
1 

 

Protokół VIII/2010 

z posiedzenia sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Zagnańsk 
odbytej w dniu 12 sierpnia 2010 roku. 

 
Sesję otworzyła o godz. 900 i obradom przewodniczyła Przewodnicząca 

Rady Gminy Justyna Ślewa. Powitała zebranych na sali konferencyjnej 

Urzędu Gminy radnych, Wójta Zbigniewa Zagdańskiego, sołtysów, 
przewodniczących Rad Sołeckich, przedstawicieli mediów oraz mieszkańców 
obecnych na sesji Rady Gminy. 

Na podstawie listy obecności Przewodnicząca stwierdziła quorum (na 
sali obecnych było 12 radnych). 

Na sekretarza nadzorującego sporządzenie protokołu Przewodnicząca 
Rady Gminy wyznaczyła radnego Kazimierza Salwę. 
 

Ad. 2. Przyjęcie porządku obrad. 
 

Przed przyjęciem porządku obrad Przewodnicząca Justyna Ślewa 
poinformowała, że zawiadomienia o zwołaniu sesji nadzwyczajnej wraz 
materiałami towarzyszącymi zostały radnym doręczone, nie odebrał ich 

jedynie radny Władysław Kowalewski, mimo usilnych starań ze strony 
pracowników urzędu. Połączenia telefoniczne były jednak odrzucane. Na tę 
okoliczność sporządzona została notatka służbowa (podpisana przez 

kierowcę oraz inspektora ds. organizacyjnych i obsługi rady gminy), z której 
wynika, że kierowca skontaktował się telefonicznie z Panem radnym 

informując go, że ma do przekazania dla niego materiały na sesję, która 
odbędzie się w dniu 12 sierpnia. 

Pan radny Kowalewski umówił się z kierowcą na godzinę 1900, ale 

okazało się że na tą godzinę nie przybył i od tej pory połączenia telefoniczne 
były przez niego odrzucane. 

W dniu sesji, w godzinach rannych kierowca ponownie, dwukrotnie 
próbował doręczyć radnemu materiały. W miejscu pracy radnego uzyskał 
jednak informację, że radny telefonicznie na dzień 12 sierpnia br. wziął 

urlop. 
Radny Artur Kudzia zwrócił uwagę, że proponowane w porządku obrad 

uchwały zostały już podjęte na wcześniejszej sesji. Radny zapytał również, 

czy wniosek Wójta, na podstawie którego Pani Przewodnicząca zwołała sesję 
nadzwyczajną, był wnioskiem pisemnym, czy też ustnym. 

Przewodnicząca poinformowała, że statut przewiduje sytuację, gdzie  
w przypadku nie powiadomienia radnego o sesji, Rada może podjąć uchwałę 
o jej odroczeniu na wniosek radnego. Powinien on zostać zgłoszony przez 

radnego w formie projektu uchwały na początku obrad, przed przyjęciem 
porządku obrad. 

Wniosek Pana Wójta o zwołanie sesji nadzwyczajnej ma formę pisemną 

i wpłynął na ręce Pani Przewodniczącej w dniu 11 sierpnia br. wraz  
z projektami uchwał. Na podstawie wniosku w dniu 11 sierpnia br. została 

zwołana sesja nadzwyczajna na dzień 12 sierpnia 2010r. 
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Radny Kazimierz Salwa zgłosił wniosek formalny, aby po punkcie nr 4, 

tj. „Informacja Wójta z działalności między sesjami” wprowadzić punkt 5 
„Udostępnienie głosu dla mieszkańców sołectwa Zachełmie”. 

Pani Przewodnicząca poddała wniosek pod głosowanie. Za 
wprowadzeniem punktu głosowało 9 radnych, nikt nie głosował przeciw,  
3 radnych wstrzymało się od głosu (za-9, przeciw-0, wstrzymujących-3). 

Radny Robert Kaszuba zgłosił wniosek o odroczenie sesji do czasu 
skutecznego doręczenia radnemu zawiadomienia o sesji. Radny zaznaczył, że 
uchwały o podziale na okręgi wyborcze oraz na stałe obwody głosowania 

zostały podjęte na sesji dnia 4 sierpnia br., a 12 sierpnia zostałyby podjęte 
na nowo. 

Przewodnicząca poinformowała, ze sesja ma charakter nadzwyczajny, 
ponieważ jedynie do dnia 12 sierpnia br. Rada Gminy Zagnańsk może 
doręczyć uchwały w tej sprawie do Komisarza Wyborczego. Odroczenie sesji 

natomiast może mieć miejsce w przypadku złożenia przez radnego projektu 
uchwały o jej odroczeniu. 

Wójt poinformował, że złożył wniosek o zwołanie sesji nadzwyczajnej, 
ponieważ po podjętych na ostatniej sesji uchwałach radni mieli pretensje, ze 
nie było czasu na zapoznanie się z ich treścią. Ponadto sprawa uchwał jest 

do rozpatrzenia na sesji rady gminy, która ma się na ten temat 
wypowiedzieć, zgodnie ze swoją wolą. Jednak musi to zrobić do 12 sierpnia 
br. Wójt zaznaczył również, że o legalności uchwał rozstrzygnie wydział 

nadzoru prawnego wojewody.  
Radny Robert Kaszuba powiedział, ze skoro decydującą jest data 12 

sierpnia, to wniosek jego staje się bezprzedmiotowy. Radny zauważył jednak, 
że projekty uchwał nie są parafowane prze radcę prawnego. 

Wójt wyjaśnił, że radca prawny przebywa na urlopie, ale zarówno 

przyjęte na sesji 4 sierpnia jak również otrzymane przez radnych projekty 
uchwał na sesję nadzwyczajną były z radcą uzgadniane. 

Radna Agnieszka Gębska powiedziała, ze według przepisów ordynacji 
wyborczej, zmian w podziale na okręgi oraz na stałe obwody głosowania 
dokonuje się na wniosek wójta. 

Wójt poinformował, że taki wniosek wraz z projektami uchwał został 
złożony. 

Przewodnicząca stwierdzając wyczerpanie dyskusji na temat porządku 

obrad, poddała pod głosowanie jego przyjęcie wraz z wprowadzoną przez 
Radę poprawką (punktem 4a - „Udostępnienie głosu dla mieszkańców 

sołectwa Zachełmie”). 
Za przyjęciem porządku obrad wraz z wprowadzonym przez Radę 

punktem 4a „Udostępnienie głosu dla mieszkańców sołectwa Zachełmie” 

głosowało 9 radnych, 3 radnych głosowało przeciw, nikt nie wstrzymał się od 
głosu (za-9, przeciw-3, wstrzymujących-0). W wyniku głosowania porządek 
obrad został przez radę 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. 
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5.  Udostępnienie głosu dla mieszkańców sołectwa Zachełmie. 

6.  Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 130/2010 Rady  Gminy 

Zagnańsk z dnia 4 sierpnia 2010 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. 

7.  Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 131/2010 Rady Gminy 

Zagnańsk z dnia 4 sierpnia 2010 w sprawie podziału gminy Zagnańsk na 

stałe obwody głosowania oraz wyznaczenia siedzib obwodowych komisji 

wyborczych w wyborach do Rady Gminy Zagnańsk. 

8.  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. 

9.  Podjęcie uchwały w sprawie podziału gminy Zagnańsk na stałe obwody 

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

10. Informacja o korespondencji wpływającej do Rady Gminy Zagnańsk  
między sesjami. 

11.  Sprawozdanie delegatów do Związków Międzygminnych. 
12.  Sprawy różne. 

13.  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 Artur Kudzia złożył wniosek, aby w punkcie nr 20a – zapisie    

głosowania wniosku, złożonego przez 7 radnych widniał zapis, że radny     

Artur Kudzia głosował przeciw, natomiast Pani Przewodnicząca nie uznała     
jego głosu. Przewodnicząca dodała, że przypomina sobie ten moment, gdzie 
radnego nie było w momencie zarządzenia głosowania, nie było go również w 

momencie rozpoczęcia głosowania. Za przyjęciem wniosku i wprowadzeniem 
zapisu głosowało 11 radnych, nikt nie głosował przeciw, 1 radny wstrzymał 

się od głosu (za-11, przeciw-0, wstrzymujących-1). 
Radny Robert Kaszuba złożył wniosek, aby w punkcie nr 11 – znalazł 

się zapis, że chodnik o szerokości jednego metra jest nie wystarczający. 

Radny powiedział, że najlepszym rozwiązaniem byłoby przybliżenie chodnika 
do jezdni i zastosowanie tzw. krytego rowu, a sam pas jezdni pozwala na 

poszerzenie chodnika. 
Za przyjęciem wniosku i wprowadzeniem zapisu głosowało 8 radnych, 

1 radny głosował przeciw, 3 radnych wstrzymało się od głosu (za-8, przeciw-

1, wstrzymujących-3). 
Radny Stefan Grudzień poprosił o zmianę zapisu w punkcie nr 10 – 

miałby brzmienie: „Radny Stefan Grudzień zapytał, czy przy realizacji 
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drugiego etapu modernizacji drogi Zagnańsk-Kielce jest możliwość 

zastosowania maszyny, przy pomocy której asfalt położony będzie jednolicie”. 
Za przyjęciem wniosku i wprowadzeniem zapisu głosowało 12 radnych, 

nikt nie głosował przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu (za-12, przeciw-0, 
wstrzymujących-0). 

Radny Robert Kaszuba zgłosił wniosek, aby w punkcie nr 20 protokołu 

z sesji 4 sierpnia br. zawrzeć dokładnie całą jego wypowiedź, gdyż jego 
zdaniem została ona spłycona. Za przyjęciem wniosku głosowało 5 radnych, 
5 radnych głosowało przeciw, 2 radnych wstrzymało się od głosu (za-5, 

przeciw-5, wstrzymujących-2). W wyniku głosowania wniosek nie został 
rozstrzygnięty. 

 Następnie Przewodnicząca poinformowała o wyczerpaniu dyskusji nad 
poprawkami do protokołu z sesji 4 sierpnia br. i poddała pod głosowanie jego 
przyjęcie. 

Za przyjęciem protokołu głosowało 8 radnych, 1 radny głosował 
przeciw, 3 radnych wstrzymało się od głosu (za-8, przeciw-1, 

wstrzymujących-3). 
W wyniku głosowania protokół z sesji 4 sierpnia 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: 

- 6 sierpnia br. odbyło się spotkanie z firmą Eko-Dom, dotyczącą  
    wykonywanych przez nią projektów, które wykonywane są z opóźnieniami.  
    Rozmowy dotyczyły pomocy firmie w kierunku ukończenia projektów, 

-  8 sierpnia br. odbyło się zebranie wiejskie w Zachełmiu, które w całości 
dotyczyło spraw związanych z podziałem na okręgi wyborcze, 

- 10 sierpnia br. ogłoszony został przetarg na wykonanie kolektorów 
słonecznych (na budynku hali sportowej w Zagnańsku, Zespole Szkoły 
Podstawowej Nr 2, Przedszkola i Gimnazjum w Zagnańsku oraz  

Samorządowym Zespole Ośrodków Zdrowia w Zagnańsku), 
-  11 sierpnia br. odbyło się spotkanie z profesorem Siewnikiem, dotyczące 
zagospodarowania wokół Dębu Bartka, 

- również 11 sierpnia br. Pan Wójt odbył spotkania z Dyrektorem Delegatury 
Krajowego Biura Wyborczego w Kiecach Panem Adamem Michnikiem oraz 

Komisarzem Wyborczym w Kielcach, na których przekonywał, ze obecny 
podział na okręgi wyborcze jest najlepszy z możliwych, optymalny i nie 
powoduje konfliktów społecznych. Jednak Komisarz Wyborczy 

poinformowała Pana Wójta, iż nie ma możliwości odstąpienia od zmiany 
okręgów wyborczych i jest ona konieczna, aby spełnić ustawowe wymagania 
w zakresie podziału gminy na okręgi. 

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

 Radny Artur Kudzia zapytał, czy Pani Komisarz ustosunkowała się do 
propozycji Rady Gminy Zagnańsk, czy też miała swoją wizję podziału. 
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 Pan Wójt odpowiedział, iż z wypowiedzi Pani Komisarz wynikało, że 

zostanie przyjęte każde rozwiązanie, proponowane przez radnych. 
Proceduralnie uchwały zostaną sprawdzone przez Wydział Prawny, Nadzoru i 

Kontroli Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego, natomiast merytorycznie 
przez Komisarza Wyborczego. 
 Radny Artur Kudzia zapytał, czy w momencie uchylenia uchwał skarga 

mieszkańców Zachełmia stanie się bezprzedmiotowa. 
 Wójt potwierdził, że w przypadku uchylenia uchwał skarga stanie się 
bezprzedmiotowa. 

 Radny Kazimierz Salwa poinformował, że jest mu przykro, iż wnioski 
mieszkańców Zachełmia z ostatniego zebrania wiejskiego nie zostały 

uwzględnione. 
Radny Robert Kaszuba zapytał, czy mieszkańcy sołectw, gdzie w wyniku 

podjęcia uchwał zmieniły się granice okręgów i obwodów głosowania zostali 

poinformowani o tym fakcie oraz czy były z nimi prowadzone rozmowy. 
Wójt odpowiedział,  że nie ma akceptacji mieszkańców na żadne z 

proponowanych rozwiązań i jakiekolwiek rozwiązanie przyjęte przez radę 
będzie powodowało konflikty, ponieważ obecny podział funkcjonuje już od 
lat. Z mieszkańcami nie prowadzono żadnej formy konsultacji ani rozmów, 

ponieważ zmiany okręgów oraz obwodów to wyłączne uprawnienie rady 
gminy. 

Radny Robert Kaszuba zapytał, czy oprócz zebrania w Zachełmiu odbyły 

się zebrania w innych miejscowościach i skąd wyszła obecna propozycja 
zmiany okręgów. 

Wójt poinformował, ze nie odbyły się żadne inne zebrania  
z mieszkańcami innych sołectw. Wójt dodał, że propozycja zmian wyszła ze 
strony radnych a Wójt do końca był zwolennikiem od dawna funkcjonującego 

podziału gminy na okręgi i obwody głosowania i informował na wszystkich 
posiedzeniach komisji przed sesją 4 sierpnia br., że Komisarz Wyborczy 

podejmie stanowisko w przypadku, gdy nie zostanie ono podjęte przez radę 
gminy. 
 

  Ad. 5.  Udostępnienie głosu dla mieszkańców sołectwa Zachełmie. 

 
 Pani Przewodnicząca Justyna Ślewa poinformowała, że rada oddaje 
głos mieszkańcom Zachełmia. 

 Pani Renata Salwa poinformowała, że na zebraniu wiejskim w 
Zachełmiu w dniu 8 sierpnia br. ze strony mieszkańców padł wniosek o 

zorganizowanie sesji w poniedziałek, 9 sierpnia. Wówczas mieszkańcy 
uzyskali informację, że sesji rady gminy nie da się zorganizować z dnia na 
dzień. 

 Pani Przewodnicząca potwierdziła, że istotnie taki wniosek został 
złożony, jednak ze względów proceduralnych, ponieważ zgodnie z 
obowiązującymi przepisami (statut gminy oraz ustawa o samorządzie 

gminnym) sesję zwołuje przewodniczący rady na wniosek Wójta bądź grupy 5 
radnych, do którego muszą być dołączone ewentualne projekty uchwał. 

Zebranie wiejskie w Zachełmiu odbywało się w niedzielę 8 sierpnia br. o 
godz. 1800 wieczorem. 
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 Pan Tomasz Dąbrowski zapytał, dlaczego od stycznia br. pismo 

Komisarza Wyborczego nie zostało rozpatrzone. 
 Przewodnicząca poinformowała, ze według przepisów ordynacji 

wyborczej inicjatywa uchwałodawcza w tej sprawie przysługuje Wójtowi. 
 Wójt kolejny raz poinformował, że nie chciał burzyć funkcjonującego 
od lat podziału gminy na okręgi, stąd dopiero po komisjach przed sesją 4 

sierpnia br. ze strony radnych został przedstawiony wniosek wraz z 
projektem uchwały. Na komisjach również bardzo długo radni dyskutowali 
nad możliwościami ewentualnej zmiany podziału gminy na okręgi . 

 Pan Krzysztof Sławiński z Zachełmia powiedział, że mieszkańcy 
Zachełmia i Lekomina czują się wspólnotą i nie chcą zmian, ponieważ Belna 

z Zachełmiem nie łączy nic. W przypadku połączenia wydłuży się również 
droga do lokalu głosowania zarówno mieszkańców Belna jak też Lekomina.    
          Wójt poinformował, że zaakceptuje każde stanowisko rady, ponieważ 

to radni są przedstawicielami mieszkańców. Ponieważ żadne z rozwiązań, 
proponowanych na komisjach nie zostały zaakceptowane, Wójt akceptuje 

stanowisko rady wyrażone na sesji w dniu 4 sierpnia br., dlatego złożył 
wniosek o zwołanie sesji nadzwyczajnej. 
 Pan Władysław Zaczkiewicz, sołtys sołectwa Szałas powiedział, że jest 

oburzony propozycją połączenia Szałasu z Janaszowem, złożoną przez 
radnego Roberta Kaszubę. 
 Edward Milcarz, sołtys Belna poinformował, ze mieszkańcy Belna są 

niezadowoleni z takiego połączenia. Sołtys zauważył, że z podobnym 
problemem przyjdzie się zmierzyć już wkrótce, ponieważ podobna sytuacja 

tworzy się w Kajetanowie. Sołtys Edward Milcarz zapytał, jakie pomysły mają 
radni w tym przypadku. 
 Wójt poinformował, że taka sytuacja faktycznie się zapowiada, jednak 

w chwili obecnej zmiana dotyczy sołectw Szałas oraz Kaniów i to ich powinna 
dotyczyć dyskusja. 

 Sołtys Edward Krzeszowski (sołectwo Umer) poprosił o pozostawienie 
uchwał w przyjętym na sesji 4 sierpnia br. kształcie. 
 Sołtys Marianna Duś (sołectwo Długojów) powiedziała, że mieszkańcy 

są zbulwersowani tym, że mają dojeżdżać na głosowanie do Szałasu. 
 Pan Mieczysław Kondrak, Przewodniczący Rady Sołeckiej w Szałasie 
powiedział, ze jego zdaniem sołectwo Szałas powinno mieć swój jeden, 

odrębny obwód głosowania, tak jak to było dotychczas. 
 Pani Przewodnicząca Justyna Ślewa poinformowała, że w dotychczas 

funkcjonującym podziale były już stosowane połączenia dwóch sołectw w 
jeden okręg wyborczy i taki podział również rada chce zastosować w obecnym 
przypadku, zdając sobie sprawę z faktu, że każda jedna propozycja będzie 

oprotestowana przez mieszkańców. 
 (na salę wszedł radny Władysław Kowalewski i zajął miejsce wśród 
mieszkańców, przysłuchując się obradom). 

Przewodnicząca poprosiła radnego Kowalewskiego o zajęcie miejsca, 
lecz radny odmówił, twierdząc że przebywa na urlopie i na dzisiejszej sesji 

występuje jako mieszkaniec a nie jako radny, ponieważ nie został o sesji 
skutecznie powiadomiony. 
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Przewodnicząca poinformowała, że sprawę powiadomienia radnego 

wyjaśniła na początku sesji, odczytując notatkę służbową i skoro radny jest 
na Sali, to ponownie prosi o wzięcie udziału w sesji. 

Radny ponownie odmówił wzięcia udziału w sesji. 
 Przewodnicząca poinformowała, że urlop w pracy nie zwalnia od 
pełnienia obowiązków radnego. 

 Pan Waldemar Korski zaapelował, aby radni zmienili okręgi w sposób 
nie powodujący połączenia Belna z Zachełmiem oraz pozostawili Szałas jako 
samodzielny okręg wyborczy. 

 Pan Tomasz Dąbrowski z Zachełmia powiedział, ze w porządku obrad 
poprzedniej sesji widniał punkt pt.: rozpatrzenie wystąpienia Komisarza 

Wyborczego. Pan Dąbrowski zapytał, czy takie wystąpienie trafiło do 
radnych. 
 Przewodnicząca Justyna Ślewa potwierdziła, że radni otrzymali 

wystąpienie wraz z materiałami na 7 dni przed sesją 4 sierpnia br. Ponadto w 
urzędzie gminy są również protokoły z poszczególnych komisji, odbywających 

się przed poprzednią sesją, w których znalazły się propozycje radnych, 
dotyczące zmian okręgów wyborczych w gminie. 
 Wiceprzewodniczący Kazimierz Tomasiak powiedział, że Komisarz 

Wyborczy wskazuje Szałas jako sołectwo posiadające najmniejszą liczbę 
mieszkańców. W przyszłości jednak każde sołectwo może zetknąć się z takim 
problemem. Wiceprzewodniczący zauważył, że jakiekolwiek zmiany by nie 

nastąpiły w przypadku zmian w okręgach wyborczych – pozbawiają one 
mandatu północną i najbardziej oddaloną część gminy. 

 Radny Robert Kaszuba powiedział, że proponował na poprzedniej sesji 
połączenie Szałasu z Janaszowem, ponieważ wówczas zmiana dotyczyłaby 
tylko tych dwóch sołectw. W obecnej propozycji, przy zmianie udział będą 

brały aż cztery sołectwa. 
 Radny Piotr Piwowarczyk powiedział, że na podstawie tej dyskusji 

wyraźnie widać, że nikt nie zgodzi się na przejście do innego obwodu 
głosowania i zawsze będą protesty. Radny Piwowarczyk podkreślił fakt, że 
rozmaite propozycje rozwiązań dyskutowane były na wszystkich komisjach 

i wszyscy radni mieli świadomość konieczności zmiany, natomiast zdaniem 
radnego obecna dyskusja przypomina raczej rozdmuchiwanie sprawy  
i reklamę przedwyborczą radnych.  

 W trakcie dyskusji Pani Przewodnicząca Justyna Ślewa wielokrotnie 
zwracała uwagę radnym, prosząc ich oraz mieszkańców o zachowanie 

powagi, spokoju oraz należnego szacunku dla obrad sesji rady gminy. 
 Wiceprzewodniczący Kazimierz Tomasiak zgłosił wniosek formalny  
o zamknięcie dyskusji i przejście do głosowania projektów uchwał. 

 Pani Przewodnicząca Justyna Ślewa poddała wniosek pod głosowanie.  
Za przyjęciem wniosku głosowało 8 radnych, 4 radnych głosowało przeciw, 
nikt nie wstrzymał się od głosu (za-8, przeciw-4, wstrzymujących-0).  

W wyniku głosowania wniosek został przyjęty i dyskusję zamknięto.  
 

Ad. 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 130/2010 Rady  

Gminy Zagnańsk z dnia 4 sierpnia 2010 w sprawie podziału Gminy 

Zagnańsk na okręgi wyborcze, ustalenie ich granic i numerów oraz 
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liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym  

w wyborach do Rady Gminy w Zagnańsku. 

 

Przewodnicząca zapytała, czy do projektu uchwały radni mają wnioski 

bądź pytania. 
Wobec braku pytań oraz wniosków Przewodnicząca odczytała projekt 

uchwały i poddała go pod głosowanie. 
Za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych, przeciw nikt nie 

głosował, nikt nie wstrzymał się od głosu (za-12, przeciw-0, wstrzymujących-

0). W wyniku głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie w obecności 
12 radnych, zarejestrowana pod numerem 133/2010 i stanowi załącznik do 
protokołu. 

 
  Ad. 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 131/2010 Rady 

Gminy Zagnańsk z dnia 4 sierpnia 2010 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. 
Wobec braku pytań oraz wniosków Przewodnicząca odczytała projekt 

uchwały i poddała go pod głosowanie. 

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

12 radnych, zarejestrowana pod numerem 134/2010 i stanowi załącznik do 
protokołu. 

 
Ad. 8. 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. 

 

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

Radny Robert Kaszuba ponownie zwrócił uwagę na jego zdaniem 
niezbędną możliwość wypowiedzenia się mieszkańców w kwestii zmiany 
okręgów i obwodów głosowania. Radny poprosił o rozwagę przy 

podejmowaniu tych uchwał i zaznaczył, że podział jest jego zdaniem nie do 
końca przemyślany. 

Wójt poinformował, iż zbędna jest jego ponowna wypowiedź w sprawie 
okręgów wyborczych oraz obwodów głosowania. Wójt zaznaczył, że radnym  
z opozycji chodzi wyłącznie o wywołanie wrzenia wśród mieszkańców gminy  

a wypowiedź radnego Roberta Kaszuby jest elementem wypowiedzi 
wyborczej. 
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Radny Artur Kudzia powiedział, że mieszkańcom została odebrana 

możliwość wypowiadania się poprzez zgłoszenie wniosku formalnego o 
zamknięcie dyskusji. Radny zwrócił uwagę, że nie został powiadomiony o 

sesji radny Władysław Kowalewski. Radny Artur Kudzia zgłosił wniosek o 
ogłoszenie półgodzinnej przerwy w obradach. 

Przewodnicząca poinformowała, że na okoliczność próby doręczenia 

radnemu Władysławowi Kowalewskiemu zawiadomienia o sesji 
nadzwyczajnej sporządzona jest notatka służbowa. Przewodnicząca odniosła 
się do wypowiedzi, że radny Kowalewski był świadomy i został 

poinformowany telefonicznie przez kierowcę urzędu, że do odebrania są 
materiały na sesję. 

O tym, że wiedział o sesji świadczy fakt, że przybył i jest obecny na 
sali. Przewodnicząca potwierdziła, że rozpoczęła się kampania wyborcza w 
gminie a nawoływanie do przeprowadzenia konsultacji w zakresie podziału 

gminy na okręgi oraz wyznaczenie obwodów głosowania, to nawoływanie do 
zamieszania wśród mieszkańców. 

Pani Przewodnicząca poddała pod głosowanie wniosek radnego Artura 
Kudzi o ogłoszenie półgodzinnej przerwy. 

Za przyjęciem wniosku głosowało 3 radnych, przeciw głosowało 8 

radnych, nikt nie wstrzymał się od głosu ( za-3, przeciw-8, wstrzymujących-
0). W wyniku głosowania wniosek nie został zaakceptowany. 

Radny Kazimierz Salwa powiedział, że wszyscy muszą być świadomi 

tego, że mieszkańcy Zachełmia oraz Lekomina nie wyrażają zgody na zmianę 
okręgów oraz stałych obwodów głosowania. Zarówno Belno jak też Zachełmie 

są dużymi sołectwami i jeden radny nie będzie dobrze reprezentował obydwu 
miejscowości. Radny Kazimierz Salwa zaznaczył, że nie widzi możliwości 
współpracy z mieszkańcami Belna. 

Radna Agnieszka Gębska powiedziała, że skoro nie ma wymogu 
przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami a inne gminy nie zmieniały 

okręgów oraz obwodów głosowania, to Pani radna proponuje pozostawić 
sprawę w rękach Komisarza Wyborczego i proponuje nie podejmować 
uchwał. 

Radny Zenon Lagner wyraził swój sprzeciw na propozycję radnej 
Agnieszki Gębskiej, zarzucając działania w kierunku wzburzenia 
mieszkańców gminy. 

Radny Krzysztof Gębski zgłosił wniosek formalny o zamknięcie 
dyskusji. 

Pani Przewodnicząca Justyna Ślewa poddała wniosek pod głosowanie.  
Za przyjęciem wniosku głosowało 8 radnych, 4 radnych głosowało 

przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu (za-8, przeciw-4, wstrzymujących-0).  

W wyniku głosowania wniosek został przyjęty i dyskusję zamknięto. 
Przewodnicząca odczytała projekt uchwały i poddała go pod 

głosowanie. Za przyjęciem uchwały głosowało 8 radnych, 4 radnych 

głosowało przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu (za-8, przeciw-4, 
wstrzymujących-0). W wyniku głosowania uchwała została podjęta w 

obecności 12 radnych, zarejestrowana pod numerem 135/2010 i stanowi 
załącznik do protokołu. 
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Ad. 9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału gminy Zagnańsk na stałe   
           obwody głosowania oraz wyznaczenia siedzib obwodowych  

           komisji wyborczych w wyborach do Rady Gminy Zagnańsk. 
 
Przewodnicząca odczytała projekt uchwały i poddała go pod 

głosowanie. Za przyjęciem uchwały głosowało 8 radnych, 4 radnych 
głosowało przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu (za-8, przeciw-4, 
wstrzymujących-0). W wyniku głosowania uchwała została podjęta w 

obecności 12 radnych, zarejestrowana pod numerem 136/2010 i stanowi 
załącznik do protokołu. 

Radny Robert Kaszuba zapytał, w jaki sposób może zaprotestować 
przeciwko przyjęciu uchwał. 

Przewodnicząca poinformowała, że radnemu przysługuje skarga do 

Wojewody Świętokrzyskiego. 
 

Ad. 10. Informacja o korespondencji wpływającej do Rady Gminy  

         Zagnańsk. 

 
 Przewodnicząca poinformowała, że w okresie od ostatniej sesji do Rady 
Gminy wpłynęły pisma od: 

- Wojewody Świętokrzyskiego w sprawie wszczęcia postępowania nadzorczego  
   w stosunku do uchwał nr 130/2010 oraz 131/2010 Rady Gminy  
   Zagnańsk, podjętych na sesji w dniu 4 sierpnia 2010r., 

- wniosek Pana Wójta o zwołanie sesji nadzwyczajnej w dniu 12 sierpnia br., 
- pismo od Rady Gminy Masłów wraz z załącznikiem w postaci uchwały,  

   w której Rada Gminy Masłów negatywnie opiniuje zamiar przejęcia przez  
   Gminę Zagnańsk terenów wzdłuż drogi Zagnańsk-Kielce, leżących  
   w granicach administracyjnych Gminy Masłów. 

 
Ad. 11. Sprawozdanie delegatów do Związków Międzygminnych. 
 

 Wójt poinformował, że: 
- 10 sierpnia br. odbył się Zarząd MZWiK w Kielcach, na którym omawiano   

   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.). 

 
 O godz. 1130 obrady opuścili bez usprawiedliwienia radni: Agnieszka 

Gębska, Robert Kaszuba, Artur Kudzia.  
 
 Następnie na salę wszedł Pan Krzysztof Sławiński z Zachełmia, 

wywołał radnego Kazimierza Salwę  i obaj opuścili salę pomimo tego, że Pani 
Przewodnicząca pouczyła radnego Salwę, że po jego wyjściu będzie zmuszona 
przerwać obrady sesji z podaniem do protokołu imienia i nazwiska radnego, 

który opuścił salę. 
   
 




