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Protokół  V/2010 
z posiedzenia sesji Rady Gminy Zagnańsk 

odbytej w dniu 7 czerwca 2010 roku. 

 
 

Sesję otworzyła o godz. 1200 i obradom przewodniczyła Przewodnicząca 

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

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

Na podstawie listy obecności Przewodnicząca stwierdziła quorum  

(na sali obecnych było 10 radnych). 
Na sekretarza nadzorującego sporządzenie protokołu Przewodnicząca Rady 

Gminy wyznaczyła radnego Piotra Piwowarczyka. 
Przewodnicząca poinformowała, że wśród gości obecnych na sali jest Pan 

Roman Piskulak, nauczyciel ze Szkoły Podstawowej Nr 1 w Chrustach, który 

przygotował prezentację w formie fotograficzno-tekstowej oraz mulimedialną  
z okazji 70-tej rocznicy wydarzeń Katyńskich. 

Pan Roman Piskulak przedstawił prezentację, obrazującą ogrom cierpień 

narodu Polskiego podczas wojny. Prezentacja oraz wszelkie informacje, fotografie, 
dokumenty dostępne są u jej autora.  

 
Ad. 2. Przyjęcie porządku obrad. 
 

 Przewodnicząca zapytała, czy do porządku obrad są wnioski. 
Radny Stefan Grudzień zgłosił wniosek o zdjęcie z porządku obrad punktu dot. 

wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieruchomości niezabudowanych 
położonych w obrębie geodezyjnym Zagnańsk. 
 Radny Stefan Grudzień zapytał, czy gmina jest przygotowana do sprzedaży 

tych działek. 
 Wójt Zbigniew Zagdański zaproponował pozostawienie punktu w porządku, 
zaznaczając, iż kilka lat temu na skutek decyzji Rady Gminy podzielono 

wspomniany teren na działki. Na posiedzeniach komisji przed sesją rozważano, 
czy nie byłoby lepiej z powrotem scalić działki i sprzedać cały teren. Wójt 

zaznaczył, że należałoby odwrócić cały proces, jeśli będzie taka decyzja rady. 
Jednak dyskusję nad tym Wójt zaproponował przy rozpatrywaniu projektu 
uchwały. 

 Radny Stefan Grudzień wycofał złożony wcześniej wniosek. 
 Przewodnicząca Justyna Ślewa zapytała, czy do porządku obrad są jeszcze 

wnioski. Z uwagi na fakt, że innych wniosków nie zgłoszono Przewodnicząca 
poddała pod głosowanie przyjęcie porządku obrad.  

Za przyjęciem porządku obrad głosowało 10 radnych, nikt nie głosował 

przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. (za-10, przeciw-0, wstrzymujących-0).  
W wyniku głosowania porządek obrad został przyjęty jednogłośnie i przedstawia 
się następująco: 

 
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 

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

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok. 
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6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 22/2010 Rady Gminy w 
Zagnańsku z dnia 28 stycznia 2010r. dotyczącej zaciągnięcia 
długoterminowego kredytu. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 23/2010 Rady Gminy w 
Zagnańsku z dnia 28 stycznia 2010r. dotyczącej zaciągnięcia pożyczki. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr 32/2010 Rady Gminy 

Zagnańsk z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie udzielenia pomocy 
finansowej na przebudowę drogi powiatowej nr 0303T przez msc. Kaniów 

na odcinku od skrzyżowania z ul. Młynarską do skrzyżowania z drogą ul. 
Dębową. 

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

nieruchomości niezabudowanych położonych w obrębie geodezyjnym 
Zagnańsk gmina Zagnańsk. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia na rzecz Gminy Zagnańsk 
gruntów położonych w miejscowości Kołomań zajętych pod komorę zasuw z 
zasilaniem energetycznym. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr 133/2009 Rady 
Gminy w Zagnańsku z dnia 29 grudnia 2009r., zatwierdzającej Plan 
Odnowy Miejscowości dla msc. Umer na lata 2009-2015. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy 
Miejscowości dla msc. Umer na lata 2010-2015.  

13. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr 134/2009 Rady 
Gminy w Zagnańsku z dnia 29 grudnia 2009r., wprowadzającej zmiany do 
uchwały Nr 14/2005 dotyczącej zatwierdzenia Planu rozwoju miejscowości 

Samsonów. 
14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy 

Miejscowości dla msc. Samsonów na lata 2010-2017. 
15. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr 39/2010 Rady 

Gminy w Zagnańsku z dnia 28 stycznia 2010 roku dotyczącej zatwierdzenia 

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

Miejscowości dla msc. Kaniów na lata 2010-2017. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia na rzecz Gminy Zagnańsk 
gruntów położonych w miejscowości Zachełmie z przeznaczeniem na 

budowę parkingu. 
18. Podjęcie uchwały w sprawie określenia rodzajów świadczeń 

przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz 

warunków i sposobu ich przyznawania. 
19. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr 83/97 Rady Gminy 

Zagnańsk z dnia 8 grudnia 1997r. w sprawie zasad najmu 
(wydzierżawienia) lokali użytkowych na okres dłuższy niż trzy lata. 

20. 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. 

21. Informacja o korespondencji wpływającej do Rady Gminy Zagnańsk. 

22. Sprawozdanie delegatów do Związków Międzygminnych. 
23. Sprawy różne. 

24. Zapytania i interpelacje radnych i mieszkańców gminy. 
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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 29 kwietnia 2010r. 

 Za przyjęciem protokołu głosowało 10 radnych, nikt nie głosował przeciw, 
nikt nie wstrzymał się od głosu ( za-10, przeciw-0, wstrzymujących-0). 

W wyniku głosowania protokół z sesji 29 kwietnia 2010r. został przez Radę 
przyjęty jednogłośnie. 

 

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. 
 Wójt brał udział w kliku zebraniach wiejskich, poświęconych zmianom  

w Planach Odnowy Miejscowości.  
- 6 maja br. nastąpiło otwarcie ofert na stanowisko Kierownika Referatu 
Budownictwa i Ochrony Środowiska – niestety nie dokonano wyboru kandydata, 

- 8 maja Wójt brał udział w zakończeniu projektu „Zagnańskie warsztaty – 
radosna jesień” organizowanych przez GOPS w Zagnańsku, 

 
(na obrady wszedł radny Artur Kudzia – godz.: 1250) 
- 9 maja br. odbyło się zebranie wiejskie w Chrustach, dotyczące budowy 

kanalizacji. Poruszony został również po raz kolejny temat uciążliwości 
pobliskiego kurnika, 

- 11 maja odbyło się spotkanie z kombatantami w sprawie budowy pomnika  
w rejonie Siodeł, 
- 11 maja br. również odbyło się spotkanie z właścicielami terenów pod drogę do 

przepompowni ścieków w Zachełmiu, 
- 12 maja br. w Urzędzie Gminy odbyło się spotkanie z firmą Naczelna 
Organizacja Techniczna z Tarnobrzegu – firma ta projektuje kilka inwestycji  

w gminie i wszystkie te przedsięwzięcia są przeterminowane a brak postępu prac 
projektowych uniemożliwia podjęcie prac, 

- 13 maja br. odbyło się spotkanie z mieszkańcami ul. Miodowej w Samsonowie  
w sprawie stanu nawierzchni drogi, 
- 14 maja br. odbyło się drugie spotkanie z właścicielami terenów pod drogę do 

przepompowni w Zachełmiu, 
- 15 maja br. odbyło się zebranie wiejskie w Zachełmiu, dotyczące budowy 

kanalizacji oraz spraw wodociągowych, 
- 24 maja br. wspólnie z sołtysem, Przewodniczącą Rady Sołeckiej w Tumlinie Pan 
Wójt odbył spotkanie ze Starostą Kieleckim w sprawie remontu skrzyżowania  

w Tumlinie-Węglach. Wkrótce ogłoszony zostanie przetarg na tę inwestycję. Przy 
okazji spotkania Pan Wójt zapewnił Starostę o udziale Gminy Zagnańsk  
w dokończeniu budowy drogi Zagnańsk – Kielce, w przypadku pozytywnej decyzji 

ze strony powiatu kieleckiego, 
- 27 maja br. pod Dębem Bartek odbyło się coroczne święto Polskiej 

Niezapominajki,  
- 1 czerwca br. gmina wspólnie z sołtysami, dyrektorami szkół, oraz Gminnym 
Ośrodkiem Pomocy Społecznej i Gminnym Ośrodkiem Kultury, Sportu i Rekreacji 

uruchomiła akcję „Gmina Zagnańsk Powodzianom”, 
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- 5 czerwca odbyło się zebranie wiejskie w Zagnańsku, dotyczące bieżących 
problemów sołectwa, 
- z dniem 1 czerwca br. w Urzędzie Gminy w Zagnańsku został zatrudniony na 

stanowisku Sekretarza Gminy Pan Bogdan Chabik, dotychczasowy pracownik 
Referatu Budownictwa i Ochrony Środowiska, 
- nieustannie trwają prace związane z szeregiem rozdrobnionych zadań 

inwestycyjnych, przewidzianych do realizacji w bieżącym roku budżetowym,  
m. in.: remonty i przebudowy dróg, chodników, remonty w placówkach szkolnych, 

bieżące remonty przy obiektach użyteczności publicznej, rozbudowa ZSP Nr 2,  
PiG w Zagnańsku o oddziały przedszkolne, budowy placów zabaw  
w poszczególnych sołectwach, prace i remonty w ramach funduszu sołeckiego. 

 Wójt poinformował również, że brak jest zgody Regionalnej Dyrekcji 
Ochrony Środowiska na ustawienie na terenie kopalni w Zachełmiu WC-tów. 

 Gmina uzyskała również tytuł własności na 8 hektarów w pobliżu 
Długojowa. Zamiarem gminy było zalesienie tych terenów pod kątem zamiany  
z Lasami Państwowymi, brak jest jednak zgody Regionalnej Dyrekcji Ochrony 

Środowiska na zalesienie z uwagi na sąsiedztwo terenu z obszarem chronionym 
„Natura 2000”. 
 Przewodnicząca zapytała, czy do informacji złożonej przez Wójta Radni mają 

pytania. 
Radna Agnieszka Gębska poprosiła o ustawienie na terenie zwiedzanej 

kopalni w Zachełmiu kilku przenośnych ławeczek dla turystów. Radna poprosiła 

również o rozważenie oznakowania miejsca znaleziska, ponieważ zwiedzający 

błądzą, nie mogąc znaleźć konkretnego miejsca znaleziska. 

 Wójt poinformował, ze urząd rozważy ustawienie ławeczek i ustawienie 

oznakowania. 

Radny Stefan Grudzień poprosił o rozważenie ustawienia barierek, które 

zabezpieczałyby zwiedzających przed upadkiem oraz zamontowania tablicy  

z zakazem wchodzenia na skały. Radny poprosił również, aby pracownicy Zakładu 

Usług Komunalnych wykosili trawę po stronie północnej terenu kopalni  

w Zachełmiu. 

Radny Artur Kudzia zapytał, czy nie można ustawić WC-tów na działce  

P. Formeli. 

 Wójt poinformował, że Pan Formela nie wyraża zgody na wjazd na działkę, 

natomiast kwestia ustawienia WCtów być może zostanie rozwiązana po podjęcie 
przez radnych uchwały w sprawie nabycia działki w Zachełmiu. 

 
Radny Robert Kaszuba poprosił o przesłanie mu harmonogramu, który     

został złożony razem z wnioskiem na budowę kanalizacji w msc. Tumlin i zapytał 

o datę realizacji  kanalizacji w sołectwie Tumlin jak również o harmonogram 
wykonywanych prac przez ZUK oraz Urząd Gminy. Radny zapytał, jakie terminy 
przewidział Wójt na wykonanie boisk z funduszu sołeckiego. Radny zwrócił 

uwagę, że remonty w szkołach winny rozpocząć się tuż po zakończeniu roku 
szkolnego, by we wrześniu budynki były już po remontach. Radny wskazał na 

potrzebę dokładnego koszenia traw prze ZUK na terenie całej gminy. Radny 
zwrócił uwagę na kwestię braku przesuwania terminów w ogłaszanych 
przetargach. 
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Wójt odpowiedział radnemu, że prace przy boiskach szkolnych mają zostać 
zakończone do połowy sierpnia, natomiast sprawa koszenia traw była 
przekazywana ZUK ponownie. Wójt poinformował również, że prawo zamówień 

publicznych nie przewiduje przesuwania terminów, jeśli nie przewiduje tego 
umowa. Terminy wykonania prac przez ZUK są na bieżąco pilotowane, aby można 
było zareagować w odpowiednim momencie, gdy praca nie zostanie wykonana. 

Wójt poinformował ponadto, że w ramach środków przeznaczonych  
w bieżącym roku na profilaktykę zdrowia została uruchomiona akcja szczepień 

uczniów klas trzecich gimnazjum przeciwko meningokokom wywołującym sepsę. 
Przewodnicząca ogłosiła przerwę w obradach sesji. Po przerwie wznowiła 

obrady i poprosiła o wypowiedzi mieszkańców gminy. 

  
Godz. 15:00 – czas dla mieszkańców 

 
 Państwo Cecylia i Julian Janaszkowie przedstawili problem toczącego się 
już od kilkunastu lat sporu sąsiedzkiego. Państwo Janaszkowie skarżą się na 

brak możliwości posiadania wodociągu i chodnika na ich posesji. 
 Wójt wyjaśnił, że grunty obok posesji Państwa Janaszków są własnością 
Skarbu Państwa oraz nadleśnictwa, natomiast prace drogowe prowadzone są 

według projektu, który przewidywał zjazd wraz z chodnikiem, na które jednak nie 
wyraziło zgody Nadleśnictwo. Gmina zgłosiła więc taki zakres, jaki możliwy był do 

zgłoszenia. Ustalono z Państwem Janaszek wykonanie zjazdu w inny sposób, na 
co się zgodzili. Jednak po wejściu na budowę wykonawcy, Państwo cofnęli swoją 
zgodę. 
 Przewodnicząca Rady Sołeckiej (Bartków) Ewa Jończyk poprosiła  

o uzupełnienie oświetlenia w Goleniawach Górnych oraz koło pojemników na 

odpady typu „dzwonki”. W Goleniawach Górnych i Dolnych brakuje 17 żarówek. 

 Przewodnicząca Rady Sołeckiej (Bartków) Ewa Jończyk poprosiła  

o przeprowadzenie prac, mających na celu poprawę nawierzchni drogi (od ul. 

Kieleckiej do Goleniaw Górnych- rozpoczynającej bieg w rejonie ul. Przemysłowej). 

 Przewodnicząca Rady Sołeckiej (Bartków) Ewa Jończyk poprosiła o 

poprawienie znaku informacyjnego (Goleniawy nr od ….. do …..),  znajdującego 

się na parkingu, na początku drogi od ul. Kieleckiej do Goleniaw – rejon ul. 

Przemysłowej, ponieważ jest on niewidoczny. 

 Przewodnicząca Rady Sołeckiej (Bartków) Ewa Jończyk poprosiła    

Redaktora Gazety Zagnańskiej o bardziej szczegółowe zapisy, dotyczące    

problemów poruszanych na sesji. 

 Pan Kamil Piasecki mieszkaniec sołectwa Janaszów poruszył problem 

nadmiernej prędkości, osiąganej przez pojazdy poruszające się drogą wojewódzką 

przez Janaszów. Poprosił również o wystąpienie z pismem do przewoźników, aby 

ułatwili mieszkańcom nabywanie biletów miesięcznych ( po przekazaniu kwoty na 

bilet miesięczny można go nabyć tylko i wyłącznie u tego samego kierowcy, co 

stanowi problem). 
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 Pan Kamil Piasecki mieszkaniec sołectwa Janaszów poprosił o skierowanie 

do przewoźników pisma z prośbą o przywrócenie kursu o godz. 600 rano z 

Janaszowa do Kielc. 

 Pan Jan Galiński mieszkaniec Jaworzy poprosił o interwencję w sprawie       

nienależytego zabezpieczenia miejsc na jezdni, które pozostawia wykonawca 

kanalizacji – zostały one zasypane jedynie grysem i stwarzają     

niebezpieczeństwo dla kierowców oraz rowerzystów. 

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

 
 Skarbnik poinformował, że w materiale przekazanym radnym wystąpią 
jeszcze dwie propozycje zmian w budżecie: 

- zdjęcie kwoty 15 000 złotych z rozdziału 995 „Koncepcja poprawy dostępu do 
Internetu” i zwiększenie na: 
- 2 000 złotych (na zakup radaru) do początkowej kwoty 7 000 zł (razem: 9 000zł), 

- utwardzenie dróg gminnych – kwota 13 000 złotych. 
 Ponadto Skarbnik poprosił o zastąpienie słowa „kwietnia” na „czerwca”  

w załączniku nr 4 do projektu uchwały. 
 Pracownik obsługujący Radę rozdał radnym projekty uchwał z propozycjami 
poprawek, omówionymi przez Skarbnika. 

 Radny Stefan Grudzień złożył wniosek, aby z kwoty przeznaczonej na 
utrzymanie terenów zielonych zdjąć 15 000 złotych i przeznaczyć je na 

sfinansowanie organizacji pobytu 20 dzieci z terenów dotkniętych powodzią na 
terenie Gminy Zagnańsk. 
 Skarbnik poinformował, że cel jest bardzo szczytny, jednak samo 

przeprowadzenie takiej operacji jest już bardziej skomplikowane, bowiem Gmina 
Zagnańsk może przekazać dotację na zorganizowanie takiego wypoczynku – nie 
może go jednak sama zorganizować. Poza tym musi zostać wskazany konkretny 

cel i gmina, która taką dotację ma otrzymać. 
 Radny Stefan Grudzień wycofał złożony przez siebie wniosek informując, że 

warunkuje to zwołaniem sesji nadzwyczajnej. 
 Radny Artur Kudzia złożył wniosek o przekazanie kwoty 26 000 złotych 
(planowane dofinansowanie zakupu windy do SZOZ) dla Samorządowego Zespołu 

Ośrodków Zdrowia. 
 Przewodnicząca poinformowała, że skoro radny proponuje przekazanie 

środków, powinien wskazać rozdział, w którym ma nastąpić zmniejszenie. 
 Radny Artur Kudzia wycofał złożony wniosek. 
Radny zadał również pytanie, który sprzęt zdaniem Wójta jest potrzebny dla 

SZOZ, a który nie, ponieważ SZOZ zwrócił się z prośbą o przekazanie całej kwoty 
26 000 złotych, propozycja przekazania jest jednak na poziomie kwoty 7 000zł. 
Radny Robert Kaszuba złożył wniosek, aby zmniejszyć kwotę w rozdziale na 

utrzymanie zieleni o kwotę 12 000 złotych i przeznaczyć ją na ochronę zdrowia. 
 Wójt poinformował radnego, że wyposażenie do gabinetu rehabilitacji 

opiewa na kwotę 7 000 złotych, pozostała zaś byłaby przeznaczona już nie na 
potrzeby rehabilitacji ale na wyposażenie gabinetu stomatologicznego. 
Stomatologia służy teraz celom prywatnym, rehabilitacja natomiast służy 

mieszkańcom. 
 Przewodnicząca poddała pod głosowanie wniosek złożony przez radnego 
Roberta Kaszubę. 
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 Za przyjęciem wniosku głosowało 3 radnych, 7 radnych głosowało przeciw, 
nikt nie wstrzymał się od głosu (za-3, przeciw-7, wstrzymujących-0). W wyniku 
glosowania wniosek nie został przez Radę zaakceptowany. 

 Następnie Przewodnicząca poddała pod głosowanie poprawki zgłoszone 
przez Skarbnika.  
 Za przyjęciem poprawek głosowało 7 radnych, przeciw nikt nie głosował,  

3 radnych wstrzymało się od głosu ( za-7, przeciw-0, wstrzymujących-3). W 
wyniku głosowania poprawki zgłoszone przez Skarbnika zostały przez Radę 

zaakceptowane. 
 Przewodnicząca odczytała i poddała pod głosowanie projekt uchwały  
z wprowadzonymi przez Radę poprawkami. 

Za przyjęciem uchwały głosowało 7 radnych, przeciw nikt nie głosował, 1 radny 
wstrzymał się od głosu ( za-7, przeciw-0, wstrzymujących-1).  

W wyniku głosowania uchwała została podjęta w obecności 8 radnych, 
zarejestrowana pod numerem 90/2010 i stanowi załącznik do protokołu.  
 

Ad. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 22/2010 Rady Gminy  
          w Zagnańsku z dnia 28 stycznia 2010r. dotyczącej zaciągnięcia  
          długoterminowego kredytu. 

 
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 8 radnych, nikt nie głosował przeciw, nikt 

nie wstrzymał się od głosu (za – 8, przeciw-0, wstrzymujących-0).  
W wyniku głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie, zarejestrowana 

pod numerem 91/2010 i stanowi załącznik do protokołu.  
 
Ad. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 23/2010 Rady Gminy  

           w Zagnańsku z dnia 28 stycznia 2010r. dotyczącej zaciągnięcia  
           pożyczki. 
 

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 8 radnych, nikt nie głosował przeciw, nikt 
nie wstrzymał się od głosu (za – 8, przeciw-0, wstrzymujących-0).  

W wyniku głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie, zarejestrowana 
pod numerem 92/2010 i stanowi załącznik do protokołu.  

 
Ad. 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr 32/2010 Rady  
            Gminy Zagnańsk z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie udzielenia  

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

 
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 8 radnych, nikt nie głosował przeciw, nikt 

nie wstrzymał się od głosu (za – 8, przeciw-0, wstrzymujących-0).  
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W wyniku głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie, zarejestrowana 
pod numerem 93/2010 i stanowi załącznik do protokołu.  
 

Ad. 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze    
            przetargu nieruchomości niezabudowanych położonych w obrębie  
            geodezyjnym Zagnańsk gmina Zagnańsk. 

 
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 8 radnych, nikt nie głosował przeciw, nikt 

nie wstrzymał się od głosu (za – 8, przeciw-0, wstrzymujących-0).  
W wyniku głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie, zarejestrowana 

pod numerem 94/2010 i stanowi załącznik do protokołu.  
 
Ad. 10. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia na rzecz Gminy Zagnańsk  

              gruntów położonych w miejscowości Kołomań zajętych pod komorę  
              zasuw z zasilaniem energetycznym. 
 

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 9 radnych, nikt nie głosował przeciw, nikt 
nie wstrzymał się od głosu (za – 9, przeciw-0, wstrzymujących-0).  

W wyniku głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie, zarejestrowana 
pod numerem 95/2010 i stanowi załącznik do protokołu.  

 
Ad. 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr 133/2009 Rady  
             Gminy w Zagnańsku z dnia 29 grudnia 2009r., zatwierdzającej Plan  

             Odnowy Miejscowości dla msc. Umer na lata 2009-2015. 
 
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 9 radnych, nikt nie głosował przeciw, nikt 
nie wstrzymał się od głosu (za – 9, przeciw-0, wstrzymujących-0).  

W wyniku głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie, zarejestrowana 

pod numerem 96/2010 i stanowi załącznik do protokołu.  
 

 
Ad. 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy  
                Miejscowości dla msc. Umer na lata 2010-2015.  

 
Przewodnicząca zapytała, czy do projektu uchwały są uwagi bądź wnioski.  
 Wójt poinformował, że w spisie treści (punkt 2, podpunkt 7) winien mieć 

brzmienie: „obszar o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb 
mieszkańców sołectwa Umer”. 

 Przewodnicząca poddała pod głosowanie wprowadzenie poprawki zgłoszonej 
przez Wójta. Za wprowadzeniem poprawki głosowało 9 radnych, nikt nie głosował 
przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu (za – 9, przeciw-0, wstrzymujących-0). 

 Przewodnicząca odczytała projekt uchwały z wprowadzoną poprawką 
i poddała go pod głosowanie. 
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 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 jednogłośnie, zarejestrowana 

pod numerem 97/2010 i stanowi załącznik do protokołu.  
 
Ad. 13. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr 134/2009 Rady  

             Gminy w Zagnańsku z dnia 29 grudnia 2009r., wprowadzającej  
             zmiany do uchwały Nr 14/2005 dotyczącej zatwierdzenia Planu  

             rozwoju miejscowości Samsonów. 
 
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 9 radnych, nikt nie głosował przeciw, nikt 
nie wstrzymał się od głosu (za – 9, przeciw-0, wstrzymujących-0).  

W wyniku głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie, zarejestrowana 

pod numerem 98/2010 i stanowi załącznik do protokołu.  
 
Ad. 14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy  

                Miejscowości dla msc. Samsonów na lata 2010-2017. 
 

Przewodnicząca zapytała, czy do projektu uchwały są uwagi bądź wnioski.  
 Wójt poinformował, że na zebraniu wiejskim w Samsonowie mieszkańcy za 
obszar o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców sołectwa 

Samsonów uznali rejon obejmujący teren Zespołu Szkoły Podstawowej, 
Przedszkola i Gimnazjum; Bazy Ochotniczej Straży Pożarnej; Ośrodka Zdrowia; 

zabytku huty „Józef” w Samsonowie oraz ulice przyległe w tym rejon zabudowy w 
miejscowości Samsonów Ciągłe. Taki też zapis zaproponował Wójt w punkcie  
2 podpunkcie 3 Planu Odnowy Miejscowości Samsonów. 

 Przewodnicząca poddała pod głosowanie naniesienie takiej poprawki. Za jej 
wprowadzeniem głosowało 11 radnych, nikt nie głosował przeciw, nikt nie 
wstrzymał się od głosu (za – 11, przeciw-0, wstrzymujących-0).  

 Następnie Przewodnicząca odczytała projekt uchwały z naniesioną 
poprawką i poddała go pod głosowanie. 

 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 jednogłośnie, zarejestrowana 

pod numerem 99/2010 i stanowi załącznik do protokołu.  
 

Ad. 15. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr 39/2010 Rady  
             Gminy w Zagnańsku z dnia 28 stycznia 2010 roku dotyczącej  
             zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości dla miejscowości Kaniów  

             na lata 2010-2017.  
 
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 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 100/2010 i stanowi załącznik do protokołu.  
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Ad. 16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy  
                Miejscowości dla msc. Kaniów na lata 2010-2017. 
 

Przewodnicząca zapytała, czy do projektu uchwały są uwagi bądź wnioski.  
 Wójt poinformował, że w spisie treści (punkt 2, podpunkt 7) winien mieć 
brzmienie: „obszar o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb 

mieszkańców sołectwa Kaniów”. 
 Przewodnicząca poddała pod głosowanie wprowadzenie poprawki zgłoszonej 

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

 Przewodnicząca odczytała projekt uchwały z wprowadzoną poprawką 
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 101/2010 i stanowi załącznik do protokołu.  
 
Ad. 17. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia na rzecz Gminy Zagnańsk  

              gruntów położonych w miejscowości Zachełmie z przeznaczeniem  
              na budowę parkingu. 

 Przewodnicząca zapytała, czy do projektu uchwały są uwagi bądź wnioski.  
Radny Kazimierz Salwa zapytał, ile kosztował m2 gruntu i który z mieszkańców go  
sprzedał. 

 Wójt poinformował, że m2 gruntu kosztuje około 20zł/m2, ale nie doszło 
jeszcze do transakcji kupna-sprzedaży i nie ma ustalonej konkretnej ceny. 

Przewodnicząca odczytała projekt uchwały i poddała go pod głosowanie. 
 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 jednogłośnie, zarejestrowana 
pod numerem 102/2010 i stanowi załącznik do protokołu.  
 

Ad. 18. Podjęcie uchwały w sprawie określenia rodzajów świadczeń  
                przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz  

                warunków i sposobu ich przyznawania. 
 
 Przewodnicząca zapytała, czy do projektu uchwały są uwagi bądź wnioski.  

Radny Stefan Grudzień złożył wniosek, aby w § 3 punkt 3 znalazł się zapis: 
„Wysokość jednorazowej zapomogi bezzwrotnej ustala właściwa komisja zgodnie z 

posiadanymi środkami”. 
 Przewodnicząca poddała pod głosowanie wprowadzenie poprawki zgłoszonej 
przez radnego Stefana Grudnia. Za wprowadzeniem poprawki głosowało 10 

radnych, nikt nie głosował przeciw, 1 radny wstrzymał się od głosu (za – 10, 
przeciw-0, wstrzymujących-1). 
 Skarbnik poprosił, aby wyrazy „Gmina Zagnańsk” w § 2 punkcie 3 projektu 

uchwały zastąpić słowami: „Urząd Gminy Zagnańsk” 
          Przewodnicząca poddała pod głosowanie wprowadzenie poprawki zgłoszonej 

przez Skarbnika.  
 Za wprowadzeniem poprawki głosowało 11 radnych, nikt nie głosował 
przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu (za – 11, przeciw-0, wstrzymujących-0). 

 Przewodnicząca odczytała projekt uchwały z naniesioną poprawką i poddała 
go pod głosowanie. 
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 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 jednogłośnie, zarejestrowana 

pod numerem 102/2010 i stanowi załącznik do protokołu.  
 
Ad. 19. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr 83/97 Rady Gminy  

              Zagnańsk z dnia 8 grudnia 1997r. w sprawie zasad najmu  
              (wydzierżawienia) lokali użytkowych na okres dłuższy niż trzy lata. 

 
Przewodnicząca zapytała, czy do projektu uchwały są uwagi bądź wnioski.  
 Radny Tomasz Witecki zgłosił wniosek z posiedzenia Komisji Rozwoju 

Gospodarczego i Infrastruktury Technicznej, aby w § 2 zapis zmienić na: „W §1 
powołanej wyżej uchwały dodaje się punkt 3 o treści: Stowarzyszeniom oraz 

innym podmiotom, które w części działalności statutowej realizują zadania własne 
gminy lokale użytkowe mogą być udostępniane nieodpłatnie.” 
 Radca Prawny Urzędu Gminy Danuta Maciejewska-Paluch poinformowała, 

że można stworzyć taki zapis. 
 Radny Wojciech Chłopek zwrócił uwagę, że Gminna Biblioteka Publiczna 
jest Instytucją Kultury a nie jednostką organizacyjną gminy, a uchwała ma służyć 

temu, by Wójt mógł podejmować decyzje odnośnie wynajmu. Dodatkowo nie 
wydaje się celowym wynajmowanie lokali dla Gminnej Biblioteki Publicznej czy 

Samorządowego Zespołu Ośrodków Zdrowia. 
 Przewodnicząca ogłosiła przerwę w obradach. Po przerwie Przewodnicząca 
wznowiła obrady i udzieliła głosu Radcy Prawnej urzędu. 

 Radca Prany Danuta Maciejewska-Paluch poinformowała, iż należy przyjąć 
za słuszną uwagę radnego Wojciecha Chłopka. 

 Wiceprzewodniczący Kazimierz Tomasiak zgłosił wniosek formalny  
o zamknięcie dyskusji i odrzucenie uchwały w całości. 
 Za zamknięciem dyskusji głosowało 9 radnych, 1 radny głosował przeciw, 

nikt nie wstrzymał się od głosu. 
 Następnie Przewodnicząca poddała pod głosowanie, kto jest za przyjęciem 
uchwały. Za przyjęciem uchwały głosował 1 radny, 9 radnych głosowało przeciw, 

nikt nie wstrzymał się od głosu (za – 1, przeciw-9, wstrzymujących-0). W wyniku 
głosowania uchwała nie została przyjęta. 

 
 
 

Ad. 20. 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 poinformowała, że Przewodniczący Komisji doraźnej ds. 

opracowania zmian w Statucie Gminy Zagnańsk radny Wojciech Chłopek 
przedstawił ostateczny projekt uchwały. Przewodnicząca zapytała, czy do 
przedstawionego projektu są uwagi bądź wnioski. 

 Radny Stefan Grudzień poinformował, że wnioski Komisji Oświaty, Kultury, 
Pomocy Społecznej i Zdrowia zostały przeanalizowane przez Komisję Statutową. 

 Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury 
Technicznej Tomasz Witecki zgłosił wniosek, aby: 
- w punkcie 7 projektu uchwały zapis miał brzmienie: „O sesji zawiadamia się  

   radnych na piśmie w terminie co najmniej 4 dni przed jej terminem. Do  
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   zawiadomienia dołącza się porządek obrad i projekty uchwał z materiałami  
   informacyjnymi”; 
- w punkcie 11 zapis miał brzmienie: „Wniosek o zmianę w porządku obrad  

   ustalonego przez przewodniczącego mogą zgłaszać radni oraz Wójt na początku  
   sesji przed przyjęciem porządku obrad”; 
-  wykreślić całkowicie zapis punktu 12: „Wniosek o zmianę porządku obrad nie  

    może zmierzać do wprowadzenia głosowania nad projektami uchwał, o ile  
    projekt uchwały nie został zgłoszony przewodniczącemu co najmniej na 7 dni  

    przed dniem rozpoczęcia sesji”; 
-  w punkcie 15 litera c zapis miał brzmienie: „co najmniej 5 radnym”. 
 

 Radny Stefan Grudzień zgłosił wniosek, aby w zapisie punktu nr 7 stworzyć 
możliwość wprowadzania do porządku obrad projektów uchwał tylko Wójtowi. 

 Wójt poinformował, że zapis taki ogranicza bardzo inicjatywę 
uchwałodawczą. 
 Radny Stefan Grudzień wycofał wcześniej złożony wniosek. 

Radny Władysław Kowalewski zgłosił wniosek, aby: 
- w punkcie 5 projektu uchwały zapis miał brzmienie: „Rada wybiera ze swego  
   grona przewodniczącego i wiceprzewodniczących w liczbie trzech w trybie  

   określonym ustawą ustrojową. Tryb odwołania lub rezygnacji z funkcji  
   przewodniczącego lub wiceprzewodniczących reguluje ustawa ustrojowa”, 

- w punkcie 22 projektu uchwały zapis miał brzmienie: „przebieg sesji utrwalany  
   jest w postaci zapisu na powszechnie stosowanych nośnikach dźwięku (w  
   szczególności jako zapis cyfrowy lub analogowy) do celów sporządzenia  

   protokołu obrad” – bez słowa: „wyłącznie” do celów sporządzenia protokołu  
   obrad; 

- w punkcie 22 w tirecie ostatnim zmienić zapis na: „stwierdzenie zdarzeń przez  
   sekretarza nadzorującego sporządzenie protokołu z sesji”; 
- w punkcie 23 projektu uchwały zapis miał brzmienie: „o uwzględnieniu  

    zastrzeżenia lub poprawki protokołu rozstrzyga rada w głosowaniu po  
    uprzednim wysłuchaniu protokolanta i zapisu dźwiękowego” – zmiana słowa  
    „lub zapisu dźwiękowego” na „i zapisu dźwiękowego”. 

 
 Radny Artur Kudzia zgłosił wniosek, aby w punkcie 16 zapis miał 

brzmienie: „Wniosek z inicjatywą podjęcia uchwały składa się w formie pisemnej 
przewodniczącemu, który jest zobowiązany umieścić go w porządku obrad 
najbliższej sesji” – wykreślając słowo: „lub kolejnej”. 

 
 Przewodnicząca poddała pod głosowanie wnioski według kolejności ich 

zgłoszeń, i tak: 
1) wniosek zgłoszony przez radnego Tomasza Witeckiego, aby w punkcie 7  
     projektu uchwały zapis miał brzmienie: „O sesji zawiadamia się  

     radnych na piśmie w terminie co najmniej 4 dni przed jej terminem. Do  
     zawiadomienia dołącza się porządek obrad i projekty uchwał z materiałami  
     informacyjnymi” – za przyjęciem wniosku głosowało 7 radnych, przeciw  

     głosowało 2 radnych, nikt nie wstrzymał się od głosu (za-7, przeciw-2,  
     wstrzymujących-0). W wyniku głosowania poprawka została przyjęta; 

 
2) wniosek zgłoszony przez radnego Tomasza Witeckiego, aby w punkcie 11 zapis  
    miał brzmienie: „Wniosek o zmianę w porządku obrad ustalonego przez  

    przewodniczącego mogą zgłaszać radni oraz Wójt na początku sesji przed  
    przyjęciem porządku obrad” - za przyjęciem wniosku głosowało 9 radnych,  
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    przeciw nikt nie głosował, nikt nie wstrzymał się od głosu (za-9, przeciw-0  
    wstrzymujących-0). W wyniku głosowania poprawka została przyjęta; 
 

3) wniosek zgłoszony przez radnego Tomasza Witeckiego, aby wykreślić całkowicie  
    zapis w punkcie 12: „Wniosek o zmianę porządku obrad nie może zmierzać do  
    wprowadzenia głosowania nad projektami uchwał, o ile projekt uchwały nie  

    został zgłoszony przewodniczącemu co najmniej na 7 dni przed dniem  
    rozpoczęcia sesji” - za przyjęciem wniosku głosowało 6 radnych,  

    przeciw nikt nie głosował, 3 radnych wstrzymało się od głosu (za-6, przeciw-0  
    wstrzymujących-3). W wyniku głosowania poprawka została przyjęta; 
 

4) wniosek zgłoszony przez radnego Tomasza Witeckiego, aby w punkcie 15 litera  
    c zapis miał brzmienie: „co najmniej 5 radnym”- za przyjęciem wniosku  

    głosowało 5 radnych, 2 radnych głosowało przeciw, 2 radnych wstrzymało się  
    od głosu (za-5, przeciw-2 wstrzymujących-2). W wyniku głosowania poprawka  
    została przyjęta; 

 
5) wniosek zgłoszony przez radnego Władysława Kowalewskiego, aby w punkcie 5  
    projektu uchwały zapis miał brzmienie: „Rada wybiera ze swego  

    grona przewodniczącego i wiceprzewodniczących w liczbie trzech w trybie  
    określonym ustawą ustrojową. Tryb odwołania lub rezygnacji z funkcji  

    przewodniczącego lub wiceprzewodniczących reguluje ustawa ustrojowa”- za   
    przyjęciem wniosku głosował 1 radny, 7 radnych głosowało przeciw, 1 radny  
    wstrzymał się od głosu (za-1, przeciw-7 wstrzymujących-1). W wyniku  

    głosowania poprawka została przez Radę odrzucona; 
 

6) wniosek zgłoszony przez radnego Władysława Kowalewskiego, aby w punkcie  
     22 projektu uchwały zapis miał brzmienie: „przebieg sesji utrwalany  
     jest w postaci zapisu na powszechnie stosowanych nośnikach dźwięku (w  

     szczególności jako zapis cyfrowy lub analogowy) do celów sporządzenia  
     protokołu obrad” – bez słowa: „wyłącznie” do celów sporządzenia protokołu  
     obrad- za  przyjęciem wniosku głosowało 2 radnych, 7 radnych głosowało  

     przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu (za-2, przeciw-7 wstrzymujących-0).  
     W wyniku głosowania poprawka została przez Radę odrzucona; 

 
7) wniosek zgłoszony przez radnego Władysława Kowalewskiego, aby w punkcie  
     22 w tirecie ostatnim zmienić zapis na: „stwierdzenie zdarzeń przez  

     sekretarza nadzorującego sporządzenie protokołu z sesji”- za   
    przyjęciem wniosku głosował 1 radny, 7 radnych głosowało przeciw, 1 radny  

    wstrzymał się od głosu (za-1, przeciw-7 wstrzymujących-1). W wyniku  
    głosowania poprawka została przez Radę odrzucona; 
 

8) wniosek zgłoszony przez radnego Władysława Kowalewskiego, aby w punkcie  
     23 projektu uchwały zapis miał brzmienie: „o uwzględnieniu zastrzeżenia lub  
     poprawki protokołu rozstrzyga rada w głosowaniu po uprzednim wysłuchaniu  

     protokolanta i zapisu dźwiękowego” – zmiana słowa „lub zapisu dźwiękowego”  
     na „i zapisu dźwiękowego” - za  przyjęciem wniosku głosował 1 radny, 7  

     radnych głosowało przeciw, 1 radny wstrzymał się od głosu (za-1, przeciw-7  
     wstrzymujących-1). W wyniku głosowania poprawka została przez Radę  
     odrzucona; 
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9) wniosek zgłoszony przez radnego Artura Kudzię, aby w punkcie 16 zapis miał  
    brzmienie: „Wniosek z inicjatywą podjęcia uchwały składa się w formie  
    pisemnej przewodniczącemu, który jest zobowiązany umieścić go w porządku  

    obrad najbliższej sesji” – wykreślając słowo: „lub kolejnej” - za przyjęciem  
    wniosku głosowało 2 radnych, 7 radnych głosowało przeciw, nikt nie wstrzymał  
    się od głosu (za-2, przeciw-7 wstrzymujących-0). W wyniku głosowania     

    poprawka została przez Radę odrzucona. 
 

 Przewodnicząca poddała pod głosowanie przyjęcie projektu uchwały wraz  
z naniesionymi poprawkami. Za przyjęciem głosowało 8 radnych, nikt nie 
głosował przeciw, 1 radny wstrzymał się od głosu (za-8, przeciw-0, 

wstrzymujących 1). W wyniku głosowania uchwała została podjęta, 
zarejestrowana pod numerem 104/2010 i stanowi załącznik do protokołu. 

 
Ad. 21. 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 Pani Bożeny Maleszak – skarga na decyzję wydaną przez Gminny Ośrodek  

   Pomocy Społecznej, 

- dwa pisma od Państwa Cecylii i Juliana Janaszków – skarga na działalność 

Wójta. Przewodnicząca poddała pod głosowanie, kto jest za skierowaniem tej 

sprawy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy. Za skierowaniem sprawy pod obrady 

Komisji Rewizyjnej głosowało 5 radnych, 1 radny głosował przeciw, 2 radnych 

wstrzymało się od głosu (za-5, przeciw-1, wstrzymujących-2), 

- pismo od Rady Gminy Masłów, która po przeprowadzeniu konsultacji z 

mieszkańcami nie jest zainteresowana zmianą granic administracyjnych gminy. 

Radni w toku dyskusji poprosili o ustalenie, kiedy odbyła się sesja Rady Gminy 

Masłów, na której podjęto taką uchwałę bądź stanowisko, 

- pismo mieszkańców z terenu Tumlin Osowy, Tumlin Dąbrówki oraz Tumlin 

Osowy ul. Sosnowej w sprawie zmiany usytuowania dróg wewnętrznych (Komisja 

Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury Technicznej ma zająć się tą sprawą na 

jednym z najbliższych posiedzeń, 

- kolejne pismo od mieszkańców Samsonowa Ciągłych dot. zabezpieczenia 

środków w budżecie Gminy Zagnańsk na 2010 rok na budowę chodnika w msc. 

Samsonów Ciągłe, 

- pismo od mieszkańców Samsonowa Ciągłych z pytaniem, na jakiej podstawie na 

terenie „Wójtówki” prowadzone są odwierty. 

 Wójt wyjaśnił, że wspomniany w piśmie teren jest własnością firmy 

„Drogowiec”, odwierty natomiast są prowadzone na podstawie decyzji Urzędu 
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Marszałkowskiego, mimo negatywnej opinii Wójta Gminy oraz Rady Gminy 

Zagnańsk. 

 Przewodnicząca poinformowała ponadto, że niektórzy z mieszkańców 

podpisani pod tym pismem nie wiedzieli, że podpisują się pod taką treścią  

i zostali wprowadzeni w błąd; 

- pismo od mieszkańców osiedla Knieje w sprawie zwrotu środków poniesionych 

na budowę infrastruktury.  

 Wójt poinformował, że gmina nie może zwrócić takich nakładów i takie 

pismo zostanie skierowane do mieszkańców osiedla.  

Ad. 22.  Sprawozdanie delegatów do Związków Międzygminnych. 

 Wójt poinformował, że w okresie od ostatniej sesji odbyło się: 

- 30 kwietnia 2010 roku – Zgromadzenie MZWiK w Kielcach, na którym odbył się 
podział dotacji na 2010 rok (Gmina Zagnańsk otrzyma ponad 1 milion złotych 
dotacji); 

- 24 maja 2010 roku – Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników, dotyczące 
sprawozdania z działalności spółki – Zarządowi udzielone zostało absolutorium  
z wykonania budżetu za 2009 rok). 

 
Ad. 23. Sprawy różne. 

 
Radny Zenon Lagner zapytał, czy mieszkańcy osiedla Knieje (Bartków) mogą 

liczyć na zwrot nakładów środków. Mieszkańcy zarzucają, że gmina uzbroiła 

działki na terenach nie zamieszkałych (Chrusty, Zachełmie). 

Wójt odpowiedział, że nie może zawrzeć umowy na zwrot poniesionych 

nakładów z punktu prawnego. 

Radny Kazimierz Salwa poprosił o przeniesienie w inne miejsce przystanku, 

złożonego na terenie boiska szkolnego przy szkole w Zachełmiu – uniemożliwia on 

dzieciom grę w piłkę. 

Radny Artur Kudzia poprosił o rozważenie podwieszenia w 2010 roku 6 

lamp oświetlenia ulicznego w msc. Gruszka. 

Radny Tomasz Witecki poprosił o wymianę piasku na boisku do piłki 

plażowej w Samsonowie (radny prosi o rozważenie ułożenia pod piaskiem 

geowłókniny zapobiegającej przerastaniu trawy oraz deklaruje pomoc OSP w tym 

zakresie). 

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

 
Radny Władysław Kowalewski złożył następujące zapytania: 

- czy została skutecznie dostarczona propozycja zamiany (wykupu) gruntów dla 

Pana Stachery, posiadającego działkę sąsiadującą z ruinami huty „Józef”  

w Samsonowie, 




