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Protokół XI/2010 

z posiedzenia sesji Rady Gminy Zagnańsk 
odbytej w dniu 9 listopada 2010 roku. 

 
Sesję otworzyła o godz. 1200 i obradom przewodniczyła Przewodnicząca 

Rady Gminy Justyna Ślewa. Powitała zebranych na sali konferencyjnej 

Urzędu Gminy radnych, Wójta Zbigniewa Zagdańskiego, sołtysów, 
przewodniczących Rad Sołeckich, przedstawicieli mediów oraz mieszkańców 
obecnych na sesji Rady Gminy informując, iż jest to ostatnia sesja rady 

gminy w tej kadencji. 
Na podstawie listy obecności Przewodnicząca stwierdziła quorum (na 

sali obecnych było 12 radnych). 
Na sekretarza nadzorującego sporządzenie protokołu Przewodnicząca 

Rady Gminy wyznaczyła radnego Kazimierza Tomasiaka. 

 
Ad. 2. Przyjęcie porządku obrad. 

 
Przewodnicząca zapytała, czy do porządku obrad radni mają wnioski 

lub pytania. 

Ponieważ wniosków nie zgłoszono, Pani Przewodnicząca poddała pod 
głosowanie przyjęcie porządku obrad. Za przyjęciem porządku obrad 
głosowało 11 radnych, nikt nie głosował przeciw, 1 radny wstrzymał się od 

głosu (za-11, przeciw-0, wstrzymujących-1). 
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. 
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok. 
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 28/2010 z 28 stycznia 

2010r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej na wykonanie projektu 
budowy chodnika od drogi wojewódzkiej nr 750 do kościoła  
p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w msc. Samsonów 

Piechotne, w pasie drogi powiatowej nr 0301T. 
7. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia na rzecz gminy Zagnańsk działki 

położonej w obrębie geodezyjnym Jaworze z przeznaczeniem pod budowę 
pompowni ścieków. 

8. Podjęcie uchwały sprawie likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą  

Samorządowy Zakład Usług Komunalnych w Zagnańsku. 
9. Informacja Wójta z działalności samorządu w kadencji 2006-2010. 
10. Sprawy różne. 

11. Zapytania i interpelacje radnych i mieszkańców gminy. 
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Ad. 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji. 

 
Przewodnicząca Justyna Ślewa zapytała, czy do protokołu z ostatniej 

sesji radni mają uwagi lub wnioski. 
Radny Stefan Grudzień wskazał, że na stronie 10 protokołu z sesji 25 

października 2010r. jest omyłka pisarska – zamiast słowa „baneru” widnieje 

słowo: „bajeru”. 
Radny Władysław Kowalewski zwrócił uwagę, że na ostatniej stronie 

protokołu widnieje zapis: „od decyzji Wojewody” a winno być: „od decyzji 

Rady Gminy”. 
Ponieważ uwag ani wniosków nie zgłoszono, Przewodnicząca poddała 

pod głosowanie zmianę zapisu w zdaniu pierwszym (ad. 32). Za 
wprowadzeniem zmiany głosowało 12 radnych (przy 12 obecnych podczas 
głosowania). 

Następnie Pani Przewodnicząca poddała pod glosowanie przyjęcie 
protokołu z 25 października 2010r. z wprowadzonymi przez radę 

poprawkami. Za jego przyjęciem głosowało 12 radnych (przy 12 obecnych 
podczas głosowania). W wyniku głosowania protokół z sesji 25 października 
2010r. został przez radę przyjęty. 

 
Ad. 4. Informacja Wójta z działalności między sesjami. 
 

Wójt poinformował, że: 
- 28 października br. została podpisana z Marszałkiem Województwa   

  Świętokrzyskiego Adamem Jarubasem umowa, dzięki której szkoły zostaną   
  wyposażone w sprzęt do nauki języków obcych oraz matematyki; 
- rozstrzygnięty został przetarg na budowę chodnika w msc. Lekomin, 

- zaakceptowane zostały wnioski złożone przez jednostki organizacyjne gminy   
  do Lokalnej Grupy Działania „Dorzecze Bobrzy” na zakup strojów oraz   

  wyposażenia dla orkiestry, 
- 8 listopada br. Wójt odbył spotkanie z Ministrem Ochrony Środowiska,   
  które dotyczyło zagospodarowania terenu wokół Dębu Bartka. Ze strony   

  ministra padło zapewnienie wszelkiej pomocy dla gminy (tj. dla działań, 
związanych z ochroną pomnika przyrody).   
 

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

 Radny Robert Kaszuba zapytał, jaki sprzęt ma być dokupiony dla 
orkiestry oraz czy deklaracja Ministra był deklaracją pisemną, czy też 
słowną. 

 Wójt odpowiedział, że dla orkiestry zostały zakupione stroje oraz 
stojaki na nuty za łączną kwotę 30 tysięcy złotych. Poprzedni sprzęt 
zakupiony został za środki gminne oraz z urzędu marszałkowskiego. 

 Wójt poinformował również, że deklaracja Ministra była deklaracją 
słowną, ale jednocześnie poważną, więc nie ma sensu wysyłać pisma.  

 Radny Kazimierz Salwa zapytał, na jakim odcinku będzie realizowana 
budowa chodnika w Lekominie. 
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 Wójt poinformował, że będzie to odcinek od przejazdu kolejowego na 

Zachełmie do zakładu „Jezierski”. 
 Więcej pytań radni nie mieli. 

 
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. Pracownik obsługujący radę gminy rozdał 

radnym projekt uchwały z proponowanymi poprawkami. 
 Radny Robert Kaszuba złożył wniosek, aby ze środków, 

przeznaczonych na wykupy gruntów, przeznaczyć kwotę 8 000 złotych na 
montaż piłko chwytu w Tumlinie (od strony placu zabaw). 
 Innych wniosków radni nie zgłosili. 

Wójt poinformował, że na dzisiejszej sesji ma zostać podjęta uchwała – 
wykup gruntu pod pompownię ścieków w Jaworzach i byłby ostrożny  

z przesuwaniem środków na inne cele z tego działu. 
 Pani Przewodnicząca poddała pod glosowanie poprawki zgłoszone przez 
skarbnika. Za ich przyjęciem glosowało 13 radnych (przy 13 obecnych 

podczas glosowania). 
 Następnie Pani Przewodnicząca poddała pod glosowanie wniosek 
zgłoszony przez radnego Roberta Kaszubę. Za jego przyjęciem głosowało 5 

radnych, 7 radnych głosowało przeciw, 1 radny wstrzymał się od głosu (za-5, 
przeciw-7, wstrzymujących-1). W wyniku głosowania wniosek nie został 

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

Za przyjęciem uchwały głosowało 11 radnych, nikt nie głosował przeciw,  
1 radny wstrzymał się od głosu (za-11, przeciw-0, wstrzymujących-1).  

W wyniku głosowania uchwała została podjęta, zarejestrowana pod numerem 
180/2010 i stanowi załącznik do protokołu. 
 

Ad. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 28/2010  
              z 28 stycznia 2010r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej  
              na wykonanie projektu budowy chodnika od drogi  

              wojewódzkiej nr 750 do kościoła p.w. Wniebowzięcia                  
             Najświętszej Marii Panny w msc. Samsonów Piechotne, w pasie   

             drogi powiatowej nr 0301T. 
 
 Przewodnicząca zapytała, czy radni mają wnioski bądź pytania  

do projektu uchwały. 
 Radny Tomasz Witecki powiedział, że przy drodze Samsonów-Piechotne 
mapy geodezyjne nie zgadzają się ze stanem faktycznym, lecz tak na prawdę 

cala ta droga jest w opłakanym stanie. Radny zauważył, że kwota 125 000 
złotych jest kwotą bardzo dużą i czy powiat ustali faktyczny przebieg tej 

drogi. 
 Wójt poinformował, że powiat nie ustali faktycznego przebiegu drogi, 
natomiast zakres zwiększony został do całego odcinka drogi Samsonów-
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Piechotne. Na opracowanie projektu wspomnianej drogi gmina korzysta ze 

„specustawy”. Wójt odpowiadając na wcześniejsze pytanie radnego Roberta 
Kaszuby powiedział, że w obecnej chwili gmina ma ukończone projekty na 

…… Ścięgna do torów kolejowych w Zachełmiu oraz projekt na budowę 
chodnika w msc. Tumlin Osowa. Kilka projektów jest również w trakcie 
opracowywania, ale gmina w chwili obecnej nie zleca zwykłych projektów,  

a jedynie projekty pod „specustawę”. Jest to procedura znacznie krótsza, 
ponieważ nie wymaga zgody mieszkańca, właściciela. W chwili obecnej 
mieszkańcy oczekują budowy dróg, jednak nie chcą udostępniać działek pod 

ich budowę. 
 Pani Przewodnicząca wobec braku innych wniosków odczytała projekt 

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

zarejestrowana pod numerem 181/2010 i stanowi załącznik do protokołu. 
 

Ad. 7. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia na rzecz gminy Zagnańsk 
             działki położonej w obrębie geodezyjnym Jaworze  
            z przeznaczeniem pod budowę pompowni ścieków. 

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

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

głosowało 11 radnych, przeciw nikt nie glosował, nikt nie wstrzymał się od 
głosu (za-11, przeciw-0, wstrzymujących-0). W wyniku głosowania uchwała 
został podjęta, zarejestrowana pod numerem 182/2010 i stanowi załącznik 

do protokołu. 
 

Ad. 8. Podjęcie uchwały sprawie likwidacji zakładu budżetowego pod  
            nazwą Samorządowy Zakład Usług Komunalnych w Zagnańsku. 
 

 Wójt poinformował, że likwidacja zakładu zbiega się ze zmianą 
przepisów ustawy o gospodarce komunalnej, ponieważ zakład nie może 
wykonywać żadnych prac na zewnątrz. Wójt poinformował, że zdecydowano 

się na przedstawienie radnym projektu takiej uchwały po to, aby w następnej 
kolejności utworzyć jednostkę budżetową, która będzie działała w oparciu  

o inną formę rozliczenia. 
 Radny Artur Kudzia wyraził swoje obawy co do projektu uchwały 
twierdząc, że nie był on z radnymi konsultowany, natomiast nowa jednostka 

budżetowa powinna być najpierw utworzona a dopiero potem likwidowany 
poprzedni zakład. Radny zapytał o dalsze losy pracowników zakładu,  
w przypadku gdyby do skutku nie doszło utworzenie nowej jednostki. Radny 

Kudzia zapytał, czy nie byłoby lepszym rozwiązaniem przekształcenie 
dotychczasowego zakładu w jednostkę budżetową. 

 Wójt poinformował, że przekształcenie zakładu spowodowałoby również 
przejęcie wszystkich zobowiązań, a wszystko wskazuje na to, że zakład na 
koniec roku będzie miał zadłużenie. Wówczas i tak automatycznie podlegałby 
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likwidacji. W przypadku powołania jednostki budżetowej uproszczona 

zostałaby forma rozliczeń między urzędem a nowopowstałą jednostką. 
 Radny Stefan Grudzień zauważył, że ideą utworzenia zakładu było 

stworzenie warunków do lepszego i tańszego wykonywania usług. 
 Kierownik Samorządowego Zakładu Usług Komunalnych Tomasz 
Świtaj poinformował o bardzo złej kondycji finansowej zakładu, która na 

koniec br. wyniesie kilkadziesiąt tysięcy złotych. Dodał, że zgadza się  na 
likwidację zakładu, ponieważ jest on nierentowny. Kierownik wyraził 
zaniepokojenie sytuacją, w jakiej znajdą się pracownicy zakładu do czasu 

ewentualnego utworzenia nowej jednostki. 
 Radny Robert Kaszuba zapytał, kto będzie odpowiedzialny za zimowe 

utrzymanie dróg po likwidacji zakładu. 
 Wójt poinformował, że zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy 
przejął urząd gminy, ponieważ zakład nie radził sobie z tym zadaniem, 

podzlecając roboty przy odśnieżaniu firmom zewnętrznym. 
 Radny Władysław Kowalewski zapytał, czy S ZUK nie może wziąć 

kredytu do czasu odzyskania płynności finansowej (oraz momentu 
przekształcenia zakładu). Radny zapytał również, co stanie się ze sprzętem, 
będącym w posiadaniu S ZUK w Zagnańsku. 

 Wójt poinformował, że S ZUK nie może wziąć kredytu, gmina nie może 
również przekazać mu środków. Natomiast pozostały po zakładzie sprzęt 
zostałby przejęty przez gminę. 

 Wójt poinformował, że do końca radni wierzyli, że zakład sobie poradzi 
ze zleceniami oraz zadłużeniem. Jednak ze wszystkich samorządów płynęły 

informacje, że zakład komunalny to przestarzała forma działalności. 
 Pani Przewodnicząca ogłosiła przerwę w obradach. Po przerwie 
wznowiła obrady, odczytała projekt uchwały i poddała go pod głosowanie. Za 

przyjęciem uchwały głosowało 8 radnych, przeciw głosowało 4 radnych, nikt 
nie wstrzymał się od głosu (za-8, przeciw-4, wstrzymujących-0). W wyniku 

głosowania uchwała została podjęta w obecności 12 radnych, zarejestrowana 
pod numerem 183/2010 i stanowi załącznik do protokołu. 
 

Ad. 9. Informacja Wójta z działalności samorządu w latach 2006-2010. 

 Wójt Zbigniew Zagdański przedstawił informację z działalności, 
począwszy od roku 2006. Wójt poinformował, że do subwencji oświatowej  

w skali kadencji samorząd dołożył: w roku 2007 kwotę ponad 1 300 000 
złotych, natomiast w roku 2010 była to już kwota ponad 2 500 000 złotych. 

W dziale kultury wydatki skupiły się na finansowaniu utrzymania biblioteki, 
utworzeniu orkiestry przy GOKSiR, zatrudnieniu muzyków dla zespołów 
ludowych (Jaworzanki i Tumlinianki) oraz organizację corocznych festynów, 

tj. Dni Zagnańska oraz Pożegnania Lata. 

 Jeśli chodzi o wydatki na służbę zdrowia – znaczna część środków 
przeznaczona została na uruchomienie rehabilitacji. Część środków 

wydatkowano na zmiany organizacyjne w świadczeniu opieki zdrowotnej w 
Samsonowie (w miejscu samorządowego ośrodka zdrowia pojawił się 

niepubliczny zakład opieki zdrowotnej, który okazał się znakomitym 
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rozwiązaniem, bowiem zapewnił on opiekę na znakomitym poziomie). 

Mieszkańcom w poszczególnych grupach wiekowych sfinansowano 
szczepionki przeciwko meningokokom wywołującym sepię oraz przeciw 

grypie. 

 Na terenie całej gminy powstały liczne obiekty sportowe (m.in. boiska 
do piłki siatkowej, boiska do piłki nożnej, korty tenisowe, place zabaw). 

Zmodernizowane zostały również obiekty, użytkowane przez działające kluby 
sportowe. Pod koniec kadencji podjęto decyzję o projektach kompleksów 
boisk na terenie gminy. Odbywały się liczne turnieje, których w większości 

organizatorem był GOKSiR.  

 Największą część corocznych budżetów gminy pochłonęły wydatki na 

kanalizację, ponieważ problem gospodarki ściekowej Polska musi rozwiązać 
jak najszybciej . Stanowiły one 45% wszystkich wydatków inwestycyjnych  
w całej kadencji. 

 W zasadzie największym wydarzeniem było podpisanie umowy między 
„Wodociągami Kieleckimi” a Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska na 

budowę systemu kanalizacji, gdzie dla gminy Zagnańsk przypadnie kwota 
ponad 70 mln złotych. 

 Znaczne środki gmina skierowała na budowę dróg. Jest liderem wśród 

gmin, które współfinansowały budowę dróg powiatowych, bowiem 
wydatkowała na ten cel ponad 5 milionów złotych w skali całej kadencji.  
Gmina ma swój udział w modernizacji drogi wojewódzkiej (odcinek  

w Samsonowie), realizuje odcinek chodnika w Lekominie. W ramach 
Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych zostały wyremontowane 

drogi: Zagnańsk-Kielce, do Borowej Góry, Zabłocie. Przy współudziale 
powiatu kieleckiego oraz Gminy Miedziana Góra realizowana jest całkowita 
przebudowa skrzyżowania w Tumlinie. W bieżącej kadencji wybudowano 

również dwa odcinki drogi powiatowej w sołectwie Szałas, projektowany jest 
natomiast trzeci odcinek  Szałas Komorniki. Wydano również środki  

na modernizację dróg: od Kołomani do Długojowa, w rejonie Kajetanowa,  
w Gruszce oraz na modernizację drogi na oś. Wrzosy w Zagnańsku wraz  
z chodnikiem, budowę chodnika w Bartkowie, zjazdy w Kaniowie. 

 Poprawiono również jakość dróg gminnych (wybudowano drogę  
w Zabłociu, do Bartkowego Wzgórza, ul. Dęba Bartka, zlecone zostały prace 
przy budowie odcinka Jaworze-Siodła). 

 W minionej kadencji na budowę oświetlenia ulicznego wydatkowane 
zostało 578 000 złotych. 

 Do informacji przedstawionej przez Wójta radni nie zgłosili pytań. 
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 Ad. 31.  Sprawy różne. 

Radny Tomasz Witecki zgłosił, że przy kapliczce w Samsonowie-

Ciągłych został źle wykonany stopień. Powoduje to ciągłe nasiąkanie drzwi 

do kapliczki wodą, które wskutek tego czernieją. 

Radny Tomasz Witecki zgłosił, że przy posesji Pani Wandy Kity 

(centrum Samsonowa – naprzeciwko sklepu gospodarczego) został urwany  

krawężnik, przez co została naruszona kostka brukowa na chodniku. 

adny Tomasz Witecki poprosił o możliwość utwardzenia nierówności na  

drodze Samsonów – Dudków (przy posesji Pani Putowskiej) oraz na  

wygonie między Samsonowem-Ciągłe a Samsonowem-Piechotne (przy  

posesji Pana Chmiela). Radny wskazał, że może to być ziemia obecnie  

wybierana z terenu przy strażnicy OSP w Samsonowie. 

Godz. 1500 – czas dla mieszkańców gminy 

 
Pan Pedryc (przewoźnik) zgłosił, iż mieszkańcy Długojowa, korzystający  

z kursów uruchomionych od dnia 8 listopada br. nie powinni płacić za  

przejazd, ponieważ jest to tzw. „transport specjalny”. Pan Pedryc twierdzi,  

że uruchomienie tych kursów uderza w równość podmiotów  

gospodarczych, świadczących tego typu usługi. 

Pan Pedryc (przewoźnik) zgłosił, że na skrzyżowaniu przy zbiorniku  

wodnym w Umrze (skrzyżowanie dróg do Kołomani i Umru) wykonawca  

inwestycji ułożył za wysoki krawężnik. Zdaniem przewoźnika na  

skrzyżowaniu tym nie ma możliwości zawracania, 

 Pani Przewodnicząca zapytała, czy jest to skrzyżowanie czy rondo. 
Radny Stefan Grudzień podziękował Wójtowi za troskę i wszelkie dobro, 

czynione dla mieszkańców gminy. 
 Radny Artur Kudzia zapytał, kiedy nastąpi budowa łącznika Jaworze-

Siodła. 
 Wójt odpowiedział radnemu, że firma deklaruje wejście na budowę 
drogi lada dzień. 

Radny Artur Kudzia poprosił o dopilnowanie dowiezienia kamienia na  

drogę między Jaworzami a Chrustami (problem był zgłaszany na sesji  

w październiku br. przez Pana Kozika Marcina). 

 

 Radny Piotr Piwowarczyk poprosił o zaprojektowanie i wykonanie 

barierki ochronnej przy schodach do szkoły w Tumlinie. Radny Piwowarczyk  

 




