadanych przez Przewodniczącą, natomiast co do 

stanowiska Komisji – jedna komisja nie ma uprawnień do polecenia Wójtowi 

przygotowania projektu uchwały, dopiero cała rada posiada takie 

uprawnienie. 

 Radny Piotr Piwowarczyk zauważył, że rada dyskutuje nad wnioskiem, 

złożonym przez 7 radnych, nie bierze natomiast pod uwagę, co stanie się, gdy 

stanowisko zajmie Komisarz Wyborczy. Radny zapytał również, dlaczego 

wniosek przygotowany przez 7 radnych ma być nieważny, natomiast wniosek 

radnego Roberta Kaszuby, aby przyłączyć sołectwo Szałas do Janaszowa ma 

być poprawny. Jeśli natomiast rada nie podejmie żadnej uchwały, będzie 

zawsze uwydatniany fakt, że nie podjęto żadnego stanowiska w tej sprawie. 

 Radny Władysław Kowalewski zapytał, dlaczego nie mógł się zapoznać 

z wnioskiem i projektem uchwały w dniu ostatniej odbywającej się komisji. 

 Przewodnicząca poinformowała, że ani Wójt ani radni nie chcieli 

nawzajem ograniczać koncepcji radnych w zakresie pomysłów na zmiany 

okręgów wyborczych. 

 Radny Władysław Kowalewski zgłosił wniosek formalny, aby ogłosić 

jednogodzinną przerwę w obradach. 

 Przewodnicząca poddała wniosek pod głosowanie. Za jego przyjęciem 

głosował 1 radny, 9 radnych głosowało przeciw, 3 radnych wstrzymało się od 

głosu (za-1, przeciw-9, wstrzymujących-3). W wyniku głosowania wniosek 

został odrzucony. 

 Radny Artur Kudzia zapytał, kiedy radni otrzymają projekt uchwały o 

podziale na stałe obwody głosowania. 

 Wójt poinformował, że nie zna uchwały o okręgach wyborczych, więc 

nie jest mu również znana uchwała o obwodach głosowania. Wójt 

poinformował, że projekt uchwały o podziale gminy na stałe obwody 

głosowania zostanie rozdany po ewentualnym przyjęciu przez Radę uchwały 

o podziale gminy na okręgi wyborcze. 
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Przewodnicząca poinformowała, że poddaje pod głosowanie wnioski: 

zgłoszony przez grupę 7 radnych oraz wniosek zgłoszony przez radnego 

Roberta Kaszubę według kolejności zgłoszeń. W przypadku, gdy pierwszy 

wniosek otrzyma wymaganą większość, automatycznie drugi z wniosków nie 

będzie podlegał głosowaniu. 

 Ad. 20a. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Zagnańsk na 

okręgi wyborcze, ustalenie ich granic i numerów oraz liczby radnych 

wybieranych w każdym okręgu wyborczym w wyborach do Rady Gminy 

w Zagnańsku. 

 

Za przyjęciem wniosku, zgłoszonego przez 7 radnych głosowało 8 

radnych, 5 radnych głosowało przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. 

Radny Artur Kudzia nie brał udziału w głosowaniu (za-8, przeciw-5, 

wstrzymujących-0, nie brało udziału w głosowaniu-1). 

 Przewodnicząca odczytała projekt uchwały i poddała go pod 

głosowanie.  Za przyjęciem uchwały głosowało 8 radnych, 6 radnych 

głosowało przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu (za-8, przeciw-6, 

wstrzymujących-0). W wyniku głosowania uchwała została podjęta, 

zarejestrowana pod numerem 130/2010 i stanowi załącznik do protokołu. 

Pracownik obsługujący radę rozdał projekty uchwał, dotyczące 

podziału gminy na stałe obwody głosowania. 

Ad. 20b. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Zagnańsk na stałe 

obwody   głosowania oraz wyznaczenia siedzib obwodowych komisji 

wyborczych w wyborach do Rady Gminy Zagnańsk. 

 

Przewodnicząca zapytała, czy do projektu uchwały radni mają wnioski 

bądź pytania. 

Radny Władysław Kowalewski zapytał, czy to Pan Wójt ustalił miejsca 

głosowania w okręgach wyborczych, które zostały zmienione w podjętej 

uchwale. 

Wójt poinformował, że musiał wskazać, na jakiej podstawie ustalane są 

obwody głosowania i w tym przypadku były to sołectwa, gdzie było więcej 

mieszkańców. 

Radny Władysław Kowalewski zgłosił wniosek, aby lokalem do 

głosowania dla mieszkańców sołectwa Belno był budynek szkoły 

podstawowej w Belnie. 
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Przewodnicząca poddała wniosek pod głosowanie. Za jego przyjęciem 

głosowało 5 radnych, 8 radnych głosowało przeciw, nikt nie wstrzymał się od 

głosu (za-5, przeciw-8, wstrzymujących-0). 

Przewodnicząca odczytała projekt uchwały i poddała go pod 

głosowanie.  Za przyjęciem uchwały głosowało 8 radnych, 5 radnych 

głosowało przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu (za-8, przeciw-5, 

wstrzymujących-0). W wyniku głosowania uchwała została podjęta, 

zarejestrowana pod numerem 131/2010 i stanowi załącznik do protokołu. 

Godz. 1500 – czas dla mieszkańców Gminy Zagnańsk 

Pani Jolanta Szmidt, sołtys sołectwa Gruszka zwróciła się z prośbą  

o interwencję w ZUK w sprawie przedłużającego się terminu budowy placu     

zabaw (plac miał zostać wykonany do 31 lipca br.). 

Pan Jan Adamiec, mieszkaniec sołectwa Tumlin przedstawił problem, 

dotyczący podłączenia do kanalizacji. Wobec braku możliwości ustalenia 

stanu faktycznego ustalono, że mieszkaniec zgłosi się do urzędu w godzinach 

jego pracy. 

Wójt udzielił odpowiedzi na zadane przez mieszkańca pytania  

i poinformował, że obecny stan prawny zabrania i uniemożliwia gminie 

wykonywanie przyłączeń nieruchomości do kanalizacji. Z nowym rokiem 

został zlikwidowany Gminny Fundusz Ochrony Środowiska, z którego gmina 

mogła finansować takie przyłącza. 

Pan Zbyszek Mondzik, mieszkaniec sołectwa Tumlin podziękował 

radnym za podjęcie uchwały o przystąpieniu do sporządzenia zmiany w 

miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Tumlin. Pan 

Mondzik życząc radnym powodzenia zaznaczył, że mieszkańcy nie zmarnują 

danej im szansy. 

Pan Edward Krzeszowski, sołtys sołectwa Umer poprosił  

o uzupełnienie ubytku piasku na boisku do piłki siatkowej przy zalewie  

w Umrze. 

Sołtys Grażyna Wawszczak poprosiła, aby w ciągu 2 tygodni od zebrań    

sołeckich w sprawie funduszu sołeckiego dla danego sołectwa urzędnicy     

wypowiedzieli się, czy planowane inwestycje mieszczą się w kwocie 

przyznanej dla danego sołectwa. 

Pani Ewa Kita, sołtys sołectwa Tumlin zapytała, na jakim etapie jest 

projekt kanalizacji w sołectwie. 



18 

 

Pan Wójt poinformował, że 6 sierpnia odbędzie się spotkanie  

z projektantem. Radny Piotr Piwowarczyk oraz Pani sołtys poprosili  

o możliwość uczestnictwa w tym spotkaniu. 

Przewodnicząca rady sołeckiej z Długojowa poprosiła o rozważenie    

dofinansowania kilku kursów z Długojowa do Kielc (obecny przewoźnik ich     

nie wykonuje) lub wydłużenie kilku kursów busa z Umru do Długojowa. 

Pan Stanisław Kundera, sołtys sołectwa Bartków ponownie poprosił  

o interwencję w PZD w sprawie poszerzenia drogi przy przejeździe kolejowym 

w Goleniowach. 

Pan Stanisław Kundera, sołtys sołectwa Bartków ponownie poprosił     

o wykoszenie trawy przy przejeździe kolejowym w msc. Goleniawy (w pobliżu 

posesji nr 69). 

Ad. 20c. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy  

w Zagnańsku Nr 2/2007 z dnia 26 lutego 2007r w sprawie: określenia 

zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, 

restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do 

rejestru zabytków. 

 

Przewodnicząca zapytała, czy do projektu uchwały radni mają wnioski 

bądź pytania. 

Wobec braku pytań i wniosków Przewodnicząca odczytała projekt 

uchwały i poddała go pod głosowanie. Za przyjęciem uchwały głosowało 8 

radnych, nikt nie głosował przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu (za-8, 

przeciw-0, wstrzymujących-0). W wyniku głosowania uchwała została 

podjęta, zarejestrowana pod numerem 132/2010 i stanowi załącznik do 

protokołu. 

Ad. 21. Informacja o korespondencji wpływającej do Rady Gminy  

         Zagnańsk. 

 

 Przewodnicząca poinformowała, że w okresie od ostatniej sesji do Rady 
Gminy wpłynęły pisma od: 
- Komisarza Wyborczego – pismo zostało przekazane radnym wraz z 

materiałami na sesję; 
- pismo od Pana Wójta, dotyczące kryteriów oraz oceny złożonego przez 
gminę wniosku o pozyskanie środków na zagospodarowanie terenów przy 

Dębie Bartku oraz kopali Zachełmie. 
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Ad. 22. Sprawozdanie delegatów do Związków Międzygminnych. 

 
 Wójt poinformował, że w okresie między sesjami uczestniczył  

w posiedzeniu Zarządu MZWiK w Kielcach, na którym przyjęto informację  
z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2010 roku. 
 Wójt poinformował również, że rozpatrywano sprawę związaną  

z przejęciem przez Wodociągi Kieleckie obowiązku zaopatrywania w wodę 
mieszkańców z terenu Wiśniówki (dotychczas zaopatrzenie prowadziły 
Kieleckie Kopalnie Kwarcytu w Wiśniówce S.A.. 

 W dniu 4 sierpnia (data sesji rady gminy) odbyło się również 
Zgromadzenie Związku Gmin Gór Świętokrzyskich w Bodzentynie, 

poświęcone m.inn. zmianom w budżecie Związku. Z uwagi odbywanie się  
w tym dniu Zgromadzenia jak też sesji Rady Gminy Zagnańsk, ani Wójt, ani 
drugi delegat radny Kazimierz Salwa nie mogli wziąć udziału  

w Zgromadzeniu. 
 

 
Ad. 23. Sprawy różne. 
 

 
Radny Stefan Grudzień poprosił o zamieszczenie w Gazecie Zagnańskiej 
informacji o terminach odbioru szkła oraz plastiku. Radny poprosił również  

o usunięcie z chodników przerastającej go trawy. 
 Wójt poinformował, że wydał już polecenie opracowania kalendarza  

z datami wywozu śmieci. 
Radny Piotr Piwowarczyk powiedział, że jeśli chodzi o objazd całego 

skrzyżowania - sugeruje drogę od strony Tumlin Zacisze przez Tumlin Węgle 

– wzdłuż torów kolejowych i potem przez tzw. Tumlin „Sufraganiec”. 
Radna Agnieszka Gębska poinformowała, że na teren byłej kopalni  

w Zachełmiu mieszkańcy wywożą różnego rodzaju kamień. Radna zwróciła 
uwagę na projekt chodnika w msc. Lekomin – niektórzy mieszkańcy nie mają 
w ogóle zjazdu na posesję. 

 Wójt poinformował, że trwa proces ustanawiania rezerwatu przyrody, 
natomiast po jego zakończeniu terenem władał będzie Regionalny Dyrektor 
Ochrony Środowiska. 

 Radny Artur Kudzia zapytał, kiedy zostanie ogłoszony przetarg na 
wykonanie łącznika Jaworze-Siodła oraz o termin ogłoszenia w Wojewódzkim 

Dzienniku Urzędowym ostatnich zmian w Statucie Gminy Zagnańsk. 
 Wójt poinformował, że przetarg powinien zostać ogłoszony w ciągu 
kilku najbliższych dni. 

 Przewodnicząca poinformowała, że ostatnia uchwała w sprawie zmian 
w Statucie Gminy Zagnańsk ogłoszona została w dniu 19 lipca br. i weszła w 
życie z dniem 2 sierpnia br. 

 Radny Tomasz Witecki poprosił o zawieszenie 3 kloszy oświetleniowych 
w msc. Samsonów Dudków. Radny powiedział również, że zobowiązał się do 

wyjaśnienia, dlaczego nie zostało naniesione przyłącze w projekcie kanalizacji 
dla mieszkańca Pana Marka Ferta. 
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 Radny Zenon Lagner poinformował, że podczas ostatniego spotkania z 

projektantem drogi od ul. Kieleckiej do Goleniaw ustalił, że PKP nie posiada 
dokumentów, z których wynikałoby, że jest ona właścicielem terenu. 

 
 Wójt powiedział, że w tym przypadku można skorzystać ze „spec 
ustawy”, ale urząd nie jest w posiadaniu kompletnego projektu. 

Radny Robert Kaszuba poprosił o rozważenie możliwości uzupełnienia    
trzech słupów w msc. Tumlin Osowa – przy drodze wojewódzkiej oraz     
jednego słupa na skrzyżowaniu Tumlin Osowa/Tumlin Dąbrówka/Tumlin    

Zacisze (na łuku przy boisku). 
 Radny Robert Kaszuba zapytał, kiedy ukaże się wkładka do gazety 

Echo Dnia, promująca gminę. 
 Wójt odpowiedział, że wkładka powinna ukazać się na przełomie 
sierpnia i września br. Wójt zauważył ponadto, że połowa środków 

przeznaczonych na oświetlenie w tegorocznym budżecie przeznaczona została 
na oświetlenie w sołectwie Tumlin. 

 Pani Ewa Jończyk, Przewodnicząca Rady Sołeckiej sołectwa Bartków 
przedstawiła problem wyznaczenia drogi na oś. Knieje w Bartkowie. 
 Wobec braku możliwości ustalenia stanu faktycznego na sesji 

ustalono, że Pani Ewa Jończyk zgłosi się do urzędu w godzinach jego pracy. 
 Radny Wojciech Chłopek zapytał, czy Pan Wójt ma wiedzę, dotyczącą 
terenu przemysłowego przy „węźle północ”, ponieważ zamieszczono tam 

informację o chęci sprzedaży. 
 Wójt poinformował, że przy zakupie terenu inwestor nie posiadał 

wiedzy, czy ta nieruchomość będzie miała dostęp do nowej trasy 
ekspresowej. Na pismo urzędu wystosowane do właściwego Ministerstwa 
urząd otrzymał odpowiedź, że są przepisy regulujące częstotliwość 

wykonywania takiego zjazdu, który nie jest możliwy do wykonania przy tym 
terenie. 

 
 
Ad. 24. Zapytania i interpelacje radnych i mieszkańców gminy. 

 
Radny Władysław Kowalewski poinformował, że istnieje jeszcze 

możliwość     dokonania korekty trasy ścieżki rowerowej. Radny poprosił  

o wystąpienie     do Regionalnej Organizacji Turystycznej z prośbą, aby 

odcinek przebiegający przez gminę Zagnańsk zaznaczono: Samsonów (ruiny 

pieca hutniczego) – Zagnańsk (Dąb Bartek) – Zachełmie (kopalnia – ślady 

tetrapoda).  

Radny zapytał również, na jakim etapie jest wniosek o przeprowadzenie 

referendum śmieciowego. 

 Wójt poinformował, że urząd wystąpi z propozycją dokonania korekty 

trasy ścieżki rowerowej. Wójt zwrócił również uwagę, że urząd nie pracuje 

nad przygotowaniem referendum, bowiem trwają prace w Ministerstwie nad 
 




