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Protokół VI/2010 

z posiedzenia sesji Rady Gminy Zagnańsk 
odbytej w dniu 28 czerwca 2010 roku. 

 
Sesję otworzyła o godz. 1400 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 9 radnych). 

Na sekretarza nadzorującego sporządzenie protokołu Przewodnicząca Rady 
Gminy wyznaczyła radnego Władysława Kowalewskiego. 
 

Ad. 2. Przyjęcie porządku obrad. 
Przewodnicząca Justyna Ślewa zapytała, czy do porządku obrad są 

wnioski. 
Radny Robert Kaszuba złożył wniosek, aby do porządku obrad 

wprowadzić jako punkt 4a punkt o nazwie: „Informacja Wójta w sprawie 

złożonego wniosku dot. odkrycia śladów tetrapoda.” 
Wójt poinformował, że przewidział taką informację w punkcie pn.: 

„Informacja Wójta z działalności między sesjami”. 

Przewodnicząca Justyna Ślewa zapytała, kto z radnych jest za 
wprowadzeniem takiego punktu do porządku obrad. Za wprowadzeniem 

głosowało 2 radnych, przeciw głosowało 6 radnych, 2 radnych wstrzymało się 
od głosu. W wyniku głosowania wniosek zgłoszony przez radnego Roberta 
Kaszubę nie został przyjęty. 

 Radny Władysław Kowalewski wnioskował, aby w protokole znalazł się 
zapis, że radni są przeciwni złożeniu przez Wójta informacji o wniosku, dot. 

odkrycia śladów tetrapoda. 
 Przewodnicząca zauważyła, że Wójt przewidział złożenie takiej 
informacji, a więc radni będą poinformowani o złożonym wniosku, nie mniej 

jednak poddała pod głosowanie, czy radni są za umieszczeniem w protokole 
takiego zapisu. Za tym, aby zapis taki znalazł się w protokole głosowało 2 
radnych, 8 radnych głosowało przeciwko ( za-2, przeciw – 8), przy 10 

obecnych podczas głosowania, w wyniku czego wniosek został przez Radę 
odrzucony. 

Następnie Przewodnicząca poddała pod głosowanie przyjęcie porządku 
obrad. Za przyjęciem porządku obrad głosowało 8 radnych, 2 radnych 
głosowało przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. (za - 8, przeciw - 2, 

wstrzymujących-0), przy 10 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 zmian w budżecie gminy na 2010 rok. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej. 
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7. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości diet dla sołtysów  

       i przewodniczących rad sołeckich. 
8. Podjecie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 91/2010 Rady Gminy  

     w Zagnańsku z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie zmiany uchwały nr  
     22/2010 Rady Gminy w Zagnańsku z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie  
     zaciągnięcia długoterminowego kredytu. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 92/2010 Rady Gminy  
    w Zagnańsku z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie zmiany uchwały nr  
    23/2010r. Rady Gminy w Zagnańsku z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie  

    zaciągnięcia pożyczki. 
10. Podjęcie uchwały w sprawie Zmiany Nr 4 w miejscowym planie  

    zagospodarowania przestrzennego sołectwa Kaniów na terenie gminy  
    Zagnańsk. 
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej funkcjonowania  

    Ośrodka Rehabilitacji Ptaków Drapieżnych przy Zespole Szkół Leśnych  
    w Zagnańsku. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli  
     zatrudnionych w placówkach prowadzonych przez Gminę Zagnańsk. 
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej likwidacji  

     Regionalnego Zespołu Opieki Paliatywnej – Dom Sue Ryder w Bydgoszczy. 
14. Informacja o korespondencji wpływającej do Rady Gminy Zagnańsk. 
15. Sprawozdanie delegatów do Związków Międzygminnych. 

16. Sprawy różne. 
17. 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 zapytał, gdzie można znaleźć kryteria 
oceny wniosków o pozyskanie środków unijnych, ponieważ na stronie Urzędu 
Marszałkowskiego ich nie ma. Przewodnicząca zauważyła, że takie pytanie 

winno znaleźć się w „sprawach różnych” i wobec braku uwag do protokołu  
z ostatniej sesji poddała pod głosowanie przyjęcie protokołu z sesji  
7 czerwca. 

Za przyjęciem protokołu głosowało 8 radnych, 1 radny głosował przeciw, 
1 radny wstrzymał się od głosu ( za-8, przeciw-1, wstrzymujących-1). 

W wyniku głosowania protokół z sesji 7 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: 
- 8 czerwca w Centrum EXBUD-u odbyło się wręczenie wyróżnień  

w konkursie na najbardziej ekologiczną gminę w województwie 
świętokrzyskim. Gmina Zagnańsk zajęła w konkursie pierwsze miejsce, 
otrzymując jednocześnie 80 000 złotych nagrody; 
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- 21 czerwca Gmina Zagnańsk otrzymała wyróżnienie i pamiątkowa 

statuetkę w konkursie „Euro Gmina”. 
Wójt poinformował, że rozstrzygnięte zostały już przetargi na remonty 

szkół, które we wszystkich szkołach kosztować będą łącznie ponad 85 tysięcy 
złotych. 

- 26 czerwca w Wąchocku odbył się ogólnowojewódzki zjazd sołtysów. 

Zostali na nim wyróżnieni: sołtys Grażyna Wawszczak (sołectwo Zagnańsk) 
oraz Krzysztof Gębski (sołtys sołectwa Kołomań); 

- 28 czerwca odbyło się spotkanie w sprawie opracowania projektu 

technicznego przebudowy parkingów przed Urzędem Gminy w Zagnańsku 
oraz Ośrodkiem Zdrowia w Zagnańsku. Wybrano również wykonawcę boiska 

sportowego w Zagnańsku. Unieważniony został przetarg na budowę boiska w 
Tumlinie – wkrótce jednak ogłoszony zostanie ponowny przetarg. 

W analizowanym okresie Marszałek Województwa Świętokrzyskiego 

rozstrzygnął konkurs, w którym Gmina Zagnańsk składała wniosek na 
zakup instrumentów dla orkiestry dętej oraz na remont kapliczki w 

Samsonowie.  
Gmina Zagnańsk złożyła również wniosek o pozyskanie środków 

unijnych na budowę sceny przy zbiorniku na Borowej Górze oraz na 

utwardzenie i zagospodarowanie powierzchni przy świetlicy OSP w 
Samsonowie. 

Wójt poinformował, że wniosek Gminy Zagnańsk, dotyczący 

zagospodarowania terenu kopalni w Zachełmiu oraz otoczenia Dębu Bartek 
nie znalazł się niestety na liście podstawowej, ale na rezerwowej. Nie czekając 

na rozstrzygniecie w sprawie złożonego wniosku ogłoszony został przetarg na 
zagospodarowanie terenu wokół Dębu Bartek. Zlecone zostały również prace 
projektowe na budowę parkingu oraz drogi dojazdowej do kopalni w 

Zachełmiu. Właściciel 1/3 terenu przy kopalni nie wyraża zgody na 
utworzenie tam rezerwatu geologicznego. 

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

Radny Robert Kaszuba zapytał, na jaką inwestycję przekazane zostaną 

środki z otrzymanej nagrody w kwocie 80 000 złotych, ponieważ takie środki 
widnieją w budżecie na zadanie budowy wodociągu na oś. Knieje. Radny 
poprosił również o informacje, dot. powodów unieważnienia przetargu na 

budowę boiska w Tumlinie oraz informację o terminie ogłoszenia przetargu 
na budowę dojścia do szkoły w Tumlinie.  

Radny Robert Kaszuba zwrócił się z prośbą o pisemną informację,     
ile środków zabrakło do rozstrzygnięcia przetargu na budowę boiska  
w Tumlinie. 

Radny powiedział, że z informacji Dyrektora Szczepanika wynikało, iż 
to Wójt był projektantem wniosku o środki na zagospodarowanie terenu przy 
kopalni w Zachełmiu. Radny złożył wniosek, aby Urząd Gminy wystąpił do 

Urzędu Marszałkowskiego z prośbą o ocenę i punkty, jakie zostały przyznane 
dla złożonego wniosku. 

Wójt poinformował, że nie zna wyników głosowania i nie zgadza się z 
opinią Dyrektora Szczepanika, bowiem wniosek był uzgadniany i 
konsultowany z Urzędem Marszałkowskim na bieżąco. Poza tym na terenie 

odkrycia i wokół należy wszystko zorganizować od podstaw. Brak jest 
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parkingu, WCtów, ławeczek – czegokolwiek, co służyłoby turystom. Sytuacja 

ta była znana wszystkim osobom, które zaangażowane były w przygotowanie 
oraz ocenę przedmiotowego wniosku. Atrakcje w Zachełmiu oraz przy Dębie 

Bartku zostały połączone, ponieważ samodzielnie nie miałyby one żadnych 
szans. 

Wójt poinformował również radnego Roberta Kaszubę, iż przepisy nie 

pozwalają na sfinansowanie budowy wodociągu na oś. Knieje ze środków na 
ochronę środowiska, przyznanych jako nagroda w konkursie na najbardziej 
ekologiczną gminę. Wójt poinformował również, że boisko w Tumlinie 

zostanie wykonane w okresie wakacyjnym oraz powiedział, że informację o 
środkach brakujących do rozstrzygnięcia przetargu na boisko w Tumlinie 

przekaże radnemu na piśmie. 
Przewodnicząca odebrała głos radnemu Robertowi Kaszubie i poprosiła 

o zachowanie kultury. 

Wójt poinformował, że budowa dojazdu do szkoły w Tumlinie musi 
odbyć się razem z przebudową skrzyżowania Tumlin Węgle, natomiast 

ogłoszenie i rozstrzygnięcie przetargów rozkładane jest w czasie. 
(na obrady wszedł radny Wojciech Chłopek – godz. 1440) 

Radny Artur Kudzia zapytał, jakie są postępy dot. budowy Gminnego 

Ośrodka Kultury w Zagnańsku. 
 Wójt poinformował, że mieszkańcy na zebraniu zrezygnowali z tego 
zadania, uznając budowę przedszkola za ważniejszą. 

 Radny Stefan Grudzień odniósł się do wniosku na zagospodarowanie 
terenu wokół kopalni oraz Dębu Bartka. Radny zwrócił uwagę na fakt, iż na 

uroczystej sesji Rady Gminy Zagnańsk w dniu 19 stycznia 2010r. wszyscy 
uczestnicy, w tym przede wszystkim najwyższe władze województwa, wyrażali 
swoje pozytywne zdania o tym przedsięwzięciu i zapewniali  

o szerokorozumianej pomocy w wypromowaniu odkrycia w kopalni 
Zachełmie. Krzywdzącym zatem zdaniem radnego byłoby teraz kierowanie 

rozczarowania tylko w stronę Wójta. 
Radny Władysław Kowalewski złożył wniosek, aby wystąpić do urzędu     

marszałkowskiego o protokół z głosowania wniosków. 

Wójt poinformował, że w każdym momencie Zarząd Województwa mógł 
przyznać na tę inwestycję mniejsze środki, choć nie ma możliwości realizacji 

za mniejsze pieniądze, niż te wskazane we wniosku o dofinansowanie. Wójt 
odpowiedział, że urząd wystąpi o protokół, jeśli pozwalają na to przepisy 

prawa. 

Godz. 1500 – czas dla mieszkańców Gminy Zagnańsk 

Sołtys sołectwa Gruszka Jolanta Szmidt zwróciła się z prośbą  
o pisemną informację, dotyczącą terminu realizacji placu zabaw przez Zakład 

Usług Komunalnych (miał zostać wykonany do końca czerwca br.). Sołtys 
Jolanta Szmidt zwróciła się również z prośbą o pisemną informację, 
dotyczącą terminu naprawy chodnika w msc. Gruszka. 

Wójt odpowiedział, że przekaże termin realizacji placu zabaw na piśmie 

i poinformował, że inwestorem chodnika na Gruszce był Powiatowy Zarząd 



 5 

Dróg, który jest już po przetargu na drugą część zadania. Wykonawca 

naprawi również pierwszą część chodnika, wykonaną wcześniej. 

Sołtys Grażyna Wawszczak podziękowała za wyróżnienie, przyznane 
podczas Zjazdu Sołtysów w Wąchocku. 

Wójt odpowiedział, że tak naprawdę wszyscy sołtysi z terenu gminy 
zasługują na takie wyróżnienie, ponieważ angażują się nawet w sprawy, 
które nie są w ich interesie. Kontakt z mieszkańcami jest często utrudniony 

 i przykry, gdyż często zbiera się niezasłużoną krytykę. 

Przewodnicząca Rady Sołeckiej Bartkowa Pani Ewa Jończyk 

podziękowała za realizację wszystkich zgłoszonych przez nią na poprzednich 
sesjach próśb. Poprosiła również o rozważenie wykonania ogrodzenia placu 

zabaw w Bartkowie i nowe zabawki. 

Wójt poinformował, że nowe urządzenia będą sukcesywnie uzupełniały 

place zabaw. 

Pan Paweł Czaja (posiadający  działkę przy drodze od ul. Turystycznej 

do     Borowej Góry) poprosił o odesłanie przez urząd umowy, która pozwoli 
mu     na przystąpienie do dalszych prac związanych z niwelacją nasypu  

i wystąpieniem o pozwolenie na budowę. 

 Wójt poinformował, że w ciągu dwóch tygodni Pan Paweł Czaja taką 

odpowiedź powinien otrzymać. 

 Sołtys sołectwa Zagnańsk Grażyna Wawszczak poprosiła o likwidację     

przerastającej kostkę trawy na wszystkich chodnikach na terenie gminy. 

Przewodniczący rady sołeckiej Zagnańska Waldemar Wiech poprosił  
o interwencję w Powiatowym Zarządzie Dróg w sprawie naprawy drogi  
z Zagnańska  do Belna (fragment przez ul. Wrzosową jest bardzo wybity). Pan 

Waldemar Wiech zwrócił się również z prośbą o wycięcie krzewów rosnących 
przy skrzyżowaniu ul. Piaskowej i ul. Turystycznej – ograniczających 
widoczność przy włączaniu się do ruchu na ul. Turystyczną. 

Wójt poinformował, że problem zgłoszony został już w PZD, ale 

widocznie odcinek nie został zakwalifikowany do naprawy. W takiej sytuacji 
zostanie on ponownie zgłoszony. 

Sołtys sołectwa Lekomin Krzysztof Bernatek poprosił o interwencję     
w sprawie terminu wykonania projektu chodnika. 

Wójt poinformował, że odbyło się już spotkanie z projektantem 
chodnika (ponieważ nie jest to jedyny, przeterminowany projekt). Oprócz 
rozmów jest możliwość odstąpienia od umowy oraz naliczenia kary. 

Przewodnicząca wobec braku innych pytań poinformowała o 

wyczerpaniu dyskusji w punkcie „Informacja Wójta z działalności między 
sesjami”. 
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Ad. 5. 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. 

Przewodnicząca zapytała, czy do projektu uchwały radni mają wnioski 

bądź pytania. 
Radna Agnieszka Gębska poprosiła o wyjaśnienie ujęcia środków w 

wysokości 30 000 złotych na projekt budowy kuchni w szkole podstawowej w 

Chrustach. 
Wójt poinformował, że rozważana była kwestia zarówno cateringu jak 

też adaptacji sanitariatów pod potrzeby kuchni, jednak z różnych względów 
sanitariaty nie mogą być adaptowane na pomieszczenia kuchenne. Dlatego 
jest propozycja opracowania projektu budowy kuchni. 

Następnie Przewodnicząca odczytała projekt uchwały i poddała go pod 
głosowanie. 

Za przyjęciem uchwały głosowało 11 radnych, przeciw nikt nie 
głosował, nikt nie wstrzymał się od głosu (za-11, przeciw-0, wstrzymujących 
-0). W wyniku głosowania uchwała została podjęta, zarejestrowana pod 

numerem 105/2010 i stanowi załącznik do protokołu. 
 

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

Przewodnicząca zapytała, czy do projektu uchwały radni mają wnioski 

bądź pytania. 
 Radny Stefan Grudzień powiedział, że chciałby aby pomoc rzeczową  
w postaci sprzętu AGD przekazać Gminie Dwikozy. 

 Wójt poinformował, że urząd otrzymał tylko jedno wystąpienie o pomoc 
z Gminy Nowy Korczyn, gdzie jest zapotrzebowanie na paszę dla zwierząt. 

 Radny Władysław Kowalewski zauważył, że skoro o pomoc zwróciła się 

Gmina Nowy Korczyn, to jej powinno się przekazać środki na zakup paszy 
dla zwierząt. Radny zgłosił wniosek, aby przekazać środki finansowe na 
zakup paszy. 

 Radny Stefan Grudzień zgłosił wniosek, aby w § 1 wprowadzić zapis:  
i „zakupu sprzętu AGD dla mieszkańców dotkniętej powodzią Gminy 

Dwikozy”. 

 Przewodnicząca ogłosiła przerwę w obradach. Po przerwie 

Przewodnicząca wznowiła obrady. 

 Radny Stefan Grudzień zgłosił wniosek, aby w zgłoszonej poprawce 
znalazła się Gmina Nowy Korczyn. Jednocześnie radny wycofał swój 
wcześniejszy wniosek. 

 Przewodnicząca poddała pod głosowanie naniesienie poprawki, 
zgłoszonej przez radnego Stefana Grudnia, w § 1: „i zakupu sprzętu AGD dla 

mieszkańców Gminy Nowy Korczyn”. 
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 Za wprowadzeniem poprawki głosowało 10 radnych (przy 10 obecnych 

podczas głosowania). 

 Następnie Przewodnicząca odczytała projekt uchwały z 
wprowadzoną przez Radę poprawką. Za przyjęciem uchwały głosowało 10 
radnych (przy 10 obecnych podczas głosowania), w wyniku czego uchwała 

została podjęta, zarejestrowana pod numerem 106/2010 i stanowi załącznik 
do protokołu. 
Ad. 7. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości diet dla sołtysów  

               i przewodniczących rad sołeckich. 

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

 Radny Artur Kudzia poprosił o podanie mu dotychczasowych kwot diet 
dla sołtysów oraz przewodniczących rad sołeckich. 

 Wójt poinformował, że dotychczasowa kwota diety dla sołtysów oraz 
przewodniczących rad sołeckich wynosił 60 złotych. 

 Radny Artur Kudzia zgłosił wniosek, aby dieta za udział w sesji 
zarówno sołtysów jak też przewodniczących rad sołeckich wynosiła 120 

złotych. 

 Skarbnik zgłosił wniosek, aby w § 2 pozostawić zapis o treści:  

„Ustalone w § 1 diety obejmują ekwiwalent z tytułu uczestnictwa w sesji”. 

 Wiceprzewodniczący Kazimierz Tomasiak zgłosił wniosek, aby kwota 

diet za udział w sesji sołtysów jak też przewodniczących rad sołeckich 
wynosiła 100 złotych. 

 Wójt powiedział, że jego zdaniem sołtysom nie należy obniżać diety ze 
120 zł na 100 zł, a raczej podnieść kwotę diety przewodniczącym rad 

sołeckich na 120 zł. 

 Wiceprzewodniczący Kazimierz Tomasiak wycofał swój wcześniejszy 

wniosek. 

 Przewodnicząca poddała pod głosowanie wniosek, aby w § 1 kwota diet 

wynosiła 120 zł dla sołtysów oraz przewodniczących rad sołeckich. 

Za wprowadzeniem poprawki głosowało 10 radnych (przy 10 obecnych 
podczas głosowania). 

Następnie Przewodnicząca poddała pod głosowanie poprawkę 
zgłoszoną przez Skarbnika, aby w § 2 pozostawić zapis o treści: „Ustalone  
w § 1 diety obejmują ekwiwalent z tytułu uczestnictwa w sesji”.  

         Za wprowadzeniem poprawki głosowało 10 radnych (przy 10 obecnych 
podczas głosowania). 

Następnie Przewodnicząca odczytała projekt uchwały  
z wprowadzonymi przez Radę poprawkami i poddała go pod głosowanie. Za 

przyjęciem uchwały głosowało 10 radnych (przy 10 obecnych podczas 
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głosowania), w wyniku czego uchwała została podjęta, zarejestrowana pod 

numerem 107/2010 i stanowi załącznik do protokołu. 
 

Ad. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 91/2010 Rady  
            Gminy w Zagnańsku z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie zmiany  
            uchwały nr 22/2010 Rady Gminy w Zagnańsku z dnia 28  

            stycznia 2010r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego  
           kredytu. 

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

 
 Skarbnik poinformował, że zmiany w uchwale podyktowane są 
zmniejszeniami w zadaniach inwestycyjnych, ujętych w tejże uchwale oraz 

faktem, że nie została uchylona uchwała, która podjęta była w tej sprawie w 
styczniu br.  

Ponieważ wniosków ani uwag nie zgłoszono, Przewodnicząca odczytała 
projekt uchwały i poddała go pod głosowanie. Za przyjęciem uchwały 

głosowało 9 radnych (przy 9 obecnych podczas głosowania), w wyniku czego 
uchwała została podjęta, zarejestrowana pod numerem 108/2010 i stanowi 
załącznik do protokołu. 

 
Ad. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 92/2010 Rady  

            Gminy w Zagnańsku z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie zmiany  
            uchwały nr 23/2010r. Rady Gminy w Zagnańsku z dnia 28  
            stycznia 2010r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki. 

 
Przewodnicząca 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 10 radnych (przy 10 obecnych podczas głosowania), w wyniku 
czego uchwała została podjęta, zarejestrowana pod numerem 109/2010  

i stanowi załącznik do protokołu. 
 

Ad. 10. Podjęcie uchwały w sprawie Zmiany Nr 4 w miejscowym planie  

              zagospodarowania przestrzennego sołectwa Kaniów na terenie  
              gminy Zagnańsk. 

 
Przewodnicząca zapytała, czy do projektu uchwały radni mają wnioski 

bądź pytania. 

Wójt poinformował, ze jest to postępowanie, polegające na końcowej 
zmianie w planie zagospodarowania przestrzennego. 

Radny Robert Kaszuba zapytał, kto finansuje tą zmianę i jaki jest jej 

koszt. Wójt odpowiedział, że zmianę finansuje gmina, natomiast dokładny 
koszt nie jest mu znany. 
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Przewodnicząca wobec braku innych pytań i wniosków poddała pod 

głosowanie, kto z radnych jest za przyjęciem tej uchwały. 

Za przyjęciem uchwały głosowało 7 radnych, nikt nie głosował przeciw, 
3 radnych wstrzymało się od głosu (za-7, przeciw-0, wstrzymujących – 3).  
W wyniku głosowania uchwała została podjęta, zarejestrowana pod numerem 

110/2010 i stanowi załącznik do protokołu. 
 

Ad. 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej  

                 funkcjonowania Ośrodka Rehabilitacji Ptaków Drapieżnych  
               przy Zespole Szkół Leśnych w Zagnańsku. 

 
Przewodnicząca zapytała, czy do projektu uchwały radni mają wnioski 

bądź pytania. 

Radny Artur Kudzia poprosił o uszczegółowienie potrzeby podjęcia 
uchwały. 

Przewodnicząca poinformowała, że opinia o funkcjonowaniu Ośrodka 

niezbędna jest do kontynuowania przez Technikum tej działalności. 
Przewodnicząca odczytała również pismo Dyrektor Technikum Leśnego  
z prośbą o wyrażenie opinii przez Radę Gminy Zagnańsk. 

Ponieważ innych wniosków i pytań radni nie mieli, Przewodnicząca 
odczytała projekt uchwały i poddała go pod głosowanie. Za przyjęciem 

uchwały głosowało 10 radnych – przy 10 obecnych podczas glosowania (za-
10, przeciw-0, wstrzymujących – 0).  

W wyniku głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie, 
zarejestrowana pod numerem 111/2010 i stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 12. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania   
                  nauczycieli zatrudnionych w placówkach prowadzonych  
                przez Gminę Zagnańsk. 

Przewodnicząca zapytała, czy do projektu uchwały radni mają wnioski 

bądź pytania. 

Radny Artur Kudzia poprosił o przedstawienie mu poprzednio 

obowiązujących wartości. Radny zapytał również, czy są na to środki  
w budżecie gminy. Wójt przedstawił wartości, które obowiązywały dotychczas 
oraz proponowane w projekcie uchwały. Wójt potwierdził, że są na ten cel 

zabezpieczone środki w budżecie gminy. 

Ponieważ innych wniosków i pytań radni nie mieli, Przewodnicząca 
odczytała projekt uchwały i poddała go pod głosowanie. Za przyjęciem 
uchwały głosowało 10 radnych – przy 10 obecnych podczas glosowania (za-

10, przeciw-0, wstrzymujących – 0).  
         W wyniku głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie, 
zarejestrowana pod numerem 112/2010 i stanowi załącznik do protokołu. 
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Ad. 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej  

                 likwidacji Regionalnego Zespołu Opieki Paliatywnej – Dom  
               Sue Ryder w Bydgoszczy. 

 
Przewodnicząca zapytała, czy do projektu uchwały radni mają wnioski 

bądź pytania. 

Ponieważ wniosków i pytań radni nie mieli, Przewodnicząca odczytała 
projekt uchwały, w którym Rada Gminy Zagnańsk pozytywnie opiniuje 

likwidację Regionalnego Zespołu Opieki Paliatywnej i poddała go pod 
głosowanie. Za przyjęciem uchwały głosowało 9 radnych, 1 radny głosował 

przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu (za-9, przeciw-1, wstrzymujących  
– 0). W wyniku głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie, 
zarejestrowana pod numerem 113/2010 i stanowi załącznik do protokołu. 

 
Ad. 14. Informacja o korespondencji wpływającej do Rady Gminy  

               Zagnańsk. 
 

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

- Dyrektor Zespołu Szkół Leśnych z prośbą o wydanie opinii dot. 
funkcjonowania Ośrodka Rehabilitacji Ptaków Drapieżnych; 

- sołtysów z terenu gminy z prośbą o podniesienie diet; 
- właścicieli posiadających swoje posesje oraz budynki mieszkalne na oś. 
Knieje (koło Bartkowa Górnego) z prośbą o zawarcie umowy na zwrot 

kosztów związanych z budową sieci wodociągowej; 
- Pana Witolda Pękala (wniosek do budżetu na 2011 rok); 
- pismo od Wojewody Świętokrzyskiego, przypominające o obowiązku 

złożenia oświadczeń majątkowych na 3 miesiące przed końcem kadencji; 
- pismo ze Starostwa Powiatowego z informacją o realizowanym projekcie dla 

niepełnosprawnych. 
 
Ad. 15. Sprawozdanie delegatów do Związków Międzygminnych. 

 
 Wójt poinformował, że w okresie między sesjami odbyło się posiedzenie 
Zgromadzenia Związku Gmin Gór Świętokrzyskich w dniu 24 czerwca br., 

które dotyczyło głównie zmian w budżecie związku na 2010 rok. 
  

Ad. 16. Sprawy różne. 
 

Sołtys sołectwa Bartków Stanisław Kundera zwrócił się z prośbą  

o interwencję i rozmowy z Powiatowym Zarządem Dróg oraz PKP w sprawie     
dokończenia budowy fragmentów przy przejazdach kolejowych w Bartkowie  

i Goleniawach. 

Sołtys sołectwa Bartków Stanisław Kundera zwrócił się z prośbą  

o wykoszenie trawy przy przejeździe kolejowym w msc. Goleniawy (w pobliżu 
posesji nr 69 ). 
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Sołtys sołectwa Zagnańsk Grażyna Wawszczak zwróciła się z prośbą       

o interwencję w PKP dot. stanu przejazdu kolejowego na ul. Turystycznej       
(w pobliżu Chrustów - przejazd na łuku). 

Radny Stefan Grudzień poprosił o rozważenie możliwości adaptacji     
pakamer przy pomieszczeniach klubu „Sparta” na szatnię. 

Radny Stefan Grudzień poprosił o interwencję w Zakładzie Usług     
Komunalnych, dotyczącą wykończenia montowanych na terenie gminy     

ławeczek (obróbka końcowa, wypoziomowanie, cokół). 

Wójt poinformował, że zostanie wykonana kserokopia kryteriów oceny 

wniosku (zagospodarowanie terenu kopalni w Zachełmiu oraz Dębu Bartka) 
dla wszystkich radnych. 

Przewodnicząca poprosiła o wykoszenie trawy przy kapliczce  
w Jasiowie. Przewodnicząca poinformowała również o niebezpieczeństwie na 

drodze wojewódzkiej w postaci żwiru, którym wysypane zostały miejsca 
naprawianych ubytków przez Zarząd Dróg Wojewódzkich. Samochody 
wpadają w takich miejscach w poślizg. 

Ad. 17. Zapytania i interpelacje radnych i mieszkańców gminy. 

 
Radny Władysław Kowalewski zadał następujące zapytania (prosząc       

o pisemną odpowiedź): 

- kiedy rozpoczną się prace przy boiskach w msc. Belno, 

- czy gmina wystąpi do Zarządu Województwa o protokół z posiedzenia  
            Zarządu, oceniającego projekt, 

- zdementować artykuł w gazecie wyborczej w kwestii oceny projektu,  
            jeżeli redaktor zawarł nieprawdziwe informacje, 

- kiedy i kto zaproponuje treść oraz termin, mającej się ukazać wkładki  
           do Echa Dnia, dotyczącej promocji Gminy Zagnańsk. 

 Przewodnicząca Justyna Ślewa wskutek wyczerpania porządku obrad 
zamknęła obrady sesji Rady Gminy Zagnańsk w dniu 28 czerwca 2010r.  

o godz. 1740. 

Na tym protokół zakończono. 

Protokół sporządziła: Justyna Wzorek 

Sekretarz nadzorujący sporządzenie protokołu: Władysław Kowalewski 

 

 Na sesji Rady Gminy Zagnańsk w dniu 4 sierpnia 2010r. radny Piotr 

Piwowarczyk złożył wniosek, aby zapis w protokole (w punkcie nr 16 
porządku obrad, tj. sprawach różnych) uzupełnić o następującą wypowiedź: 

 




