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Protokół IX/2010 

z posiedzenia sesji Rady Gminy Zagnańsk 
odbytej w dniu 13 września 2010 roku. 

 
Sesję otworzyła o godz. 1100 i obradom przewodniczyła Przewodnicząca 

Rady Gminy Justyna Ślewa. Powitała zebranych na sali konferencyjnej 

Urzędu Gminy radnych, Wójta Zbigniewa Zagdańskiego, 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 Janusza Schmeidla. 
 

Ad. 2. Przyjęcie porządku obrad. 
 

Przewodnicząca zapytała, czy do porządku obrad radni mają wnioski 
lub pytania. 

Radny Artur Kudzia zapytał, czy ostatnia sesja (12 sierpnia br.) została 

przerwana czy zakończona. 
Przewodnicząca poinformowała, że pyta w tym momencie o porządek 

obrad, natomiast na pytanie radnego udzieli odpowiedzi w sprawach 

różnych. 
Radny Robert Kaszuba złożył wniosek o wprowadzenie do porządku 

obrad informacji Wójta z inwestycji, które będą realizowane do końca br. 
Radny poprosił, aby punkt ten został wprowadzony po „Informacji Wójta  
z działalności między sesjami”. 

Pani Przewodnicząca poddała pod głosowanie wprowadzenie punktu, 
zgłoszonego przez radnego Roberta Kaszubę. Za wprowadzeniem głosowało  

7 radnych, przeciw głosowało 3 radnych, 3 radnych wstrzymało się od głosu 
(za-7, przeciw-3, wstrzymujących-3). 

Następnie Pani Przewodnicząca poddała pod głosowanie przyjęcie 

porządku obrad z wprowadzonym przez radę punktem. Za przyjęciem 
porządku obrad głosowało 12 radnych, nikt nie głosował przeciw, 1 radny 
wstrzymał się od głosu (za-12,przeciw-0,wstrzymujących-1). 

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. 

4a.  Informacja Wójta z realizacji zadań, zapisanych w budżecie na 2010 rok. 
5.    Podjęcie uchwały w sprawie określenia zakresu i formy informacji za  

        I półrocze o przebiegu wykonania budżetu gminy Zagnańsk  
        i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu  
        wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury  
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     i samodzielnego zespołu opieki zdrowotnej, których organem  

     założycielskim jest gmina Zagnańsk. 
6.  Informacja Skarbnika z wykonania budżetu za I półrocze 2010 roku. 

7.  Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok. 
8.  Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia w 2010 roku dotacji na prace  
     konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku  

     wpisanym do rejestru zabytków. 
9.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 47/2010 Rady Gminy    
     Zagnańsk o udzieleniu pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego na  

     wykonanie rozbudowy drogi powiatowej Nr 0296T Kielce Zagnańsk na  
     ul. Spacerowej oraz ul. Słonecznej w Zagnańsku. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 119/2010 Rady Gminy    
      Zagnańsk o udzieleniu pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego na  
      wykonanie remontu drogi powiatowej nr 0296T Kielce Zagnańsk odcinek  

      od km 4+850 do km 7+330 Etap II. 
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o uznanie za ochronne   

      położonych na terenie Gminy Zagnańsk, lasów Skarbu Państwa  
      pozostających w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy  
      Państwowe Nadleśnictwo Suchedniów. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na objęcie ochroną   
      rezerwatową działek o Nr 400/6 i 400/7, obręb Zachełmie, gm.  
      Zagnańsk. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr 97/2010 Rady Gminy   
      w Zagnańsku z dnia 7 czerwca 2010r. zatwierdzającej Plan Odnowy  

      Miejscowości Umer na lata 2010-2016. 
14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości  
       dla msc. Umer na lata 2010-2016. 

15.  Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr 101/2010 Rady Gminy  
       w Zagnańsku z dnia 7 czerwca 2010r. dotyczącej zatwierdzenia Planu  

       Odnowy Miejscowości dla miejscowości Kaniów na lata 2010-2016. 
16.  Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości   
       dla msc. Kaniów na lata 2010-2016. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa  
       nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Gruszka, gmina  
       Zagnańsk. 

18.  Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr 27/2009  
       Rady Gminy Zagnańsk z dnia 16 lutego 2009 roku, dotyczącej powołania  

       zakładu budżetowego pod nazwą: „Zakład Usług Komunalnych  
       w Zagnańsku”. 
19.  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. 
20. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany  

      w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego               
      gminy Zagnańsk (uchwalonego Uchwałą Nr 98/99 Rady Gminy  

      w Zagnańsku z dnia 9 grudnia 1999r. ze zm.). 
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20.1. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 5  

         w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa  
         Zachełmie na terenie gminy Zagnańsk. 

20.2. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 5   
         w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa  
         Kaniów na terenie gminy Zagnańsk. 

21. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 7  
      w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa  
      Kołomań na terenie gminy Zagnańsk. 

22. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 10  
      w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectw Chrusty  

      i Zagnańsk, na terenie gminy Zagnańsk. 
23. Podjęcie uchwały w sprawie zobowiązania w zakresie podejmowanych  
      inwestycji. 

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

25. Sprawozdanie delegatów do Związków Międzygminnych. 
26. Sprawy różne. 
27. 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 Kazimierz Salwa powiedział, że pełnił funkcję sekretarza 

nadzorującego spisanie protokołu na sesji nadzwyczajnej w dniu 12 sierpnia 

br. i zgłasza zastrzeżenie do zapisu, mówiącego że „porządek obrad został  
w zasadzie wyczerpany”. Radny poprosił o wyjaśnienie. 

Pani Przewodnicząca poinformowała, że odniesie się do tego pytania  

w „sprawach różnych”, a w tym momencie prosi o konkretne propozycje 
zmian w protokole. 

Radny Artur Kudzia powiedział, że jego zdaniem protokół nie zawiera 
zadanego przez niego pytania, co jest nadzwyczajnego w sesji zwołanej na 
dzień 12 sierpnia 2010r. Pytanie to radny zadał przy przyjmowaniu porządku 

obrad. Radny zwrócił również uwagę, że w adnotacji do punktu 11 nie zostali 
wpisani wszyscy radni, którzy wyszli z obrad i jest to według radnego 

dyskryminacja. Radny Artur Kudzia zapytał również o sformułowanie  
w protokole, iż „porządek obrad w zasadzie został wyczerpany”. 

Pani Przewodnicząca poinformowała, że odpowiedzi na żadne pytania 

udzieli w „Sprawach różnych”. 
Przewodnicząca poinformowała, że termin zwołania sesji nadzwyczajnej 

na dzień 12 sierpnia podyktowany był ostatecznym dniem 12 sierpnia,  

w którym rada gminy mogła podjąć uchwały o zmianach okręgów 
wyborczych. 

Przewodnicząca wyjaśniła również, że w świetle zapisów statutu gminy 
w protokole wpisuje się nazwiska radnych, którzy bez usprawiedliwienia 
opuścili obrady sesji, doprowadzając do jej przerwania. 
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Następnie Przewodnicząca poddała pod głosowanie wprowadzenie do 

protokołu zapisu, mówiącego o pytaniu radnego Artura Kudzi, dot. powodów 
zwołania sesji na dzień 12 sierpnia br. oraz odpowiedzi na pytanie, 

udzielonej przez Przewodniczącą. 
Za wprowadzeniem zapisu głosowało 6 radnych, przeciw głosowało  

7 radnych, nikt nie wstrzymał się od głosu. W wyniku głosowania wniosek 

nie uzyskał akceptacji rady. 
Następnie Przewodnicząca poddała pod głosowanie wniosek zgłoszony 

przez radnego Artura Kudzię, dotyczący umieszczenia w protokole zapisu, 

mówiącego o usprawiedliwionym opuszczeniu obrad przez radnego Zenona 
Lagnera.  

Za umieszczeniem takiego zapisu głosowało 3 radnych, przeciw 
głosowało 6 radnych, 3 radnych wstrzymało się od głosu. W wyniku 
głosowania wniosek nie uzyskał akceptacji rady. 

 Następnie Przewodnicząca poddała pod głosowanie przyjęcie protokołu 
z sesji nadzwyczajnej w dniu 12 sierpnia 2010r. 

Za przyjęciem protokołu głosowało 8 radnych, 3 radnych głosowało 
przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu (za-8, przeciw-3, wstrzymujących-0). 
Radny Władysław Kowalewski nie brał udziału w głosowaniu. 

W wyniku głosowania protokół z sesji 12 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: 
- 13 sierpnia br. Wójt odbył spotkanie z Marszałkiem Województwa 

Świętokrzyskiego w sprawie finansowania inwestycji unijnych, 
- 22 sierpnia br. odbyły się w Zabłociu zawody sportowo-pożarnicze, 

- 23 sierpnia br. Pan Wójt spotkał się z Zarządami klubów sportowych, 
działających na terenie gminy (rozmowy dotyczyły podziału środków 
finansowych w taki sposób, aby nie były one kierowane na wszystkie kluby); 

- 24 sierpnia br. odbyło się zebranie wiejskie sołectwa Umer, dotyczące Planu 
Odnowy Miejscowości, 
- 27 sierpnia br. odbyło się zebranie wiejskie sołectwa Kaniów, dotyczące 

Planu Odnowy Miejscowości, 
- 29 sierpnia br. Wójt był uczestnikiem mszy Dożynkowej sołectw: Tumlin, 

Umer, Kołomań. 
 Wójt poinformował również, że Komisarz Wyborczy w Kielcach 
rozpatrując skargę na zmiany w podziale gminy na okręgi i obwody, wydał 

postanowienie i uznał, że podział dokonany został zgodnie z prawem. Trwa 
jeszcze procedura określenia zgodności z prawem podjętych uchwał ze strony 
Wojewody Świętokrzyskiego. 
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Ad. 4a. Informacja Wójta z realizacji zadań, zapisanych w budżecie  

              na 2010 rok.  

  Wójt przedstawił kolejno i omówił etap zaawansowania inwestycji.  
Są to między innymi: przebudowa drogi w Tumlinie, przetarg na sprzedaż 
działek gminnych, budowa wiat przystankowych, remont dachu na budynku  

w Długojowie, wymiana i zakup znaków drogowych, budowa wodociągu  
na terenach budowlanych w Janaszowie, projekt kanalizacji sanitarnej  
w Tumlinie, projekt kanalizacji sanitarnej na Zachełmiu i Kościelnej Górce, 

budowa kanalizacji na oś. Kaniów II, pozwolenie na budowę kanalizacji 
sanitarnej w Kajetanowie Dolnym, projekt kanalizacji Samsonów Rurarnia, 

budowa systemów solarnych, budowa drogi i chodnika w Zabłociu, projekt 
przebudowy centrum Zagnańska, budowa drogi dojazdowej oraz 
zagospodarowanie terenu wokół szkoły w Tumlinie, projekt budowy drogi przez 

Samsonów Ciągłe, projekt budowy chodnika na odcinku drogi do kościoła  
w Samsonowie Piechotnych, projekt przebudowy drogi powiatowej w msc. 
Kaniów, budowa drogi gminnej Jaworze - Siodła, budowa drogi Bartkowe 

Wzgórze oraz Dęba Bartka, budowa drogi w ul. Dębowej, projekt budowy drogi 
w msc. Szałas (Tuzy), budowa drogi od ul. Kieleckiej do Goleniaw, przebudowa 

skrzyżowania w msc. Tumlin Dąbrówka/Tumlin Osowa/Tumlin Zacisze, 
projekt budowy drogi na odcinku od Chrustów do Lekomina, przebudowa 
drogi powiatowej w Gruszce wraz z budową chodnika, przebudowa  

ul. Spacerowej, opracowanie projektu drogi Tumlin Węgle, budowa chodnika 
oraz drogi na oś. Wrzosy, projekt drogi od Bartkowa do Goleniaw, przebudowa 

drogi w Kajetanowie, budowa parkingu w msc. Szałas, budowa kanalizacji 
sanitarnej w msc. Belno, budowa sceny przy zbiorniku na Borowej Górze, 
budowa drogi dojazdowej do szkoły w Samsonowie oraz parkingu przy szkole, 

budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Bartków i Goleniawy, rozbudowa szkoły 
w Zagnańsku, projekt budowy świetlicy w Jaworzach, orynnowania przy 
szkole w Umrze, remont ogrodzenia przy szkole w Belnie, ocieplenie Domu 

Ludowego w Szałasie, budowa placu zabaw w Samsonowie, budowa boiska  
w Tumlinie oraz Zagnańsku, projekt budowy drogi od drogi wojewódzkiej  

do Zachełmia, budowa parkingu przy zbiorniku w Umrze, uzyskanie 
pozwolenia na budowę kanalizacji w msc. Ścięgna, budowa oświetlenia  
w Zachełmiu, oświetlenie ozdobne w Zagnańsku, oświetlenie w Bartkowie, 

podziały terenów budowlanych, zakup samochodu do wywozu odpadów oraz 
zakup pojemników typu dzwonki, montaż ławek w centrum Zagnańska, 

zagospodarowanie centrum Samsonowa, budowa kanalizacji Jaworze – Siodła, 
budowa oraz modernizacja boiska w Belnie, zagospodarowanie terenu przed 
szkołą  

w Belnie, zakup i ustawienie sanitariatów przy ruinach Huty w Samsonowie, 
remont kapliczki w Janaszowie, budowa pomnika w Szałasie, doposażenie 
placów zabaw w Chrustach, Kaniowie, Ścięgnach, wykonanie placu zabaw  

w Tumlinie. 

  Pani Przewodnicząca zapytała, czy do przedstawionej przez Wójta 
informacji są pytania. 
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  Radny Robert Kaszuba powiedział, że widzi zagrożenie nie wykonania 

kanalizacji w sołectwie Tumlin, bowiem jeśli projektant nie wyrobi się  
w terminie, wówczas inwestycja może zostać nie zrealizowana. Radny zapytał  

o datę rozpoczęcia tej inwestycji.  

  Wójt poinformował radnego, że termin taki może podać inwestor, czyli 

Wodociągi Kieleckie, a wówczas zostanie on radnemu przekazany. Wójt 
zaznaczył, że ma do wyboru zakończyć prace prowadzone przez obecnego 
projektanta lub zlecić je kolejnemu, ale wówczas nowy projektant będzie 

potrzebował około roku. 

  Radna Agnieszka Gębska zapytała o zjazdy na niezamieszkałe działki 
przy drodze wojewódzkiej na odcinku Lekomin – Chrusty oraz budowę 
kanalizacji w Ścięgnach. 

  Wójt poinformował, że zjazdy na te działki mają być zaprojektowane, 
natomiast kanalizacja msc. Ścięgna nie występuje w budżecie gminy, ponieważ 

inwestorem są tu Wodociągi Kieleckie. 

  Radny Kazimierz Salwa zauważył, że przy wyborze ofert urząd nie 

powinien zwracać uwagi na ofertę nierzetelnego wykonawcy, tak jak to miało 
miejsce przy projekcie budowy chodnika na odcinku Lekomin – Chrusty. 

  Wójt poinformował, że prawo nie pozwala urzędnikom odrzucić 
najkorzystniejszej oferty. 

 Radny Stefan Grudzień zauważył, że informacja Wójta  

o realizacji inwestycji jest bardzo obszerna. Radny Stefan Grudzień zapytał, 

na jakim etapie jest inwestycja przebudowy II etapu drogi Zagnańsk-Kielce. 

Radny Stefan Grudzień zwrócił się z prośbą, aby przy budowie drogi  

(ul. Spacerowa, ul. Słoneczna) prace nie były wykonywane podczas      

opadów deszczu, ponieważ ma to wpływ na jakość położonej nawierzchni     

(asfalt się rozwarstwia). 

 Wójt poinformował, że prace przy przebudowie tego odcinka zostały 

zlecone. Odbędzie się również spotkanie przedstawicieli powiatu oraz 

nadleśnictwa w sprawie wycinki gałęzi oraz zagrażających drzew, rosnących 

przy drodze. 

 Radny Władysław Kowalewski powiedział, że jeden z mieszkańców 

sołectwa Belno skutecznie blokuje budowę kanalizacji. Jednak ten 

mieszkaniec zadeklarował na zebraniu wiejskim, że w przypadku podpisania 

z nim przez gminę umowy przedwstępnej – zaniecha składania protestu. 

Radny zauważył, że jego zdaniem urządzenia zamontowane na placu zabaw 

nie wytrzymają 5-letniego okresu użytkowania i powiedział, że w tym 

przypadku chodzi o zmianę lokalizacji tego placu zabaw a nie o jego 

likwidację. 
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 Wójt poinformował, że podpisanie przez gminę takiej ugody (umowy 

przedwstępnej) oznaczałoby, że gmina godzi się na oddanie Państwu Chabom 

działki, co byłoby jednoznaczne ze zgodą na likwidację placu zabaw  

po okresie żywotności projektu. Poza tym już raz miało miejsce zachowanie 

się tego mieszkańca, polegające na złożeniu oświadczenia o odstąpieniu  

od protestu, natomiast po kilku dniach złożył on odwołanie od decyzji 

korzystnej dla gminy. Wójt podkreślił, że zmiana lokalizacji placu wiąże się  

z jego likwidacją i musiałaby być również akceptacja Rady Sołeckiej na takie 

działanie, a takowej zgody nie było. 

  Radny Stefan Grudzień złożył wniosek o zamknięcie dyskusji. 
Przewodnicząca poddała wniosek pod głosowanie. Za jego przyjęciem 
głosowało 9 radnych, przeciw było 5 radnych, nikt nie wstrzymał się od głosu 

(za-9, przeciw-5, wstrzymujących-0). W wyniku głosowania dyskusja została 
zamknięta. 

Ad. 5.  Podjęcie uchwały w sprawie określenia zakresu i formy informacji  
            za I półrocze o przebiegu wykonania budżetu gminy Zagnańsk  

            i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz  
            przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji  
            kultury i samodzielnego zespołu opieki zdrowotnej, których  

            organem założycielskim jest gmina Zagnańsk. 

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

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

      Za przyjęciem uchwały głosowało 11 radnych (przy jedenastu obecnych 
podczas głosowania). W wyniku głosowania uchwała została podjęta, 
zarejestrowana pod numerem 137/2010 i stanowi załącznik do protokołu. 

Ad. 6.  Informacja Skarbnika z wykonania budżetu za I półrocze 2010   

      roku. 

            Pani Przewodnicząca poinformowała, że informacja z wykonania budżetu 

gminy za I półrocze 2010 roku została radnym przekazana odrębnym pismem 
wraz z wymaganymi załącznikami. 

     Pani Przewodnicząca zapytała, czy do przedstawionej informacji radni mają 
pytania. 

     Pan Piotr Piwowarczyk, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, 
że sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2010 roku było 

przedmiotem posiedzenia ostatniej komisji i zostało ono przyjęte jednogłośnie 
przez członków komisji. Niskie wykonanie w niektórych działach podyktowane 
jest tym, że większość inwestycji jest w trakcie realizacji, a ich wykonanie 

nastąpi w drugim półroczu 2010 roku. 
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Ad. 7.  Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok. 

   Pani Przewodnicząca zapytała, czy do projektu uchwały radni mają wnioski 

bądź pytania. 

    Skarbnik poinformował, że w tabeli będącej załącznikiem do uchwały  

wprowadzona została korekta, nie mająca wpływu na zmianę kwot,  
a dotycząca jedynie rozpisania konkretnego działu. 

      Pani Przewodnicząca poddała pod głosowanie, kto z radnych jest  
za wprowadzeniem poprawki. Za jej wprowadzeniem głosowało 11 radnych 
(przy jedenastu obecnych podczas głosowania). 

     Następnie Przewodnicząca odczytała projekt uchwały z wprowadzoną 

poprawką i poddała go pod głosowanie. Za przyjęciem uchwały głosowało  
10 radnych, przeciw nikt nie głosował, 1 radny wstrzymał się od głosu (za-10, 
przeciw-0, wstrzymujących-1). W wyniku głosowania uchwała została podjęta, 

zarejestrowana pod numerem 138/2010 i stanowi załącznik do protokołu. 

Ad. 8.  Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia w 2010 roku dotacji na   

      prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane  
      przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. 

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

     Ponieważ wniosków radni nie zgłosili, Przewodnicząca odczytała projekt 
uchwały i poddała go pod głosowanie. Za przyjęciem uchwały głosowało  

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

zarejestrowana pod numerem 139/2010 i stanowi załącznik do protokołu. 

Ad. 9.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 47/2010 Rady  

      Gminy Zagnańsk o udzieleniu pomocy finansowej dla Powiatu  
      Kieleckiego na wykonanie rozbudowy drogi powiatowej Nr 0296T  
      Kielce Zagnańsk na ul. Spacerowej oraz ul. Słonecznej  

      w Zagnańsku. 

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

     Ponieważ wniosków radni nie zgłosili, 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 
jednogłośnie, zarejestrowana pod numerem 140/2010 i stanowi załącznik do 

protokołu. 

Ad. 10.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 119/2010 Rady  

       Gminy Zagnańsk o udzieleniu pomocy finansowej dla Powiatu  
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       Kieleckiego na wykonanie remontu drogi powiatowej nr 0296T  

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

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

      Radny Artur Kudzia zapytał, czy kwota udziału powiatu w budowie drugiej 
części drogi jest równa kwocie udziału ze strony gminy Zagnańsk. 

       Pan Wójt poinformował, że zmiana w uchwale dotyczy tylko zmiany słowa 
„przebudowa” na „remont”, natomiast kwota pozostaje ta sama. W umowie 
między powiatem a gminą zawarty był zapis, że gmina pokrywa nie więcej niż 

połowę kosztów zadania. 

       Pani Przewodnicząca odczytała projekt uchwały i poddała go pod 
głosowanie. Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, przeciw nikt nie 
głosował, nikt nie wstrzymał się od głosu (za-13, przeciw-0, wstrzymujących-

0). W wyniku głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie, 
zarejestrowana pod numerem 141/2010 i stanowi załącznik do protokołu. 

Ad. 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o uznanie za    
        ochronne położonych na terenie Gminy Zagnańsk, lasów Skarbu  

        Państwa pozostających w zarządzie Państwowego Gospodarstwa  
        Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Suchedniów. 

      Pani Przewodnicząca poinformowała, że dyskusja dotycząca projektu 
uchwały na posiedzeniach komisji była bardzo długa i zapytała, czy  
do projektu uchwały radni mają wnioski bądź pytania. 

      Radny Artur Kudzia złożył wniosek, aby w projekcie uchwały wpisać,  

że rada gminy negatywnie opiniuje uznanie lasów za ochronne. 

      Przewodnicząca zapytała, czy są inne wnioski do projektu uchwały. 

Ponieważ innych wniosków nie zgłoszono, Przewodnicząca poddała pod 
głosowanie wniosek zgłoszony przez radnego Artura Kudzię. Za przyjęciem 
wniosku głosowało 12 radnych, przeciw nikt nie głosował, 1 radny wstrzymał 

się od głosu (za-12, przeciw-0, wstrzymujących-1). 

      Następnie Przewodnicząca odczytała projekt uchwały z wprowadzoną przez 
radę propozycją negatywnej opinii w sprawie uznania lasów za ochronne  
i poddała go pod głosowanie. Za przyjęciem uchwały głosowało 11 radnych, 

przeciw nikt nie głosował, 1 radny wstrzymał się od głosu (za-11, przeciw-
0,wstrzymujących-1). W wyniku głosowania uchwała została podjęta, 
zarejestrowana pod numerem 142/2010 i stanowi załącznik do protokołu. 

Ad. 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na objęcie ochroną  

      rezerwatową działek o Nr 400/6 i 400/7, obręb Zachełmie, gm.  
      Zagnańsk. 

      Pani Przewodnicząca zapytała, czy do projektu uchwały radni mają 
wnioski bądź pytania. 
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       Pan Tomasz Witecki, przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego  

i Infrastruktury Technicznej poinformował, że podtrzymuje stanowisko 
komisji, której członkowie w większości byli za tym, aby chronić stan kopalni – 

ponieważ jest ona systematycznie niszczona. Natomiast inwestycje, które 
gmina zamierza prowadzić na tym terenie – wychodzą poza działki, które 
wchodziłyby w teren planowanego rezerwatu. 

 Radny Artur Kudzia wyraził swoją wątpliwość co do tworzenia rezerwatu, 
pytając, czy działki przylegające do rezerwatu miałyby z tego tytułu jakieś 

obostrzenia. 

 Wójt poinformował, że decyzja będąca następstwem ewentualnie podjętej 
uchwały będzie miała wpływ tylko na rezerwat. 

 Radny Stefan Grudzień zauważył, że każda inwestycja przy rezerwacie 
wymagała będzie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. 

 Radny Robert Kaszuba zapytał, czy dyrektor Regionalnej Dyrekcji Ochrony 
Środowiska przekazał analizę oddziaływania na środowisko i czy przekazane 
zostały przez niego ewentualne obostrzenia z tytułu utworzenia rezerwatu. 

Radny Robert Kaszuba zapytał również, czy były przeprowadzane w tej sprawie 
konsultacje oraz czy właściciel części terenu wie o propozycji utworzenia 

rezerwatu. 

 Wójt poinformował, że było spotkanie, na którym Pan Formela został 

poinformowany o fakcie zamiaru tworzenia rezerwatu a z informacji 
posiadanych przez Wójta – negatywnie wypowiedział się w kwestii tworzenia 

rezerwatu. Ponadto – jak powiedział Wójt – projekt uchwały został 
przygotowany w takim zakresie, jakim wymagają tego przepisy prawa, 
natomiast rezerwat nie jest tworzony przez gminę. 

 Radny Władysław Kowalewski powiedział, że – jego zdaniem – po utworzeniu 
rezerwatu na terenie byłej kopalni w Zachełmiu, projekt przygotowany przez 

gminę straci racje bytu. Radny dodał, że jeżeli Pan Formela ma wątpliwości co 
do tworzenia tam rezerwatu, to rada gminy powinna je choć po części 

uwzględnić. Zdaniem radnego po utworzeniu rezerwatu nie będzie można 
wybudować w tamtym terenie żadnej infrastruktury. 

 Wójt poinformował, że infrastruktura przewidziana do budowy w projekcie 
unijnym zaplanowana została na zewnątrz tworzonego rezerwatu, natomiast  
w środku planowano jedynie zabezpieczenie znaleziska w formie zadaszenia. 

Sprawa utworzenia rezerwatu – jak dodał Wójt – jest już raczej przesądzona,  
opinia rady w tej sprawie nie będzie mieć żadnego znaczenia. Dla turystów  

w utworzonym rezerwacie zostaną zapewne utworzone szlaki (trasy) 
zwiedzania. 

 Radny Stefan Grudzień zaznaczył, że to dobrze, że cenne walory zostaną 
objęte ochroną. Ruch turystyczny zostanie uregulowany formalnie,  
a infrastruktura – zdaniem radnego – nie będzie miała żadnego zagrożenia. 
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Radny dodał, że już na sesji w dniu 19 stycznia br. było wiadomo, że wszystkie 

działania zmierzają do utworzenia rezerwatu. 

 Radny Robert Kaszuba zapytał o zagrożenia dla realizacji inwestycji, 
przewidzianych do realizacji wokół wyrobiska. Zdaniem radnego nie da się 
zrealizować wszystkich zamierzeń. 

 Wójt odpowiedział, że nie ma żadnych przeszkód w realizacji przedsięwzięć 
poza granicami rezerwatu. Natomiast w samym rezerwacie nie można 

wprowadzać żadnych inwestycji poza tymi, które służą ochronie przyrody. 
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska nie wyraził zgody na postawienie  

w rezerwacie ławeczek dla turystów. Wójt zaznaczył, że w żaden sposób nie 
narzuca decyzji radnym, ponieważ zagadnienie utworzenia rezerwatu zostało 
najpierw przedstawione Komisji Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury 

Technicznej, w której stanowisku była pozytywna opinia dla utworzenia 
rezerwatu, stąd taki projekt uchwały został przedstawiony radnym. 

 Przewodnicząca wobec braku wniosków do projektu uchwały oraz 
wyczerpania się dyskusji odczytała projekt uchwały i poddała go pod 

głosowanie. Za przyjęciem uchwały głosowało 7 radnych, 3 radnych głosowało 
przeciw, 4 radnych wstrzymało się od głosu (za-7, przeciw-3,wstrzymujących-
4). W wyniku głosowania uchwała została podjęta, zarejestrowana pod 

numerem 142/2010 i stanowi załącznik do protokołu. 

 Następnie Pani Przewodnicząca ogłosiła kilkuminutową przerwę w obradach. 

Po przerwie Przewodnicząca wznowiła obrady i udzieliła głosu sołtysowi 
Sołectwa Szałas Władysławowi Zaczkiewiczowi. 

 Sołtys Władysław Zaczkiewicz podziękował Wójtowi oraz pracownikom 
urzędu oraz strażakom za błyskawiczną pomoc mieszkańcom sołectwa Szałas 

podczas powodzi, w postaci zabezpieczenia zagrożonych budynków workami  
z piaskiem. Sołtys złożył również podziękowania Pani Przewodniczącej oraz 
Wiceprzewodniczącemu Rady Gminy Zagnańsk. 

 Pani Przewodnicząca powiedziała, że całkiem niedawno rada martwiła się 

losami powodzian z innych terenów kraju, natomiast w ubiegłym tygodniu 
zjawisko powodzi nie ominęło Gminy Zagnańsk. W sołectwie Szałas było 
najgorzej, podtopienia miały miejsce również w Kołomani i Umrze. 

 Wiceprzewodniczący Kazimierz Tomasiak zaznaczył, że takiego zjawiska nie 
pamięta, a ponieważ powódź miała miejsce nocą, zebranie pracowników oraz 

straży było utrudnione. Wiceprzewodniczący podziękował Panu Wójtowi  
i strażakom za szybką interwencję. 

Ad. 13.  Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr 97/2010 Rady  
       Gminy w Zagnańsku z dnia 7 czerwca 2010r. zatwierdzającej  

       Plan Odnowy Miejscowości Umer na lata 2010-2016. 

 Pani Przewodnicząca zapytała, czy do projektu uchwały radni mają wnioski 

bądź pytania. 
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    Ponieważ wniosków radni nie zgłosili, 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 
144/2010 i stanowi załącznik do protokołu. 

Ad. 14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy  
         Miejscowości dla msc. Umer na lata 2010-2016. 

 Pani Przewodnicząca zapytała, czy do projektu uchwały radni mają wnioski 

bądź pytania. 

 Radny Stefan Grudzień złożył wniosek o skorygowanie zapisu, dotyczącego 

ilości uczniów, uczących się w szkole podstawowej w Umrze. 

 Wójt poinformował, że zakres planu odnowy miejscowości uchwaliło zebranie 

wiejskie i jakiekolwiek zmiany spowodowałyby konieczność ponownego 
zwołania zebrania, co z uwagi na termin złożenia wniosku jest już niemożliwe.  

 Radny Stefan Grudzień wycofał złożony przez siebie wniosek. 

Radny Artur Kudzia złożył wniosek, aby w tekście planu odnowy, w tabeli 
dotyczącej kwot na poszczególne zadania wykreślić zwrot „ok.”, ponieważ  
w pozostałych zadaniach są wskazane konkretne kwoty. 

 Przewodnicząca zapytała, czy w świetle informacji przekazanej przez Wójta, 
radny podtrzymuje złożony wniosek. 

 Wójt po raz kolejny poinformował, że wprowadzenie jakichkolwiek zmian  

w tym dokumencie spowoduje konieczność zwołania zebrania wiejskiego. Rada 
może w tym momencie przyjąć uchwałę bądź ją odrzucić. 

 Radny Artur Kudzia wycofał złożony wniosek. 

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 145/2010 i stanowi załącznik do protokołu. 

Ad. 15.  Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr 101/2010  
        Rady Gminy w Zagnańsku z dnia 7 czerwca 2010r. dotyczącej  
        zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości dla miejscowości  

        Kaniów na lata 2010-2016. 

 Pani Przewodnicząca zapytała, czy do projektu uchwały radni mają wnioski 

bądź pytania.  

 Ponieważ wniosków radni nie zgłosili, 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, 
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przeciw-0, wstrzymujących-0). W wyniku głosowania uchwała została podjęta 

jednogłośnie w obecności 11 radnych, zarejestrowana pod numerem 
146/2010 i stanowi załącznik do protokołu. 

Ad. 16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy  
        Miejscowości dla msc. Kaniów na lata 2010-2016. 

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

 Ponieważ wniosków radni nie zgłosili, 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 

jednogłośnie w obecności 11 radnych, zarejestrowana pod numerem 
147/2010 i stanowi załącznik do protokołu. 

Ad. 17. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia od Skarbu  
       Państwa nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym  
       Gruszka, gmina Zagnańsk. 

 Pani Przewodnicząca zapytała, czy do projektu uchwały radni mają wnioski 

bądź pytania.  

 Ponieważ wniosków radni nie zgłosili, 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 

jednogłośnie w obecności 11 radnych, zarejestrowana pod numerem 
148/2010 i stanowi załącznik do protokołu. 

Ad. 18.  Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr  
       27/2009 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 16 lutego 2009 roku,  

       dotyczącej powołania zakładu budżetowego pod nazwą: „Zakład  
       Usług Komunalnych w Zagnańsku”. 

 Pani Przewodnicząca zapytała, czy do projektu uchwały radni mają wnioski 
bądź pytania. Przewodnicząca powiedziała, że na posiedzeniach komisji radni 

zastanawiali się nad zapisem zadania, zawartym w § 1 pkt. 3 projektu 
uchwały oraz pkt. 6. 

 Radny Stefan Grudzień zapytał, czy pod pojęciem unieszkodliwiania 
odpadów komunalnych mieści się również odbiór śmieci. 

 Wójt poinformował, że proponowany zapis jest dobry i zakład może 
realizować takie zadanie. 

 Radny Tomasz Witecki zgłosił wniosek, aby zapis w § 1 pkt. 6 projektu 
uchwały miał brzmienie: „utrzymania terenów rekreacyjnych, urządzeń 

sportowych i obiektów sportowych”. 
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 Pani Przewodnicząca poddała pod głosowanie wprowadzenie poprawki, 

zgłoszonej przez radnego Tomasza Witeckiego. Za jej przyjęciem głosowało  
11 radnych, nikt nie głosował przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. Jedna 

osoba nie brała udziału w głosowaniu. 

 Następnie Przewodnicząca odczytała projekt uchwały z wprowadzoną 

poprawką i poddała go pod głosowanie. Za przyjęciem uchwały głosowało  
13 radnych, nikt nie głosował przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu (za-13, 
przeciw-0, wstrzymujących-0). W wyniku głosowania uchwała została podjęta 

jednogłośnie w obecności 13 radnych, zarejestrowana pod numerem 
149/2010 i stanowi załącznik do protokołu. 

Ad. 19.  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. 

 Pani Przewodnicząca poinformowała, że w związku ze zmiana nazwy zakładu 

na samorządowy, wymaga jej również załącznik do statutu. Przewodnicząca   
zapytała, czy do projektu uchwały radni mają wnioski bądź pytania.  

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

głosowało 13 radnych, nikt nie głosował przeciw, nikt nie wstrzymał się  
od głosu (za-13, przeciw-0, wstrzymujących-0). 

 W wyniku głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie w obecności  
13 radnych, zarejestrowana pod numerem 150/2010 i stanowi załącznik  

do protokołu. 

 Pani Przewodnicząca przekazała również obecnym na sesji pracownikom 

Samorządowego Zakładu Usług Komunalnych prośbę o rzetelne wykonywanie 
usług. Ostatnio bowiem miał miejsce przypadek, gdzie z jadącego samochodu 
zakładu wypadały na jezdnię (droga wojewódzka) zebrane śmieci, które potem 

zebrali pracownicy urzędu gminy. Pani Przewodnicząca zauważyła, że nie ma 
akceptacji rady dla takich działań. 

 Pracownik Samorządowego ZUK Ewelina Wróblewska-Stąpór powiedziała, że 
był to na pewno przypadek incydentalny i zauważyła, że mieszkańcy mylą 

odpady segregowane z odpadami wielkogabarytowymi. 

 Wójt powiedział, że pracownicy urzędu wykonują pracę za Zakład Usług 

Komunalnych, a problemy zaczynają się od śmieci, których zbiórki nie sposób 
jest opanować. Sołtysi oraz mieszkańcy proszą o zabieranie „dzwonków” na 
szkło i plastik, ponieważ piętrzą się przy nich inne śmieci. 

Ad. 20. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia  

        zmiany w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania  
        przestrzennego gminy Zagnańsk (uchwalonego Uchwałą Nr  
        98/99 Rady Gminy w Zagnańsku z dnia 9 grudnia 1999r.  

        ze zm.). 
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 Pani Przewodnicząca zapytała, czy do projektu uchwały radni mają wnioski 

bądź pytania. 

 Ponieważ wniosków radni nie zgłosili, 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 
151/2010 i stanowi załącznik do protokołu. 

Ad. 20.1.  Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia  

            zmiany Nr 5 w miejscowym planie zagospodarowania  
            przestrzennego sołectwa Zachełmie na terenie gminy  
            Zagnańsk. 

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

 Ponieważ wniosków radni nie zgłosili, 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 
152/2010 i stanowi załącznik do protokołu. 

Ad. 20.2. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia  
           zmiany Nr 5 w miejscowym planie zagospodarowania  

           przestrzennego sołectwa Kaniów na terenie gminy Zagnańsk. 

Pani Przewodnicząca zapytała, czy do projektu uchwały radni mają wnioski 

bądź pytania. 

 Ponieważ wniosków radni nie zgłosili, 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 
153/2010 i stanowi załącznik do protokołu. 

Ad. 21.  Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia    
          zmiany Nr 7 w miejscowym planie zagospodarowania  

          przestrzennego sołectwa Kołomań na terenie gminy Zagnańsk. 

Pani Przewodnicząca zapytała, czy do projektu uchwały radni mają wnioski 

bądź pytania. 

 Ponieważ wniosków radni nie zgłosili, 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 
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jednogłośnie w obecności 12 radnych, zarejestrowana pod numerem 

154/2010 i stanowi załącznik do protokołu. 

Ad. 22.  Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia  
          zmiany Nr 10 w miejscowym planie zagospodarowania  
          przestrzennego sołectw Chrusty i Zagnańsk, na terenie gminy  

          Zagnańsk. 

Pani Przewodnicząca zapytała, czy do projektu uchwały radni mają wnioski 

bądź pytania. 

 Ponieważ wniosków radni nie zgłosili, Przewodnicząca odczytała projekt 

uchwały i poddała go pod głosowanie. Za przyjęciem uchwały głosowało  
13 radnych, przeciw nikt nie głosował, nikt nie wstrzymał się od głosu (za-13, 

przeciw-0, wstrzymujących-0). W wyniku głosowania uchwała została podjęta 
jednogłośnie w obecności 13 radnych, zarejestrowana pod numerem 
155/2010 i stanowi załącznik do protokołu. 

Ad. 23. Podjęcie uchwały w sprawie zobowiązania w zakresie  
          podejmowanych inwestycji. 

Pani Przewodnicząca zapytała, czy do projektu uchwały radni mają wnioski 

bądź pytania. 

 Ponieważ wniosków radni nie zgłosili, Przewodnicząca odczytała projekt 

uchwały i poddała go pod głosowanie. Za przyjęciem uchwały głosowało  
12 radnych, przeciw nikt nie głosował, 1 radny wstrzymał się od głosu (za-12, 
przeciw-0, wstrzymujących-1). W wyniku głosowania uchwała została podjęta, 

zarejestrowana pod numerem 156/2010 i stanowi załącznik do protokołu. 

Ad. 24. Informacja o korespondencji wpływającej do Rady Gminy  
         Zagnańsk między sesjami. 

 Przewodnicząca poinformowała, że w okresie od ostatniej sesji do rady gminy 
wpłynęły pisma od: 

- Świętokrzyskiej Izby Rolniczej – podziękowania za zaangażowanie podczas 
powodzi, 

- od Wojewody Świętokrzyskiego, dot. wszczęcia postępowania nadzorczego  
w stosunku do uchwał, podjętych na sesji 4 sierpnia br. (zmiany w okręgach  

i obwodach głosowania) – pismo otrzymali wszyscy radni, 

- od Komisarza Wyborczego w sprawie skargi sołectwa Zachełmie na uchwały 

podjęte na sesji 4 sierpnia br. – Komisarz Wyborczy informuje o pozostawieniu 
skargi bez rozpoznania w związku z uchyleniem uchwał na sesji w dniu  
12 sierpnia br., 

- z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w sprawie skargi wyborców na 

uchwały podjęte na sesji 12 sierpnia br., dotyczące zmian w okręgach 
wyborczych i obwodach głosowania. Komisarz w piśmie tym informuje radę 
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gminy, że uchwały zostały podjęte zgodnie z obowiązującym prawem. Skargi 

wyborców Komisarz Wyborczy nie uwzględnił, 

- od firmy „Konzbi” w sprawie chęci zawarcia z gminą umowy partnerskiej  
i partycypowania w kosztach budowy nawierzchni drogi łączącej Tumlin 
Osowa z drogą Tumlin Dąbrówka a biegnącą obok firmy „Konzbi”. Łącznik ten 

służy mieszkańcom jako trasa prowadząca do zalewu i jest drogą mocno 
uczęszczaną. Pismo uznane zostało jako wniosek do budżetu na 2011 rok, 

- wystąpienie Wojewody w sprawie składania oświadczeń majątkowych przez 
radnych – radni mieli obowiązek złożenia oświadczenia według stanu na dzień 

12 września br., jednak z uwagi na fakt, że 12 września przypadał w niedzielę, 
prawidłowym jest złożenie oświadczenia dnia 13 września, 

- od Państwa Cecylii i Juliana Janaszków – sprawa dotyczy wykonania zjazdu 
na posesję. Kwestią tą zajmowała się komisja rewizyjna, która była na miejscu 
i przedstawiła potem projekt uchwały, uznając skargę jako niezasadną. Rada 

Gminy Zagnańsk w głosowaniu również uznała skargę za niezasadną, 

- od Pana Edwarda Kurowskiego, pełnomocnika Teresy Kurowskiej, dotyczące 

realizacji przyłącza kanalizacyjnego na posesji w msc. Samsonów. Pani 
Przewodnicząca poprosiła Pana Wójta o informację w tej sprawie, 

- od radnego Władysława Kowalewskiego w sprawie odmowy podpisania 
protokołu z sesji w dniu 28 czerwca br., na której radny wyznaczony został 

sekretarzem nadzorującym sporządzenie protokołu. W odpowiedzi radny 
wyjaśnia, że odmówił podpisu w wyniku rozbieżności z zapisem cyfrowym, 

- od Wojewody Świętokrzyskiego, dot. skargi na uchwały Nr 130/2010  
i 131/2010 – informujące, iż wskutek uchylenia tych uchwał na sesji w dniu 

12 sierpnia postępowanie stało się bezprzedmiotowe. 

 

Godz. 1500 – sprawy mieszkańców gminy 

 Pani sołtys Grażyna Szydłowska zwróciła się z prośbą o usunięcie      
ogrodzenia przy placu zabaw na Chrustach (oddzielającego plac zabaw od     

boiska do piłki siatkowej) – w obecnej sytuacji za ogrodzeniem spożywany jest 
alkohol. 

 Wójt poinformował, że ogrodzenie zostanie usunięte. 

Pan Stanisław Ludwinek (Bartków) zwrócił się z prośbą o przyznanie mu 

zapomogi ze środków funduszu sołeckiego, jeśli jest taka możliwość. Pan      

Ludwinek ma ciężko chorą żonę, poruszającą się na wózku inwalidzkim.      

Rodzina nie ma środków na zakup opału na zimę. 

Sołtys Edward Krzeszowski (Umer) zwrócił się z prośbą o ponowienie przez     

urząd prośby do Powiatowego Zarządu Dróg o udrożnienie rowu na     

wygonie do Umru-Zarzecza (przy wiatrakach). Sołtys zwrócił również uwagę 
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na poziom wody przy zbiorniku na Umrze podczas ostatniej powodzi  

i zapytał, czy przebudowa wodociągu na odcinku od drogi na Zarzeczu będzie 

wykonywana przez Zakład Usług Komunalnych. 

 Wójt poinformował, że zostało już skierowane pismo do Powiatowego 

Zarządu Dróg w Kielcach z informacją, gdzie wystąpiły przypadki 

niedrożnych przepustów przy drogach powiatowych. Również kolejny raz 

zostało przekazane wystąpienie do zarządcy drogi oraz do wydziału 

zarządzania kryzysowego wojewody. Wójt poinformował również, że zostaną 

udrożnione rowy przy drogach gminnych. Prośby o udrożnienie rowów 

zostaną również skierowane do Powiatowego Zarządu Dróg oraz Zarządu 

Dróg Wojewódzkich. 

 Pani Ewa Jończyk (przewodnicząca rady sołeckiej Bartków) 

poinformowała, że mieszkańcy na zebraniu sołeckim zastanawiali się, w jaki 

sposób można pomóc rodzinie Ludwinków. Pani Ewa Jończyk podziękowała 

również Wójtowi za troskę o mieszkańców, którzy zostali objęci programem 

szczepień przeciw grypie. Poprosiła również o pomalowanie parowozu, 

ustawionego przed OTL w Zagnańsku. 

Pani Mojecka-Zawrzykraj prowadząca działalność przy cmentarzu 

w Zachełmiu (sprzedaż zniczy) poprosiła o ustalenie i wymierzenie       

dzierżawionych przez nią 50m2 terenu (po zawarciu umowy na       

dzierżawę). Zwróciła się również z prośbą o pomoc przy usunięciu dwóch 

drzew (jawor), rosnących w pobliżu dzierżawionego przez nią terenu, które są 

spróchniałe, popękane i grożą zawaleniem na usytuowany tam kiosk,  

w którym prowadzi swoją działalność. 

 Sołtys sołectwa Zachełmie zwrócił uwagę na wysoki koszt remontu 

płotu przy szkole podstawowej w Belnie. Remont wykonywany był przez 

Zakład Usług Komunalnych i zdaniem sołtysa ceny za remont jednego metra 

płotu były porównywalne z cenami za metr nowego płotu. 

 Waldemar Wiech (przewodniczący rady sołeckiej Belno) podziękował za 

pismo, które zostało wysłane przez urząd do Powiatowego Zarządu Dróg 

(dotyczyło popękanego asfaltu oraz uszkodzeń chodnika). Pan Wiech zapytał, 

czy przed podjęciem decyzji o zmianach w okręgach wyborczych radni 

rozważali inne rozwiązania. Poprosił również, aby po sezonie zimowym został 

usuwany piach, pozostający przy drogach oraz aby chodniki zostały 

spryskane środkiem chemicznym, by nie przerastała je trawa. 

 Wójt poinformował, że chodniki zostaną spryskane. Co do zmiany 

okręgów i obwodów głosowania – zmian można było dokonać jedynie na  

3 miesiące przed upływem kadencji. Żadne rozwiązanie nie znalazło 
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akceptacji radnych, a rozwiązań tych było dużo, łącznie z pomysłem podziału 

sołectwa. 

 Pani Grażyna Wawszczak (sołtys sołectwa Zagnańsk) zwróciła uwagę 

na problem śmieci, wyrzucanych przez mieszkańców koło pojemników na 

szkło i plastik oraz na wodę spływającą z lasu przez drogę wojewódzką koło 

marketu Lewiatan. Pani sołtys zapytała, gdzie należy wyrzucać stare szyby. 

 Wójt poinformował, że szyby (odpady budowlane) należy wyrzucać do 

dużych, zamawianych pojemników. Małe natomiast do koszy 110 litrowych. 

Wójt powiedział również, że zostało skierowane pismo do Świętokrzyskiego 

Zarządu Dróg Wojewódzkich w sprawie wody, płynącej przez drogę koło 

Lewiatana z pouczeniem o odpowiedzialności karnej, która ciąży na zarządcy 

drogi. 

Pani Elżbieta Karcz złożyła skargę ustną  na działalność Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Zagnańsku. Według Pani Karcz nie zostało  

w terminie rozpatrzone złożone przez nią zaświadczenie o dochodach, 

skutkiem czego GOPS domaga się teraz zwrotu niesłusznie wypłaconego 

zasiłku rodzinnego. 

Wójt poinformował, że zapozna się dokładnie z podniesionymi 

zarzutami, bowiem Pani Kierownik GOPS jest pracownikiem sumiennym. Nie 

jest z kolei możliwe, by za błędy urzędnika odpowiadał petent, należy jednak 

wysłuchać obu stron. 

Pan Marcin Kozik (zam. Kielce, prowadzący budowę domu w msc.       

Jaworze  poprosił o natychmiastowe utwardzenie drogi gminnej wewnętrznej 

nr 86, łącznika Jaworze - Chrusty na odcinku od miejscowości Jaworze  

w kierunku Chrusty do działki Pana Baka (ok. 1 kilometra), aby możliwe było 

bezpieczne korzystanie z niej. 

Wójt poinformował, że urząd wypowie się w sprawie drogi po 

zapoznaniu się z sytuacją w terenie. Wójt poinformował, że gmina odpowiada 

za drogi wewnętrzne oraz przejęte, natomiast samo wykonanie przepustu  

w Polsce to realnie około czteromiesięczna procedura. 

Ad. 25.  Sprawozdanie delegatów do Związków Międzygminnych. 

          Wójt poinformował, że w okresie od ostatniej sesji nie odbyły się żadne 

posiedzenia zarządu w związkach, do których należy gmina Zagnańsk. 
   

Ad. 26.  Sprawy różne. 

  Radny Tomasz Witecki poprosił, aby urząd wystąpił do Sądu 
Rejonowego o przyspieszenie terminu rozprawy, dot. budynku po starej szkole     
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podstawowej w Samsonowie. Radny zapytał o dalszy ciąg prac przy kapliczce 

w Samsonowie Ciągłych. 

  Wójt poinformował, że remont kapliczki będzie kontynuowany, 
natomiast w celu uregulowania stanu prawnego budynku po starej szkole  
w Samsonowie prowadzone jest postępowanie o zasiedzenie. 

  Radny Zenon Lagner zauważył, że są zapewne jeszcze rodziny 
potrzebujące pomocy (w formie zakupu opału na zimę itp.) i poprosił sołtysów, 

aby przekazywali informacje o potrzebujących. 

  Radny Tadeusz Mączka zauważył, że koryto rzeki płynącej przez ulicę 

Piaskową jest zamulone i woda wylewa zagrażając okolicznym posesjom. 

  Pan Wójt poinformował radnego, że regulacjami tego typu zajmuje się 
Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych, ale sprowadza się to do 
wykoszenia brzegów z trawy itp. 

           Radny Piotr Piwowarczyk zwrócił się z prośbą o poprawienie stanu     

nawierzchni łącznika Tumlin Węgle – Tumlin Zacisze. Radny zapytał również, 

czy można przyspieszyć termin wejścia na budowę firmy, która ma wykonać 

remont skrzyżowania w Tumlinie. 

  Radny Artur Kudzia zwrócił się z prośbą o rozważenie dofinansowania 

linii Jaworze – Kielce i zapytał, dlaczego termin zakończenia prac przy budowie 

łącznika Jaworze – Siodła ustalony jest dopiero na przełomie zimy i wiosny.  

Radny Artur Kudzia poprosił o zasypanie zaniżenia na przystanku w lesie 

(Jaworze – Siodła) – podczas opadów tworzy się tam ogromna kałuża. 

  Wójt poinformował, że zaniżenie na przystanku będzie zasypane. Co do 

terminów zakończenia robót – jak poinformował Wójt – taki termin wymusili 

mieszkańcy (właściciele gruntów), natomiast ze swej strony gmina zadbała, 

aby budowa drogi wykonana została jednocześnie z budową oświetlenia.  

W kwestii dofinansowania do przewozu mieszkańców Wójt zauważył, że radni 

powinni wypowiedzieć się, jakie widzą rozwiązanie, dotyczące komunikacji 

publicznej. 

Wiceprzewodniczący Kazimierz Tomasiak poprosił o zapewnienie 

odpowiednich osób, które pomogłyby urzędnikom przy zgłaszaniu uwag (do 30 

października można zgłaszać uwagi do tworzonego planu zadań ochronnych 

dla obszaru Natura 2000 „Lasy Suchedniowskie” PLH260010 oraz dla obszaru 

Natura 2000 „Dolina Krasnej” PLH260001).  

Wójt poinformował, że gminę interesuje przede wszystkim to, czy  

z tytułu położenia sołectw na obszarze chronionym NATURA 2000 gminie 

należą się jakieś środki finansowe. 
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Radny Kazimierz Salwa podziękował za oświetlenie między Zachełmiem 

a Lekominem. Radny zapytał o zapis w protokole z sesji nadzwyczajnej,  

w którym jest mowa o pozostaniu na sali 7 radnych. 

Pani Przewodnicząca wyjaśniła, że przed opuszczeniem przez radnych 

sali poinformowała ich o konieczności pozostania w celu utrzymania quorum 

podczas obrad, aby nie trzeba było ich przerywać. Zwołanie sesji 

nadzwyczajnej w dniu 12 sierpnia br. podyktowane było rangą spraw  

i porządek obrad zawierał wówczas cztery ważne punkty, wymagające 

załatwienia, będące celem zwołania sesji. Cel ten został osiągnięty i nie było 

żadnych podstaw do tego, by zwoływać kolejne posiedzenie rady gminy po to, 

by omówić sprawy różne i wolne wnioski. Przewodnicząca poinformowała 

również, że wyjaśnienie dotyczące trybu zwołania sesji oraz jej przebiegu 

zostało wraz z protokołem przesłane do Wojewody Świętokrzyskiego. 

Wójt poinformował radnych, że w msc. Jaworze gmina Zagnańsk ma 

hydrofornię. Gmina Masłów zainteresowana jest tym, by z tej hydroforni 

załatwić sprawę części swojego wodociągu. „Wodociągi Kieleckie” twierdzą, że 

hydrofornia ta jest za mała, aby rozwiązać problem gminy Masłów ale 

jednocześnie twierdzą, że modernizację hydroforni można przeprowadzić 

jedynie po wyrażeniu przez gminę Zagnańsk zgody na przekazanie im 

hydroforni na własność, a nie w użytkowanie. Według Wójta obowiązujące 

przepisy nie zabraniają MZWiK inwestowania w coś, co nie jest jego 

własnością. 

W toku dyskusji radni ustalili, że do czasu opinii radcy prawnego w tej 

sprawie, należy stać na stanowisku, iż możliwe jest inwestowanie przez 

„Wodociągi Kieleckie” w ten obiekt. 

Ad. 27.  Zapytania i interpelacje radnych i mieszkańców gminy. 

 Radny Władysław Kowalewski poinformował, że składa interpelację, prosząc 

o sprostowanie w Gazecie Zagnańskiej w stosunku do artykułu dot. sesji 
nadzwyczajnej. 

 Przewodnicząca zapytała, co takie sprostowanie miałoby zawierać. 

Radny Władysław Kowalewski powiedział, że sprostowanie miałoby 

odpowiadać na pytania: -czy można zamknąć sesję w przypadku braku 
kworum; co oznaczało sformułowanie, że „porządek obrad został w zasadzie 

wyczerpany; oraz czy Pani Przewodnicząca powinna przesunąć pozostałe 
punkty na kolejny termin sesji. 

  Pani Przewodnicząca oświadczyła, iż nie zamierza udzielać radnemu 
pisemnej odpowiedzi na złożoną ustną interpelację. Przewodnicząca 
poinformowała,    że odpowiedzi   na   takie   pytanie   udzieliła   przed  chwilą, 




