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Protokół X/2010 

z posiedzenia sesji Rady Gminy Zagnańsk 
odbytej w dniu 25 października 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 15 radnych). 

Na sekretarza nadzorującego sporządzenie protokołu Przewodnicząca 
Rady Gminy wyznaczyła radnego Tomasza Witeckiego. 
 

Ad. 2. Przyjęcie porządku obrad. 
 

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

Radny Władysław Kowalewski zgłosił wniosek o umieszczenie  

w porządku obrad (przed „Informacją o korespondencji wpływającej do Rady 
Gminy Zagnańsk między sesjami” z uwagi na braki w projekcie uchwały, 
wymagające uzgodnienia z urzędnikami) projektu uchwały w sprawie 

porozumienia z mieszkańcem Belna (dotyczącego zawarcia umowy 
przedwstępnej na zamianę działek), co zdaniem radnego umożliwiłoby 

odblokowanie budowy kanalizacji. 
Wójt zgłosił wniosek, aby z porządku obrad zdjąć projekt uchwały, 

umieszczony pod punktem nr 17, a w jego miejsce wprowadzić projekt 

uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa 
Świętokrzyskiego w formie wykonania projektu budowlanego, budowy 

chodnika i przebudowy drogi wojewódzkiej nr 750 na odcinku msc. Chrusty-
Lekomin, gm. Zagnańsk. Wójt poinformował, że projekt uchwały został 
rozdany radnym na posiedzeniach poszczególnych komisji przed sesją. 

Radny Stefan Grudzień poprosił o uzupełnienie punktu, dot. informacji 
z realizacji zadań oświatowych o edukacyjną wartość dodaną. 

Wójt zgłosił wniosek, aby punkt dotyczący osiągnięcia odpowiednich 

standardów wyposażenia w zbiorcze i indywidualne systemy kanalizacyjne 
oraz oczyszczalnie ścieków dla aglomeracji Zagnańsk oraz aglomeracji 

Barcza, umieścić jako punkt 4a. 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury 

Technicznej złożył wniosek o zdjęcie z porządku obrad punktu nr 25,  

tj. wyboru wiceprzewodniczącego Rady Gminy Zagnańsk. 
Przewodnicząca poddała pod głosowanie kolejno: 

- wniosek zgłoszony przez radnego Władysława Kowalewskiego, dot. 

wyrażenia zgody na zawarcie umowy przedwstępnej, dot. zamiany działek  
w msc. Belno. Za przyjęciem wniosku głosowało 13 radnych, nikt nie 

głosował przeciw, 2 radnych wstrzymało się od głosu (za-13, przeciw-0, 
wstrzymujących-2). W wyniku głosowania wniosek został zaakceptowany; 
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- wniosek zgłoszony przez Wójta, dotyczący wycofania z porządku obrad 

punktu nr 17 oraz wprowadzenia w jego miejsce projektu uchwały w sprawie 
udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Świętokrzyskiego w formie 

wykonania projektu budowlanego, budowy chodnika i przebudowy drogi 
wojewódzkiej nr 750 na odcinku msc. Chrusty-Lekomin, gm. Zagnańsk. 
 Za wycofaniem punktu nr 17 i wprowadzeniem projektu uchwały w sprawie 

udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Świętokrzyskiego głosowało 
15 radnych, nikt nie głosował przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu (za-
15, przeciw-0, wstrzymujących-0). W wyniku głosowania wniosek został 

przyjęty; 
- wniosek zgłoszony przez Wójta o przesunięcie punktu dotyczącego 

osiągnięcia odpowiednich standardów wyposażenia w zbiorcze i indywidualne 
systemy kanalizacyjne oraz oczyszczalnie ścieków dla aglomeracji Zagnańsk 
oraz aglomeracji Barcza, jako punkt 4a. Za przyjęciem wniosku głosowało  

14 radnych, nikt nie głosował przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu  
(za-14 przeciw-0, wstrzymujących-0). W wyniku głosowania wniosek został 

przyjęty; 
- wniosek zgłoszony przez przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego 
i Infrastruktury Technicznej – Tomasza Witeckiego, dotyczący zdjęcia  

z porządku obrad punktu nr 25, dotyczącego wyboru wiceprzewodniczącego 
rady gminy. Za przyjęciem wniosku głosowało 13 radnych, 1 radny głosował 
przeciw, 1 radny wstrzymał się od głosu (za-13 przeciw- 1, wstrzymujących 

- 1). W wyniku głosowania wniosek został przyjęty. 
 

Następnie Pani Przewodnicząca poddała pod głosowanie przyjęcie 
porządku obrad z wprowadzonymi przez radę poprawkami. Za przyjęciem 
porządku obrad głosowało 15 radnych, nikt nie głosował przeciw, nikt nie 

wstrzymał się od głosu (za-15,przeciw-0,wstrzymujących-0). 
W wyniku głosowania porządek obrad został przez radę przyjęty 

jednogłośnie i przedstawia się następująco: 
 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 

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

4a.   Podjęcie uchwały w sprawie osiągnięcia odpowiednich standardów  
       wyposażenia w zbiorcze i indywidualne systemy kanalizacyjne oraz  

       oczyszczalnie ścieków dla aglomeracji Zagnańsk oraz aglomeracji Barcza. 
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok. 
6. Podjęcie uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały 

budżetowej Gminy Zagnańsk. 
7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia jednostek budżetowych, źródeł 

dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach i ich 

przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planów finansowych dla 
wydzielonych rachunków dochodów. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zakresu i formy informacji za  
I półrocze o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej 
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instytucji kultury i samodzielnego zespołu opieki zdrowotnej, których 

organem założycielskim jest gmina Zagnańsk. 
9. Podjęcie uchwały w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od 

nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa. 
10. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, 

odraczania spłat lub rozkładania na raty wierzytelności Gminy Zagnańsk  

i jej jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych mających 
charakter cywilnoprawny, do których nie stosuje się przepisów ustawy – 
Ordynacja podatkowa. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia opłaty od posiadania psów. 
12. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia części nieruchomości 

oznaczonej numerem ewidencyjnym 869/5 o pow. 0,0010 ha położonej  
w obrębie geodezyjnym Zagnańsk na okres do trzech lat. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr 99/2010 Rady 

Gminy w Zagnańsku z dnia 07 czerwca 2010 roku, zatwierdzającej Plan 
Odnowy Miejscowości Samsonów na lata 2010-2016. 

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

15. Podjęcie uchwały w sprawie zobowiązania w zakresie podejmowania 

inwestycji. 
16. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr 38/2010 Rady 

Gminy Zagnańsk z dnia 28 stycznia 2010 roku o udzieleniu pomocy 

finansowej dla Województwa Świętokrzyskiego – Świętokrzyskiemu 
Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Kielcach na przebudowę drogi 

wojewódzkiej nr 750, budowę chodnika i zatok autobusowych na odcinku 
od msc. Chrusty do msc. Lekomin, gm. Zagnańsk. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla 

Województwa Świętokrzyskiego w formie wykonania projektu 
budowlanego, budowy chodnika i przebudowy drogi wojewódzkiej nr 750 

na odcinku msc. Chrusty-Lekomin, gm. Zagnańsk. 
18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu 

Kieleckiego na wykonanie projektu budowlanego chodnika przy drodze 

powiatowej Nr 0302T w msc. Jasiów, gm. Zagnańsk. 
19. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr 31/2010 Rady 

Gminy Zagnańsk z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie udzielenia pomocy 

rzeczowej. 
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.). 

21. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 4 
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Gruszka 
na terenie gminy Zagnańsk. 

22. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla 
Województwa Świętokrzyskiego – Świętokrzyskiemu Zarządowi Dróg 

Wojewódzkich w Kielcach na opracowanie projektu budowlanego zatoki 
przystankowej przy drodze wojewódzkiej Nr 750 w msc. Janaszów, gm. 
Zagnańsk. 
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23. Podjecie uchwały w sprawie uznania wezwania do usunięcia 

naruszenia prawa za bezzasadne. 
24. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta 

Gminy w Zagnańsku. 
25. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku Międzygminnego 

Związku Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach w sprawie przekazania na 

własność MZWiK hydroforni Jaworze. 
26. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy 

przedwstępnej w sprawie zamiany nieruchomości. 

27. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy i Wójta z analizy oświadczeń 
majątkowych. 

28. Informacja z realizacji zadań oświatowych roku szkolnego 2009/2010. 
  28. Informacja o korespondencji wpływającej do Rady Gminy Zagnańsk  
      między sesjami. 

  29. Sprawozdanie delegatów do Związków Międzygminnych. 
  30. Sprawy różne. 

  31. 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. 
Ponieważ uwag ani wniosków nie zgłoszono, Przewodnicząca poddała 

pod głosowanie przyjęcie protokołu z sesji w dniu 13 września 2010r. 
Za przyjęciem protokołu głosowało 13 radnych, nikt nie głosował 

przeciw, 2 radnych wstrzymało się od głosu (za-13, przeciw-0, 

wstrzymujących-2).  
W wyniku głosowania protokół z sesji 13 września 2010r. został przez 

radę przyjęty. 

 
Ad. 4. Informacja Wójta z działalności między sesjami. 

 
Wójt poinformował, że okres miesiąca września obfitował w zebrania 

wiejskie w poszczególnych sołectwach, ponieważ do 30 września 2010r 

sołectwa zgłaszały wnioski do funduszu sołeckiego. 
-  25 września odbyło się uroczyste odsłonięcie pomnika w rejonie Siodeł,  

- 27 września Wójt odbył spotkanie z właścicielem gruntu w sołectwie  
   Kołomań. Grunt ten planowany jest na cel zamiany z Lasami Państwowymi  
   w zamian za teren przy Dębie Bartku, 

- 27 września odbyło się spotkanie z dyrekcją sieci Lewiatan – firma  
    wykonała prace, pozwalające na skierowanie wody spływającej z lasu  
    w taki sposób, aby nie wylewała się ona na drogę wojewódzką, powodując  

    zagrożenie, 
- 27 – 29 września odbyły się zebrania wiejskie w sołectwach Szałas,  

   Kajetanów, Samsonów, 
-  29 września odbyło się spotkanie z przewoźnikami busów w związku z ich  
    petycjami w sprawie dofinansowania kursów przynoszących straty, 
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-  30 września odbyło się uroczyste wręczenie wyróżnień gminy Zagnańsk.  

     Wyróżnienie zbiorowe otrzymał zespół ludowy „Jaworzanki oraz ksiądz  
     Ryszard Niemiec, proboszcz Parafii p.w. św. Józefa Oblubieńca     

     Najświętszej Maryi Panny w Zagnańsku, Anna Łuć – emerytowana  
     nauczycielka, prezes Sekcji Emerytów i Rencistów ZNP w Zagnańsku,  
     Michał Kubicki – dyrektor generalny polsko-hiszpańskiej firmy  

     Volumetric MK Polska, Zenon Janus – starosta kielecki, Mirosław  
     Kowalski – nauczyciel Zespołu Szkoły Podstawowej nr 2, Gimnazjum  
     i Przedszkola w Zagnańsku, Małgorzata Jóźwicka – właścicielka stadniny  

     koni. Podczas uroczystej gali wyróżniono także dwie wybitne uczennice,  
     uczestniczki gminnego programu stypendialnego „Mocny Fundament” –  

     Marcelinę Domagałę i Natalię Nawarę, 
- 30 września odbyło się spotkanie z sołtysami, poświęcone bieżącym  
    problemom, 

- 10 października odbył się festyn w Tumlinie z akcentem obchodów 60-lecia  
   istnienia klubu KS „Skała”, 

- wrzesień obfitował również w uroczyste ślubowania klas pierwszych oraz  
   uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej,  
- 16 października w Chrustach odbyło się uroczyste przekazanie samochodu  

   dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej. 
 Do przedstawionej przez Wójta informacji z działalności między sesjami  
   radni nie mieli pytań. 

 
Ad. 4a. Podjęcie uchwały w sprawie osiągnięcia odpowiednich  

                  standardów wyposażenia w zbiorcze i indywidualne systemy  
                  kanalizacyjne oraz oczyszczalnie ścieków dla aglomeracji  
                 Zagnańsk oraz aglomeracji Barcza. 

 
 Pani Przewodnicząca zapytała, czy do projektu uchwały radni mają 

pytania lub wnioski. 
 Radny Robert Kaszuba zapytał, z jakiego powodu na projekcie uchwały 
nie ma podpisu radcy prawnego. Radny poprosił o przedstawienie kosztów tej 

inwestycji oraz przedstawienie analizy finansowej inwestycji. Radny zapytał, 
jakie inwestycje nie zostaną wykonane, jeśli gmina będzie musiała sprostać 
wykonaniu tego zadania. 

 Wójt poinformował, że o tej inwestycji mówi się już od kilku lat,  
a w planowaniu wieloletnim kwoty na wykonanie tej inwestycji były 

uwzględniane. Pierwsza uchwała w tej sprawie podjęta była w ubiegłym roku 
– w niej bowiem gmina zobowiązała się zapewnić podłączenia mieszkańców 
do kanalizacji.  

 Radny Robert Kaszuba poprosił o podanie mu szczegółowych danych, 
dot. długości kanalizacji i jej wartości oraz poinformował, że aglomeracje 
tworzone były w latach, gdy był pracownikiem urzędu gminy.  Radny 

poprosił radcę prawnego o wyjaśnienie powodu nie podpisania projektu tej 
uchwały. 

 Wójt odpowiedział, że wartość inwestycji szacowana jest na około  
10 milionów złotych i jest to około 20 kilometrów wodociągów. Analiza 
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ekonomiczna wymagana jest do projektu budżetu na 2011 rok, który ma być 

przedstawiony Regionalnej Izbie Obrachunkowej do dnia 15 listopada br. 
 Radca prawny Danuta Maciejewska-Paluch wyjaśniła, że nie wnosi 

zastrzeżeń co do podanej podstawy prawnej, natomiast swojego podpisu nie 
złożyła, ponieważ parafowała pierwszą wersję projektu uchwały. 
 Przewodnicząca oddała głos Paniom Dyrektorkom „Wodociągów 

Kieleckich”. 
 Pani Dyrektor Danuta Brymerska (dyrektor ds. techniczno-
eksploatacyjnych) wyjaśniła, że aglomeracja to teren, z którego odprowadza 

się ścieki w jedno miejsce. Dyrektor Brymerska odczytała uwarunkowania 
wspólnotowe , mówiące o obowiązku gmin dot. wyposażenia do 2015 roku 

wszystkich aglomeracji w gminach w kanalizacje zbiorcze bądź indywidualne. 
Pani Dyrektor poinformowała, iż w przypadku gminy Zagnańsk około  
60 kilometrów kanalizacji ma być wybudowane ze środków unijnych. 

 Radny Robert Kaszuba podkreślił, że nie uzyskał odpowiedzi na 
pytanie, jakie nakłady gmina musi ponieść do 2015 roku. Radny zapytał 

również, czy po wydaniu wspomnianych 10 mln złotych gmina spełni wymogi 
unijne i co się stanie, w przypadku gdy gmina tego nie wykona. Radny 
zapytał, dlaczego w projekcie uchwały jest mowa o osiągnięciu 100% 

skanalizowania, choć w piśmie skierowanym przez „Wodociągi Kieleckie” była 
mowa o 95%. 

Dyrektor Lidia Żak wyjaśniła, iż wzór uchwały zawiera 100%, ponieważ 

wynika to z dyrektywy. Dyrektor Żak zaznaczyła, że projekt „WK”, liczący 
60,5 kilometra kanalizacji zawiera odcinki łączące sieci, co oznacza 

odciążenie mieszkańców od wchodzenia w pas drogowy itp. 
 Wójt poinformował, że przy tworzeniu aglomeracji pracowała Pani 
Iwona Kędzierska-Gębska i kolejny raz podkreślił, że odcinki wodociągów, 

które będą do wykonania ( w ramach wspomnianych 10 milionów złotych) 
zrobi gmina. Natomiast nie podjęcie tej uchwały skutkowało będzie 

pokryciem kosztów tej inwestycji ze środków własnych gminy. 
 Dyrektor Lidia Żak poinformowała, że 5 listopada nastąpi podpisanie 
umowy, opiewającej na kwotę 551 milionów złotych. To – jak zaznaczyła 

Dyrektor Lidia Żak – olbrzymie korzyści dla gminy Zagnańsk. 
 Wobec braku innych pytań oraz wniosków Pani Przewodnicząca 
odczytała projekt uchwały i poddała go pod głosowanie. Za przyjęciem 

uchwały głosowało 15 radnych, w wyniku czego uchwała została podjęta 
jednogłośnie, zarejestrowana pod numerem 157/2010 i stanowi załącznik  

do protokołu. 
 
Ad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy  

               na 2010 rok. 
 
 Skarbnik omówił bieżące zmiany w budżecie gminy na 2010 rok, 

zawarte w projekcie uchwały. 
Pani Przewodnicząca zapytała, czy do projektu uchwały radni mają 

pytania lub wnioski. 
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Radny Piotr Piwowarczyk zgłosił wniosek o kwotę 35 tysięcy złotych na 

dokończenie budowy drogi dojazdowej i chodnika do szkoły w Tumlinie 
(braknie około 20 metrów drogi i chodnika). 

Radny Artur Kudzia zapytał Skarbnika o zadłużenie gminy na koniec 
bieżącego roku. 

Radny Tomasz Witecki zgłosił wniosek o przekazanie kwoty 50 000 

złotych dotacji dla OSP w Samsonowie na modernizację dachu strażnicy  
w Samsonowie. 

Skarbnik poinformował, że planowany deficyt to kwota 10 857 850 

złotych. Jednocześnie Skarbnik poinformował, że nie może podać nawet 
przybliżonej kwoty zadłużenia na koniec roku, ponieważ jest to uzależnione 

od realizacji zadań rozpoczętych w bieżącym roku, warunków pogodowych 
itp. Realizacja kredytu zależeć będzie od realizacji zadań, bowiem jeśli nie 
zaistnieje taka potrzeba – transze kredytu nie będą uruchamiane. 

Wiceprzewodniczący Kazimierz Tomasiak zapytał, skąd mają się 
znaleźć środki na pokrycie zgłoszonych wniosków. 

Wójt poinformował, że kwota 35 tysięcy złotych na dokończenie 
zadania inwestycyjnego w Tumlinie może zostać przesunięta ze środków 
pochodzących z odsetek od pożyczek i kredytów. 

Radny Tomasz Witecki zgłosił wniosek formalny o 15 minut przerwy. 
Przewodnicząca poddała wniosek pod głosowanie. Za przyjęciem wniosku 
głosowało 7 radnych, przeciw było 7 radnych. W wyniku głosowania wniosek 

nie został rozstrzygnięty. 
Przewodnicząca poprosiła radnego Tomasza Witeckiego o podanie 

źródła finansowania zgłoszonego wniosku. Jako źródło finansowania radny 
wskazał środki z działu: zimowe utrzymanie dróg. 

Przewodnicząca poddała pod głosowanie wniosek: 

- radnego Piotra Piwowarczyka (zwiększenie środków na dokończenie  
budowy drogi i chodnika do szkoły w Tumlinie – za przyjęciem wniosku 

głosowało 14 radnych, nikt nie głosował przeciw, nikt nie wstrzymał się od 
głosu – wniosek został przyjęty jednogłośnie w obecności 14 radnych; 
- radnego Tomasza Witeckiego (przekazanie w formie dotacji dla OSP 

Samsonów kwoty 50 000 złotych na remont dachu strażnicy – za przyjęciem 
wniosku głosowało 6 radnych, 8 radnych głosowało przeciw, nikt nie 
wstrzymał się od głosu – w wyniku głosowania wniosek nie został 

zaakceptowany. 
 Przewodnicząca poinformowała, że na skutek przegłosowanego 

wniosku jest potrzeba wprowadzenia zmian w projekcie uchwały i ogłosiła 
przerwę w obradach sesji. 
 W trakcie przerwy Skarbnik naniósł poprawki w projekcie uchwały 

oraz załącznikach do projektu oraz rozdał je radnym. 
 Pani Przewodnicząca wznowiła obrady i poinformowała, że radni 
otrzymali już projekt uchwały z naniesionymi poprawkami. 

 Następnie Przewodnicząca odczytała projekt uchwały i poddała go pod 
głosowanie. Za przyjęciem uchwały głosowało 10 radnych, nikt nie głosował 

przeciw, 3 radnych wstrzymało się od głosu (za-10, przeciw-0, 
wstrzymujących-3). W wyniku głosowania uchwała została podjęta, 
zarejestrowana pod numerem 158/2010 i stanowi załącznik do protokołu. 
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Ad. 6. Podjęcie uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały  
           budżetowej Gminy Zagnańsk. 

 
Pani Przewodnicząca zapytała, czy do projektu uchwały radni mają 

pytania lub wnioski. 

Skarbnik poinformował, że w wyniku konsultacji z Regionalną Izbą 
Obrachunkową do projektu uchwały winny być wprowadzone drobne 
poprawki redakcyjne. Skarbnik wskazał miejsca zmian w projekcie, 

sugerowane przez RIO w Kielcach. 
Przewodnicząca poddała pod głosowanie zgłoszone poprawki. Za ich 

wprowadzeniem głosowało 12 radnych, nikt nie głosował przeciw, 1 radny 
wstrzymał się od głosu (za-12, przeciw-0, wstrzymujących-1). W wyniku 
głosowania poprawki zostały przyjęte.  

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

Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, nikt nie głosował przeciw,  
1 radny wstrzymał się od głosu (za-13, przeciw-0, wstrzymujących-1).  
W wyniku głosowania uchwała została podjęta, zarejestrowana pod numerem 

159/2010 i stanowi załącznik do protokołu. 
 

Ad. 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia jednostek budżetowych,  

            źródeł dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach  
            i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planów  

           finansowych dla wydzielonych rachunków dochodów. 
 

Pani Przewodnicząca zapytała, czy do projektu uchwały radni mają 

pytania lub wnioski. 
Ponieważ uwag ani wniosków nie zgłoszono, Przewodnicząca odczytała 

projekt uchwały i poddała go pod głosowanie. Za przyjęciem uchwały 
głosowało 11 radnych, nikt nie głosował przeciw, nikt nie wstrzymał się od 
głosu (za-11, przeciw-0, wstrzymujących-0). W wyniku głosowania uchwała 

została podjęta, zarejestrowana pod numerem 160/2010 i stanowi załącznik 
do protokołu. 

 

Ad. 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zakresu i formy informacji  
           za I półrocze o 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 

pytania lub wnioski. 

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

głosowało 11 radnych, nikt nie głosował przeciw, nikt nie wstrzymał się od 
głosu (za-11, przeciw-0, wstrzymujących-0). W wyniku głosowania uchwała 
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została podjęta, zarejestrowana pod numerem 161/2010 i stanowi załącznik 

do protokołu. 
 

Ad. 9. Podjęcie uchwały w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego  
            i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa. 

 

Pani Przewodnicząca zapytała, czy do projektu uchwały radni mają 
pytania lub wnioski. Przewodnicząca przekazała prowadzenie obrad 
Wiceprzewodniczącemu Kazimierzowi Tomasiakowi. 

Ponieważ uwag ani wniosków nie zgłoszono, Wiceprzewodniczący 
odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie. Za przyjęciem uchwały 

głosowało 12 radnych, nikt nie głosował przeciw, nikt nie wstrzymał się od 
głosu (za-12, przeciw-0, wstrzymujących-0). W wyniku głosowania uchwała 
została podjęta, zarejestrowana pod numerem 162/2010 i stanowi załącznik 

do protokołu. 
 

Ad. 10. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad i trybu  
                umarzania, odraczania spłat lub rozkładania na raty  
                wierzytelności Gminy Zagnańsk i jej jednostek  

                organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych mających  
                charakter cywilnoprawny, do których nie stosuje się  
               przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa. 

 
Pan Wiceprzewodniczący zapytał, czy do projektu uchwały radni mają 

pytania lub wnioski.  
Ponieważ uwag ani wniosków nie zgłoszono, Wiceprzewodniczący 

odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie. Za przyjęciem uchwały 

głosowało 12 radnych, nikt nie głosował przeciw, nikt nie wstrzymał się od 
głosu (za-12, przeciw-0, wstrzymujących-0). W wyniku głosowania uchwała 

została podjęta, zarejestrowana pod numerem 163/2010 i stanowi załącznik 
do protokołu. 

 

Ad. 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia opłaty od posiadania  
              psów. 
 

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

Radny Artur Kudzia zapytał, dlaczego proponuje się uchylenie tej 
uchwały i czy z tego tytułu gmina ponosiła straty. 

Skarbnik wyjaśnił, że strat nie było, jednak Zakład Usług 

Komunalnych, wyznaczony na inkasenta tej opłaty, za obsługę pobierał 90% 
kwoty, uzyskanej z opłaty. 

Radny Stefan Grudzień powiedział, że głównym celem wprowadzenia 

tej opłaty była edukacja mieszkańców i zaznaczył, że odejście od niej byłoby 
błędem. 

Radny Artur Kudzia zwrócił uwagę na problem bezpańskich psów  
i podkreślił, że uchylenie uchwały nie przyniesie niczego dobrego.  
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Wójt poinformował, ze podtrzymuje wniosek o uchylenie uchwały, 

ponieważ zbiórka opłaty nie ureguluje problemu bezpańskich psów.  
Radny Robert Kaszuba zapytał, skąd będzie wiadomo, czy pies ma 

właściciela, skoro nie będą już wydawane numerki. 
Jak zaznaczył Wójt – numerki identyfikujące psy to jedno, a opłata  

to odrębna sprawa. 

Radny Wojciech Chłopek zgłosił wniosek formalny o zastąpienie zwrotu 
„zarządza się” zwrotem „uchwala się”. 

Wiceprzewodniczący Kazimierz Tomasiak poddał pod głosowanie 

naniesienie poprawki. Za jej wprowadzeniem głosowało 13 radnych (przy  
13 obecnych podczas głosowania). 

Następnie Wiceprzewodniczący odczytał projekt uchwały  
z wprowadzoną przez radę poprawką i poddał go pod głosowanie.  
Za przyjęciem uchwały głosowało 6 radnych, 5 radnych głosowało przeciw,  

2 radnych wstrzymało się od głosu (za-6, przeciw-5, wstrzymujących-2).  
W wyniku głosowania uchwała została podjęta, zarejestrowana pod 

numerem 164/2010 i stanowi załącznik do protokołu. 
 

Ad. 12. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia części  

                   nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 869/5  
                   o pow. 0,0010 ha położonej w obrębie geodezyjnym  
                 Zagnańsk na okres do trzech lat. 

 
Pan Wiceprzewodniczący zapytał, czy do projektu uchwały radni mają 

pytania lub wnioski. 
Radny Stefan Grudzień zapytał, czy zostało wzięte pod uwagę,  

że w miejscu dzierżawy nieruchomości pojawić się ma kompleks rekreacyjny 

i czy wskutek tego nie trzeba będzie przesunąć baneru reklamowego. 
Wójt odpowiedział, że nie stwierdza się kolizji tablicy z kompleksem 

rekreacyjnym. 
Wiceprzewodniczący odczytał projekt uchwały i poddał 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, zarejestrowana pod 

numerem 165/2010 i stanowi załącznik do protokołu. 
 

Ad. 13. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr 99/2010  
               Rady Gminy w Zagnańsku z dnia 07 czerwca 2010 roku,  
               zatwierdzającej Plan Odnowy Miejscowości Samsonów na lata  

              2010-2016. 
 

Pan Wiceprzewodniczący zapytał, czy do projektu uchwały radni mają 

pytania lub wnioski. 
Ponieważ uwag ani wniosków nie zgłoszono, Wiceprzewodniczący 

odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie. Za przyjęciem uchwały 
głosowało 12 radnych, nikt nie głosował przeciw, nikt nie wstrzymał się od 
głosu (za-12, przeciw-0, wstrzymujących-0). W wyniku głosowania uchwała 
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została podjęta, zarejestrowana pod numerem 166/2010 i stanowi załącznik 

do protokołu. 
 

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

 

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

Ponieważ uwag ani wniosków nie zgłoszono, Wiceprzewodniczący 

odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie. Za przyjęciem uchwały 
głosowało 12 radnych, nikt nie głosował przeciw, nikt nie wstrzymał się od 

głosu (za-12, przeciw-0, wstrzymujących-0). W wyniku głosowania uchwała 
została podjęta, zarejestrowana pod numerem 167/2010 i stanowi załącznik 
do protokołu. 

 
Ad. 15. Podjęcie uchwały w sprawie zobowiązania w zakresie  

                 podejmowania inwestycji. 
 

Pan Wiceprzewodniczący zapytał, czy do projektu uchwały radni mają 

pytania lub wnioski. 
Ponieważ uwag ani wniosków nie zgłoszono, Wiceprzewodniczący 

odczytał projekt uchwały i poddał 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, zarejestrowana pod numerem 168/2010 i stanowi załącznik 
do protokołu. 

Wiceprzewodniczący przekazał prowadzenie obrad Pani 

Przewodniczącej. 
 

Ad. 16. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr 38/2010  
               Rady Gminy Zagnańsk z dnia 28 stycznia 2010 roku  
               o udzieleniu pomocy finansowej dla Województwa  

               Świętokrzyskiego – Świętokrzyskiemu Zarządowi Dróg  
               Wojewódzkich w Kielcach na przebudowę drogi wojewódzkiej  
               nr 750, budowę chodnika i zatok autobusowych na odcinku od  

              msc. Chrusty do msc. Lekomin, gm. Zagnańsk. 
 

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

Ponieważ uwag ani wniosków nie zgłoszono, Przewodnicząca odczytała 

projekt uchwały i poddała go pod głosowanie. Za przyjęciem uchwały 
głosowało 7 radnych, 5 radnych głosowało przeciw, 1 radny wstrzymał się od 
głosu (za-7, przeciw-5, wstrzymujących-1). W wyniku głosowania uchwała 

została podjęta, zarejestrowana pod numerem 169/2010 i stanowi załącznik 
do protokołu. 
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Ad. 17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla  

             Województwa Świętokrzyskiego w formie wykonania projektu  
             budowlanego, budowy chodnika i przebudowy drogi  

             wojewódzkiej nr 750 na odcinku msc. Chrusty-Lekomin, gm.  
             Zagnańsk. 

Pani Przewodnicząca zapytała, czy do projektu uchwały radni mają 

pytania lub wnioski. 
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, 1 radny wstrzymał się od 
głosu. Jedna osoba nie głosowała. (za-13, przeciw-0, wstrzymujących-1).  

W wyniku głosowania uchwała została podjęta, zarejestrowana pod numerem 
170/2010 i stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla  
               Powiatu Kieleckiego na wykonanie projektu budowlanego  

               chodnika przy drodze powiatowej Nr 0302T w msc. Jasiów,  
               gm. Zagnańsk. 

 

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

Wójt poinformował, że w projekcie uchwały (podstawie prawnej) jest 

pomyłka i podał poprawną podstawę prawną. 
Przewodnicząca poddała pod głosowanie zgłoszoną przez Wójta 

poprawkę. Za jej wprowadzeniem głosowało 9 radnych, przeciw nikt nie 
głosował, 6 radnych wstrzymało się od głosu (za-9, przeciw-0, 
wstrzymujących-6). 

Następnie Przewodnicząca odczytała projekt uchwały z wprowadzoną 
przez Radę poprawką i poddała go pod głosowanie. Za przyjęciem uchwały 

głosowało 9 radnych, nikt nie głosował przeciw, 6 radnych wstrzymało się od 
głosu. (za-9, przeciw-0, wstrzymujących-6). W wyniku głosowania uchwała 
została podjęta, zarejestrowana pod numerem 171/2010 i stanowi załącznik 

do protokołu. 
 

Ad. 19. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr 31/2010  

              Rady Gminy Zagnańsk z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie  
              udzielenia pomocy rzeczowej. 

 
Pani Przewodnicząca zapytała, czy do projektu uchwały radni mają 

pytania lub wnioski. 

Ponieważ uwag ani wniosków nie zgłoszono, Przewodnicząca odczytała 
projekt uchwały i poddała go pod głosowanie. Za przyjęciem uchwały 
głosowało 14 radnych, nikt nie głosował przeciw, nikt nie wstrzymał się od 

głosu (za-14, przeciw-0, wstrzymujących-0). W wyniku głosowania uchwała 
została podjęta, zarejestrowana pod numerem 172/2010 i stanowi załącznik 

do protokołu. 
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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.). 
 

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

Ponieważ uwag ani wniosków nie zgłoszono, Przewodnicząca odczytała 

projekt uchwały i poddała go pod głosowanie. Za przyjęciem uchwały 
głosowało 14 radnych, nikt nie głosował przeciw, nikt nie wstrzymał się od 

głosu (za-14, przeciw-0, wstrzymujących-0). W wyniku głosowania uchwała 
została podjęta, zarejestrowana pod numerem 173/2010 i stanowi załącznik 
do protokołu. 

 
Ad. 21. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia  

                zmiany Nr 4 w miejscowym planie zagospodarowania  
               przestrzennego sołectwa Gruszka na terenie gminy Zagnańsk. 

 

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

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, zarejestrowana pod numerem 174/2010 i stanowi załącznik 
do protokołu. 

 
Ad. 22. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla  

               Województwa Świętokrzyskiego – Świętokrzyskiemu Zarządowi  
               Dróg Wojewódzkich w Kielcach na opracowanie projektu  
               budowlanego zatoki przystankowej przy drodze wojewódzkiej  

              Nr 750 w msc. Janaszów, gm. Zagnańsk. 
 
Pani Przewodnicząca zapytała, czy do projektu uchwały radni mają 

pytania lub wnioski. 
Radny Wojciech Chłopek zgłosił wniosek formalny, wskazując 

prawidłową podstawę prawną w projekcie uchwały. 
Przewodnicząca poddała pod głosowanie zgłoszoną przez radnego 

Wojciecha Chłopka poprawkę. Za jej wprowadzeniem głosowało 13 radnych, 

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

Następnie Przewodnicząca odczytała projekt uchwały z wprowadzoną 

przez Radę 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, zarejestrowana pod numerem 175/2010 i stanowi załącznik 
do protokołu. 
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Ad. 23. Podjęcie uchwały w sprawie uznania wezwania do usunięcia  
              naruszenia prawa za bezzasadne. 

 
Pani Przewodnicząca zapytała, czy do projektu uchwały radni mają 

pytania lub wnioski. 

Ponieważ uwag ani wniosków nie zgłoszono, Przewodnicząca odczytała 
projekt uchwały i poddała go pod głosowanie. Za przyjęciem uchwały 
głosowało 8 radnych, 1 radny głosował przeciw, 4 radnych wstrzymało się od 

głosu (za-8, przeciw-1, wstrzymujących-4). W wyniku głosowania uchwała 
została podjęta, zarejestrowana pod numerem 176/2010 i stanowi załącznik 

do protokołu. 
 

Ad. 24. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność  

             Wójta Gminy w Zagnańsku. 
 

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

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Piotr Piwowarczyk poinformował,  

że sprawa była przedmiotem rozpatrywania komisji rewizyjnej i dotyczy 
konfliktu między czterema współwłaścicielami posesji, do której 
doprowadzono przyłącze wodociągowe. Członkowie komisji uznali skargę za 

bezzasadną. 
Przewodnicząca odczytała projekt uchwały i poddała go pod 

głosowanie. Za przyjęciem uchwały głosowało 10 radnych, nikt nie głosował 
przeciw, 3 radnych wstrzymało się od głosu (za-10, przeciw-0, 
wstrzymujących-3). W wyniku głosowania uchwała została podjęta, 

zarejestrowana pod numerem 177/2010 i stanowi załącznik do protokołu. 
 

Ad. 25. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku  
                   Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji  
                   w Kielcach w sprawie przekazania na własność MZWiK  

                   hydroforni Jaworze. 
 

Pani Przewodnicząca zapytała, czy do projektu uchwały radni mają 

pytania lub wnioski. 
Radny Wojciech Chłopek zgłosił wniosek formalny o zmianę zapisu  

w § 1 projektu uchwały.  
Przewodnicząca poinformowała, że na komisjach rozdany został 

radnym projekt uchwały, w którym treść paragrafu 1 została zmieniona. 

Przewodnicząca poddała pod głosowanie wprowadzenie zmiany  
w paragrafie pierwszym, według treści przekazanej w projekcie uchwały na 
komisjach.   

Przewodnicząca poddała pod głosowanie wprowadzenie poprawki. Za 
jej wprowadzeniem głosowało 11 radnych, nikt nie głosował przeciw,  

3 radnych wstrzymało się od głosu. 
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Radny Artur Kudzia zapytał, czy jest konieczność przekazania całej 

nieruchomości, czy nie lepiej byłoby przekazać dotację na modernizację 
hydroforni. 

Wójt poinformował, że jest możliwość modernizacji, ale wiąże się to  
z wydaniem na ten cel około 300 do 400 tysięcy złotych. Reasumując są dwa 
wyjścia: jedno – przekazać MZWiK hydroforni na własność i nie inwestować 

w nią żadnych dodatkowych środków; drugie – zainwestować około 400 
tysięcy złotych w konieczną modernizację, gdyż hydrofornia ma za małą 
wydajność, by przyjąć nowych odbiorców. 

Przewodnicząca odczytała projekt uchwały i poddała go pod 
głosowanie. Za przyjęciem uchwały głosowało 9 radnych, 4 radnych 

głosowało przeciw, 2 radnych wstrzymało się od głosu (za-9, przeciw-4, 
wstrzymujących-2). W wyniku głosowania uchwała została podjęta, 
zarejestrowana pod numerem 178/2010 i stanowi załącznik do protokołu. 

Pani Przewodnicząca ogłosiła 5 minut przerwy. Po przerwie wznowiła 
obrady i poinformowała, ze głos oddaje mieszkańcom gminy. 

 
Godz. 1500 – czas dla mieszkańców gminy 

 

Pan Kozik Marcin (mieszkaniec sołectwa Jaworze)  poprosił  
o utwardzenie łącznika Jaworze – Chrusty na pozostałym, grząskim odcinku. 
 Zastępca Wójta Mirosław Garecki poinformował, że pracownicy ocenili 

stan drogi na miejscu i kamień został dowieziony w miejsce najbardziej 
grząskie a droga utwardzona. Zastępca powiedział, że zakres utwardzenia 

drogi zostanie uzupełniony. 
 Pani Ewa Jończyk podziękowała za pamięć z okazji Dnia Edukacji 
Narodowej oraz pomoc finansową dla osób najbardziej potrzebujących, 

mieszkańców sołectwa Bartków i Goleniawy. Pani Ewa Jończyk zapytała  
o możliwość dowozu mieszkańców na głosowanie w dniu wyborów, 

podziękowała za zamontowanie ławeczek przy drodze, na których starsze 
osoby mogą odpocząć. 
 Wójt poinformował, że ustawienie ławeczek to zasługa radnych  

z Zagnańska oraz Pani sołtys Wawszczak. Zostały one zamontowane dzięki 
funduszowi sołeckiemu, przeznaczonemu na dane sołectwo. Wójt powiedział 
również, że zostało skierowane pytanie o dowóz mieszkańców na głosowanie 

do delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kielcach. W przypadku 
pozytywnej odpowiedzi sołectwa zostaną powiadomione o takiej możliwości. 

 Pan Andrzej Staniec poprosił o przekazanie radom sołeckim informacji 
z wykorzystania funduszu sołeckiego, przeznaczonego na 2010 rok. 
 

Ad. 26. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie  
               umowy przedwstępnej w sprawie zamiany nieruchomości. 
 

 Wójt poinformował, że inicjatywa podjęcia uchwały pochodzi  
od społeczności lokalnej. Pomysłodawcą sporządzenia umowy przedwstępnej 

był mieszkaniec, który za cel postawił sobie blokowanie budowy kanalizacji  
w msc. Belno. Wójt zaznaczył, że wierzy, iż podjęcie tej uchwały pomoże dojść 
do porozumienia z mieszkańcem. 
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Przewodnicząca odczytała projekt uchwały i poddała go pod 

głosowanie. Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, nikt nie głosował 
przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu (za-14, przeciw-0, wstrzymujących-

0). W wyniku głosowania uchwała została podjęta, zarejestrowana pod 
numerem 179/2010 i stanowi załącznik do protokołu. 

 

  Ad. 27. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy i Wójta z analizy  
                 oświadczeń majątkowych. 

       Przewodnicząca złożyła informację z analizy oświadczeń majątkowych 
radnych za rok 2009. Informacja stanowi załącznik do protokołu. Następnie 

Przewodnicząca poprosiła Wójta o przedstawienie informacji z analizy 
oświadczeń majątkowych Wójta, Zastępcy, Sekretarza, Skarbnika oraz 
kierowników i dyrektorów jednostek. Informacja Wójta z analizy oświadczeń 

majątkowych również stanowi załącznik do protokołu. 
 
Ad. 28. Informacja z realizacji zadań oświatowych roku szkolnego  

               2009/2010. 
 

          Pani Przewodnicząca zapytała, czy po uzupełnieniu materiału dot.     
  realizacji zadań oświatowych radni mają pytania.  

       Radny Stefan Grudzień poprosił o coroczne uwzględnianie w informacji  
  z realizacji zadań oświatowych edukacyjnej wartości dodanej. 

         Wójt poinformował, że przepisy nie precyzują, co powinno znaleźć się  
  w treści takiej informacji, jednak zgodnie z prośbą radnego Grudnia    

  edukacyjna wartość dodana znajdzie się w przyszłych informacjach z  
  realizacji zadań oświatowych. 

  Ad. 29. Informacja o korespondencji wpływającej do Rady Gminy  
         Zagnańsk między sesjami. 

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

- kilka wniosków do budżetu gminy na 2011 rok – zostały one przekazane  
   Wójtowi według właściwości, 

- pisma z urzędu skarbowego, dot. oświadczeń majątkowych, 

- pismo od radnego Władysława Kowalewskiego – wezwanie do usunięcia  
   naruszenia prawa (w sprawie wystąpienia właśnie została podjęta stosowna  
   uchwała). 

  Ad. 30.  Sprawozdanie delegatów do Związków Międzygminnych. 

          Wójt poinformował, że w okresie od ostatniej sesji był uczestnikiem: 
- Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Wodociągów Kieleckich  

     (dotyczyło ono przede wszystkim informacji z realizacji projektu nr 2, czyli  
     ochrony wód podziemnych aglomeracji kieleckiej); 
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- posiedzenia Rady Banku Spółdzielczego, na którym omawiano stan  

    realizacji zadań banku. 
   

  Ad. 31.  Sprawy różne. 

Wiceprzewodniczący Kazimierz Tomasiak poprosił o poprawę 

nawierzchni drogi (przez las z Szałasu do Długojowa). 

Wiceprzewodniczący Kazimierz Tomasiak poprosił o wystąpienie do 

PZD z pismem w sprawie napraw drogi w msc. Szałas ( Szałas Zapust oraz  
Szałas I). 

Radny Stefan Grudzień poprosił o zabranie dzwonków z ul. Borek       
w Zagnańsku (są tam wyrzucane przez mieszkańców inne śmieci). 

Radna Agnieszka Gębska oraz radny Kazimierz Salwa poprosili  
o wykonanie prac, pozwalających na parkowanie w okolicy cmentarza  

w Zachełmiu podczas święta zmarłych. 

Radny Robert Kaszuba poprosił o rozeznanie i zorganizowanie układu    

komunikacyjnego przy cmentarzu w Tumlinie (wraz ze skierowaniem     
prośby do wykonawcy inwestycji o utwardzenie drogi przed dniem  

1 listopada). 

Radny Piotr Piwowarczyk poprosił o zlokalizowanie w msc. Tumlin 

Węgle kładki dla pieszych, umożliwiającej przejście przez rów do posesji  
P. Szlufika oraz P. Wesołowskiej. 

Radny Kazimierz Salwa poprosił systematyczne usuwanie (przed 
świętem zmarłych) śmieci z kontenerów przy cmentarzu w Zachełmiu. 

Radny Zenon Lagner poprosił, aby urząd ponowił pismo  
do      Telekomunikacji Polskiej S.A. z prośbą o usunięcie gałęzi z przewodów        

telefonicznych (odcinek od GS w stronę Bartkowa). 

Pan Waldemar Wiech poprosił o interwencję - na ul. Piaskowej  

po     ostatnich ulewach w okolicy mostka popękał asfalt, a obok chodnika       
tworzy się zaniżenie, grożące utworzeniem się z czasem wyrwy w asfalcie. 

Pan Wiech Sławomir poprosił o interwencję w sprawie udrożnienia 
kratki ściekowej w msc. Belno (przy posesji nr 34-36). 

Pan Wiech Sławomir poprosił o wystąpienie w sprawie powstałych       
pęknięć asfaltu w msc. Belno (są to szczeliny kilkumilimetrowe, które       

można przed sezonem zimowym uzupełnić smołą) – przy posesji nr 13       
oraz nr 5. 

Radny Stefan Grudzień zaproponował, aby wystąpić do Starosty         
Kieleckiego z podziękowaniem za umożliwienie realizacji w bieżącym        

roku remontu drugiego odcinka drogi Zagnańsk – Kielce. 

 




