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Protokół Nr II/2010/VI 

z sesji Rady Gminy Zagnańsk 
w dniu 14 grudnia 2010r. 

 
 

Drugą sesję VI kadencji Rady Gminy Zagnańsk otworzył i obradom 

przewodniczył Przewodniczący Rady Gminy Stefan Grudzień. 
Przywitał wszystkich przybyłych na obrady drugiej sesji VI kadencji. 

Przewodniczący stwierdził, że w obradach bierze udział 14 radnych,  

co stanowi kworum. 
Na sekretarza nadzorującego sporządzenie protokołu Przewodniczący 

Stefan Grudzień wyznaczył radnego Tomasza Dąbrowskiego. 
 

Ad. 2. Przyjęcie porządku obrad. 

 
Przewodniczący Stefan Grudzień zwrócił się do radnych z zapytaniem 

czy są uwagi do zaproponowanego porządku obrad. 
Radny Stefan Grudzień poinformował, że porządek obrad został 

poszerzony – zgodnie ze wnioskiem grupy radnych o punkty dotyczące: 

- odwołania Przewodniczącego Rady Gminy Zagnańsk, 
- wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Zagnańsk, 
- wyboru wiceprzewodniczących Rady Gminy Zagnańsk, 

- wyboru przedstawiciela gminy do Międzygminnego Związku Wodociągów  
  i Kanalizacji w Kielcach. 

 
 Ponieważ innych wniosków radni nie zgłosili, Przewodniczący poddał 
pod głosowanie przyjęcie porządku obrad. 

Za jego przyjęciem głosowało 14 radnych, w wyniku głosowania 
porządek obrad został przez radę przyjęty jednogłośnie. 

 
W wyniku głosowania przyjęto następujący porządek obrad: 
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji. 
4. Objęcie mandatu przez Wójta – złożenie ślubowania. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia warunków pracy i płacy wójta  
    gminy. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Gminy  
    w Zagnańsku. 
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy  

    w Zagnańsku. 
8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby  
    Wiceprzewodniczących Rady Gminy Zagnańsk. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy  
    w Zagnańsku. 

10. Podjecie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby radnych  
      wchodzących w skład danej komisji rady gminy. 
11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania składów osobowych stałych  

      komisji rady gminy. 
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12. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Gminy  

      do Zgromadzenia Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji  
      w Kielcach. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej Samorządowego  
      Zespołu Ośrodków Zdrowia w Zagnańsku. 
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok. 

15. Podjecie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu. 
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 113/2009 w sprawie  
      określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. 

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

18. Sprawy różne. 
19. Zapytania i interpelacje radnych i mieszkańców gminy. 
 

Ad. 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji. 
 

 Przewodniczący Stefan Grudzień zwrócił się do radnych z pytaniem, 
czy są uwagi lub wnioski do protokołu z ostatniej sesji. 
 Ponieważ radni nie zgłosili uwag, Przewodniczący poddał pod 

głosowanie przyjęcie protokołu z ostatniej sesji. Za jego przyjęcie głosowało 
15 radnych, w wyniku czego protokół z sesji 2 grudnia 2010r. został przez 
radę przyjęty jednogłośnie. 

 
Ad. 4. Objęcie mandatu przez Wójta – złożenie ślubowania. 

 
 Przewodniczący Stefan Grudzień poprosił Przewodniczącego Gminnej 
Komisji Wyborczej Pana Sławomira Sochę o wręczenie Wójtowi Szczepanowi 

Skorupskiemu zaświadczenia o wyborze na Wójta Gminy Zagnańsk. 
 Przewodniczący GKW Pan Sławomir Socha wręczył Wójtowi 

zaświadczenie i pogratulował mu wyboru. 
 Wójt Szczepan Skorupski, poproszony Przez Przewodniczącego Rady 
Gminy powstał i złożył wobec Rady Gminy Zagnańsk ślubowanie 

następującej treści: 
   „Obejmując urząd Wójta Gminy Zagnańsk, uroczyście ślubuję,  
że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę 

tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy. Tak mi 
dopomóż Bóg”. 

 Następnie Wójt Szczepan Skorupski podziękował zebranym na sali 
radnym, sołtysom oraz mieszkańcom za obdarzenie Go zaufaniem. 
 

Ad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia warunków pracy i płacy  
          wójta gminy. 
 

 Przewodniczący otworzył dyskusję w tym punkcie i poprosił  
o zgłaszanie propozycji. 

 Radny Artur Kudzia zgłosił wniosek, aby składniki wynagrodzenia 
Wójta kształtowały się następująco: 
- wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 5 500 zł; 

- dodatek funkcyjny w kwocie 1 700 zł; 
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- dodatek stażowy – 14% wynagrodzenia zasadniczego, w kwocie 770 zł; 

- dodatek specjalny w wysokości 30% łącznie wynagrodzenia zasadniczego  
i dodatku funkcyjnego, w kwocie 2 160 zł oraz miesięczny limit na jazdy 

lokalne własnym samochodem w ilości 300 kilometrów. 
 
 Ponieważ innych wniosków radni nie zgłosili, Przewodniczący poddał 

pod głosowanie propozycję zgłoszoną przez radnego Artura Kudzię. Za jej 
przyjęciem głosowało 14 radnych (przy 14 obecnych na sali). 
 Następnie Przewodniczący odczytał projekt uchwały z wprowadzoną 

przez Radę propozycją wynagrodzenia. Za przyjęciem uchwały głosowało  
14 radnych (przy 14 radnych obecnych na sali). W wyniku głosowania 

uchwała została podjęta, zarejestrowana pod numerem 3/VI/2010 i stanowi 
załącznik do protokołu. 
 

Ad. 6. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady  
          Gminy Zagnańsk Stefana Grudnia. 

 
Przewodniczący poinformował, że dla przeprowadzenia odwołania 

przewodniczącego rady gminy należy przeprowadzić głosowanie tajne zgodnie 

z art.19 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym. Odwołania dokonuje się 
bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy 
ustawowego składu rady. W tym celu należy powołać 3 osobową komisję 

skrutacyjną.  
Przewodniczący Stefan Grudzień zwrócił się o zgłaszanie kandydatur 

do komisji skrutacyjnej. 
Do komisji skrutacyjnej zgłoszono następujące kandydatury: 
- radny Kamil Piasecki zgłosił kandydaturę Agnieszki Gębskiej, 

- radny Janusz Schmeidel zgłosił kandydaturę Teresy Milcarz, 
- radna Agnieszka Gębska zgłosiła kandydaturę Kamila Piaseckiego. 

Przewodniczący Stefan Grudzień zwrócił się z zapytaniem, czy są 
jeszcze inni kandydaci. 

Więcej kandydatur nie zgłoszono w związku z tym Przewodniczący 

zamknął listę kandydatów do komisji skrutacyjnej. 
Przewodniczący zwrócił się do kandydatów z zapytaniem czy wyrażają 

zgodę na powołanie ich w skład komisji skrutacyjnej. Wszyscy radni wyrazili 

zgodę. 
 Przewodniczący Stefan Grudzień zwrócił uwagę na fakt, iż w projekcie 

uchwały przygotowanym przez klub radnych „Razem” widnieje błąd w tytule 
uchwały. Jest zapis: „w sprawie odwołania Przewodniczącej Rady Gminy”  
a winno być: „w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Gminy”. 

 Radny Artur Kudzia zgłosił wniosek o sprostowanie tego błędu 
pisarskiego. 

Komisja skrutacyjna przeprowadziła głosowanie tajne. Materiały  

z przeprowadzonego głosowania stanowią załącznik do protokołu. Po 
przeprowadzeniu głosowania tajnego przez komisję skrutacyjną 

Przewodniczący zwrócił się z prośbą o przedstawienie wyników głosowania. 
 Radny Kamil Piasecki-przewodniczący komisji skrutacyjnej odczytał 
protokół z przeprowadzonego głosowania. Przewodniczący Rady Gminy 

Stefan Grudzień nie został odwołany – ponieważ otrzymał głosów ważnych: 
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„za” odwołaniem – 7, „przeciw” odwołaniu – 5, „wstrzymujących” -2. Liczba 

głosów „za” nie stanowiła wymaganej bezwzględnej większości głosów. 
 Uchwała w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Gminy 

Zagnańsk została zarejestrowana pod numerem 4/VI/2010 i stanowi 
załącznik do protokołu. 
 Radny Artur Kudzia zgłosił wniosek formalny o 20 minut przerwy  

w obradach. 
 Za ogłoszeniem przerwy głosowało 14 radnych (przy 14 obecnych na 
sali). 

 Po przerwie Przewodniczący wznowił obrady i poinformował, że rada 
przechodzi do realizacji dalszej części porządku obrad. 

 
Ad. 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby  
          Wiceprzewodniczących Rady Gminy Zagnańsk. 

 
 Przewodniczący zwrócił się do radnych o zgłaszanie propozycji  

do projektu uchwały. 
Radny Wojciech Chłopek zaproponował, aby wiceprzewodniczących 

ustalić w liczbie trzech, zgodnie z zapisem w Statucie. Radny poprosił 

również o wykreślenie z projektu uchwały zwrotu: „maksymalnej”  
a pozostawienie zwrotu „ustalenia liczby wiceprzewodniczących Rady Gminy 
Zagnańsk”. 

 Ponieważ innych propozycji nie zgłoszono, Przewodniczący poddał pod 
głosowanie wprowadzenie poprawki w projekcie uchwały. 

 Za wprowadzeniem poprawki głosowało 15 radnych (przy 15 radnych 
obecnych podczas głosowania). 
 Następnie Przewodniczący odczytał projekt uchwały z wprowadzoną 

przez Radę poprawką i poddał go pod głosowanie. Za przyjęciem uchwały 
głosowało 15 radnych (przy 15 obecnych podczas głosowania). 

 W wyniku głosowania uchwała została podjęta, zarejestrowana pod 
numerem 5/VI/2010 i stanowi załącznik do protokołu. 
 

Ad. 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady  
          Gminy w Zagnańsku. 
 

Przewodniczący poinformował, że dla przeprowadzenia wyboru 
wiceprzewodniczących rady gminy należy przeprowadzić głosowanie tajne 

zgodnie z art.19 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym. Wyboru dokonuje się 
bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy 
ustawowego składu rady.  

Radny Wojciech Chłopek zaproponował, aby ta sama, powołana na 
dzisiejszej sesji komisja skrutacyjna przeprowadziła wybór 
wiceprzewodniczących.  

Członkowie komisji skrutacyjnej wyrazili zgodę na przeprowadzenie 
głosowania tajnego w sprawie wyboru wiceprzewodniczących rady gminy. 

 
 Przewodniczący zwrócił się do radnych z prośbą o zgłaszanie 
kandydatur na wiceprzewodniczących. 
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 Radny Wojciech Chłopek zgłosił kandydaturę radnego Kazimierza 

Tomasiaka. Radny Kazimierz Tomasiak wyraził zgodę na kandydowanie. 
 Radna Grażyna Wawszczak zgłosiła kandydaturę radnego Janusza 

Schmeidla. Radny Janusz Schmeidel wyraził zgodę na kandydowanie. 
 Więcej kandydatur na wiceprzewodniczących nie zgłoszono. 
Radca Prawny Danuta Maciejewska-Paluch poinformowała, że przygotowany 

został jeden projekt uchwały, dotyczący wyboru wiceprzewodniczących, 
natomiast komisja skrutacyjna winna przeprowadzić w każdej sprawie 
oddzielne głosowanie i zaznaczyła, że do wyboru każdego 

wiceprzewodniczącego została przygotowana odrębna karta do głosowania. 
 

Komisja skrutacyjna przeprowadziła głosowanie tajne. Materiały  
z przeprowadzonego głosowania stanowią załącznik do protokołu.  

 

Przewodniczący Stefan Grudzień ogłosił przerwę w obradach, w trakcie 
której komisja sporządziła protokoły z poszczególnych głosowań oraz 

protokół zbiorczy. 
 
Po przerwie Przewodniczący zwrócił się z prośbą o przedstawienie 

wyników głosowania. 
 Radny Kamil Piasecki-przewodniczący komisji skrutacyjnej odczytał 
protokół z przeprowadzonego głosowania. 

Zarówno radny Kazimierz Tomasiak jak też radny Janusz Schmeidel 
nie uzyskali wymaganej bezwzględnej większości głosów (radny Kazimierz 

Tomasiak uzyskał: „za”-7 głosów, „przeciw”-6 głosów, „wstrzymujących”-1; 
radny Janusz Schmeidel uzyskał: „za”-4 głosów, „przeciw”-9 głosów, 
„wstrzymujących”-1). 

Przewodniczący podziękował komisji skrutacyjnej za przeprowadzenie 
głosowania i poinformował, że rada nie dokonała wyboru 

wiceprzewodniczących. 
 
Ad. 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby  

            radnych wchodzących w skład danej komisji rady gminy. 
 

 Przewodniczący Stefan Grudzień zwrócił się z prośbą o składanie 

propozycji do projektu uchwały. 
 Radny Wojciech Chłopek zgłosił wniosek o zamknięcie dyskusji  

i pozostawienie liczby radnych w poszczególnych komisjach w takiej ilości, 
jak w poprzedniej kadencji.  
 Przewodniczący Stefan Grudzień zgłosił, że w tym projekcie uchwały 

również należy wykreślić zwrot: „maksymalnej” a następnie poddała pod 
głosowanie wniosek zgłoszony przez radnego Wojciecha Chłopka. Za 
wprowadzeniem zmian głosowało 15 radnych (przy 15 obecnych podczas 

głosowania). 
 Przewodniczący Stefan Grudzień odczytał projekt uchwały  

z wprowadzonymi przez radę poprawkami i poddał go pod głosowanie.  
Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych (przy 15 radnych obecnych 
podczas głosowania). W wyniku głosowania uchwała została podjęta, 

zarejestrowana pod numerem 6/VI/2010 i stanowi załącznik do protokołu. 
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1500 – sprawy mieszkańców gminy 
  

 Mieszkaniec Samsonowa – Ciagłych, Pan Stanisław Strasic przedstawił 
problem poruszany na sesjach w 2009 roku, dotyczący wyrażenia zgody 
przez Radę Gminy na powstanie na terenie sołectwa kopalni iłów. Pan 

Strasic zaznaczył, że poprzednia Rada Gminy na skutek protestu 
wniesionego przez mieszkańców uchyliła podjęte wcześniej uchwały. 
 W chwili obecnej firma ubiegająca się o wybudowanie kopalni zwróciła 

się do Marszałka Województwa o wydanie koncesji na wydobywanie iłów  
i taką koncesję otrzymała.  

 Pan Stanisław Strasie odczytał wystąpienie mieszkańców do Marszałka 
i zwrócił się o pomoc (ewentualne wyznaczenie daty przyjazdu na miejsce 
Komisji Promocji, Turystyki i Rolnictwa, celem oceny sytuacji). 

Pan Waldemar Wiech zgłosił, że nadal nie wszystkie chodniki i pobocza 
na terenie gminy są odgarnięte, a zalegający śnieg należałoby wywieźć. 

Pan Waldemar Wiech poprosił, aby pługi zarówno wojewódzkie jak        
i powiatowe odśnieżały również skrzyżowania dróg, na których zalega       

śnieg. Jednocześnie odśnieżanie powinno odbywać się na szerokości,      
pozwalającej na swobodne mijanie się pojazdów – a nie na co raz węższej       
szerokości. 

         Pan Waldemar Wiech poprosił, aby na wąskich odcinkach dróg 
odgarnąć śnieg i stworzyć miejsca do zatrzymywania się pojazdów (tzw. 

„mijanki”). 
         Pani Krystyna Szydłowska poprosiła o odśnieżenie przystanków (linii 
nr 7) w Chrustach. 

Pan Adamiec Jerzy zgłosił, że na łączniku między Jaworzami  
a Chrustami pozostał odgarnięty przez pług i nie wywieziony śnieg, 

powodując tym  samym utrudnienia dla kierowców i pieszych. 
           

Ad. 11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania składów osobowych   
            stałych komisji rady gminy. 

 
 Przewodniczący Stefan Grudzień poprosił radnych, aby każdy 
zadeklarował swój udział w dwóch komisjach stałych rady gminy. 

 
 Radni zgłosili swoje kandydatury: 

 
Do Komisji Rewizyjnej: 
- Chłopek Wojciech 

- Dąbrowski Tomasz 
- Kudzia Artur 
 

 
Do Komisji Planowania, Budżetu i Finansów: 

- Chłopek Wojciech 
- Kita Ewa 
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- Pierzak Artur 

- Rutowicz Aneta 
- Schmeidel Janusz 

 
Do Komisji Promocji, Turystyki i Rolnictwa 
- Gębska Agnieszka 

- Kita Ewa 
- Milcarz Teresa 
- Piotrowska Anna 

 
Do Komisji Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego: 

- Dąbrowski Tomasz 
- Gębski Krzysztof 
- Pierzak Artur 

- Rutowicz Aneta 
- Wawszczak Grażyna 

- Milcarz Teresa 
 
Do Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Pomocy Społecznej i Zdrowia 

- Gębska Agnieszka 
- Kudzia Artur 
- Piasecki Kamil 

- Tomasiak Kazimierz 
- Wawszczak Grażyna 

 
Do Komisji Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury Technicznej: 
- Gębski Krzysztof 

- Piasecki Kamil 
- Piotrowska Anna 

- Tomasiak Kazimierz 
- Schmeidel Janusz 
 

 Ponieważ do pięciu komisji stałych, tj. Komisji Rewizyjnej, Komisji 
Planowania, Budżetu i Finansów, Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Pomocy 
Społecznej i Zdrowia oraz Komisji Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury 

Technicznej swoje kandydatury zgłosili radni w liczbie ustalonej wcześniejszą 
uchwałą, Przewodniczący Stefan Grudzień poinformował, ze zachodzi 

potrzeba przegłosowania składu Komisji Ochrony Środowiska  
i Bezpieczeństwa Publicznego, gdzie swój udział zadeklarowało 6 radnych.     
          Natomiast w Komisji Promocji, Turystyki i Rolnictwa swój udział 

zgłosiło 4 radnych. 
 
 Przewodniczący przystąpił do głosowania składu Komisji Ochrony 

Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego, i tak radni w głosowaniu uzyskali: 
- Dąbrowski Tomasz – głosów „za”-15, „przeciw”-0, „wstrzymujących”-0 

- Gębski Krzysztof – głosów „za”-6, „przeciw”-1, „wstrzymujących”-8 
- Pierzak Artur – głosów „za”-11, „przeciw”-0, „wstrzymujących”-4 
- Rutowicz Aneta – głosów „za”-9, „przeciw”-0, „wstrzymujących”-6 

- Wawszczak Grażyna – głosów „za”-6, „przeciw”-0, „wstrzymujących”-9 
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- Milcarz Teresa – głosów „za”-4, „przeciw”-0, „wstrzymujących”-11 

 
 Największą liczbę głosów „za” uzyskali: Dąbrowski Tomasz, Pierzak 

Artur, Rutowicz Aneta, Gębski Krzysztof, Wawszczak Grażyna. 
 Komisja Promocji, Turystyki i Rolnictwa pozostała w składzie  
4 radnych. 

 Przewodniczący Stefan Grudzień odczytał projekt uchwały i poddał go 
pod głosowanie. Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, nikt nie 
głosował przeciw, 1 radny wstrzymał się od głosu (za-14, przeciw-0, 

wstrzymujących-1). W wyniku głosowania uchwała została przyjęta, 
zarejestrowana pod numerem 7/VI/2010 i stanowi załącznik do protokołu. 

 
 Ad. 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawiciela  
             Gminy do Zgromadzenia Międzygminnego Związku Wodociągów  

             i Kanalizacji w Kielcach. 
 

 Przewodniczący Stefan Grudzień poprosił radnych o zgłaszanie 
kandydatur na przedstawiciela gminy do Zgromadzenia MZWiK w Kielcach. 
 Radny Wojciech Chłopek zgłosił kandydaturę radnego Artura Kudzi. 

Radny Artur Kudzia wyraził zgodę na kandydowanie. 
 Ponieważ innych kandydatur nie zgłoszono, Przewodniczący Stefan 
Grudzień poddał pod głosowanie zgłoszoną kandydaturę. Za wyznaczeniem 

radnego na przedstawiciela gminy do Zgromadzenia MZWiK w Kielcach 
głosowało 14 radnych, nikt nie głosował przeciw, 1 radny wstrzymał się od 

głosu. 
 Następnie Przewodniczący odczytał projekt uchwały i poddał go pod 
głosowanie. 

Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych (przy 15 obecnych 
podczas głosowania). W wyniku głosowania uchwała została przyjęta, 

zarejestrowana pod numerem 8/VI/2010 i stanowi załącznik do protokołu. 
 
Ad. 13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej  

            Samorządowego Zespołu Ośrodków Zdrowia w Zagnańsku.   
 
 

 Przewodniczący poinformował, ze w skład Rady Społecznej 
Samorządowego Zespołu Opieki Zdrowotnej wchodzi 7 członków: Wójt jako 

Przewodniczący Rady Społecznej, przedstawiciel Wojewody oraz 5 radnych. 
Przewodniczący Stefan Grudzień poprosił radnych o zgłaszanie 

kandydatur. 

Radny Kamil Piasecki zgłosił następujące kandydatury: 
- radną Agnieszkę Gębską, 
- radną Annę Piotrowską, 

- radnego Artura Kudzię, 
- radną Ewę Kitę, 

- radnego Artura Pierzaka. 
 Radny Janusz Schmeidel zgłosił kandydaturę radnego Krzysztofa 
Gębskiego. 
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 Radna Grażyna Wawszczak zgłosiła kandydaturę radnej Teresy 

Milcarz. 
 Wszyscy radni wyrazili zgodę na kandydowanie. 

W wyniku przeprowadzonego głosowania jawnego zgłoszeni kandydaci 
uzyskali następujące ilości głosów: 
- radna Agnieszka Gębska – „za”-12, „przeciw”-0, „wstrzymujących”-3; 

- radna Anna Piotrowska - „za”-11, „przeciw”-0, „wstrzymujących”-4; 
- radny Artura Kudzia - „za”-14, „przeciw”-0, „wstrzymujących”-1; 
- radna Ewa Kita - „za”-13, „przeciw”-0, „wstrzymujących”-2; 

- radny Artur Pierzak – „za”-10, „przeciw”-0, „wstrzymujących”-5; 
- radny Krzysztof Gębski - „za”-3, „przeciw”-0, „wstrzymujących”-12; 

- radna Teresa Milcarz - „za”-5, „przeciw”-0, „wstrzymujących”-10. 
 
 W wyniku głosowania w Radzie Społecznej SZOZ w Zagnańsku znaleźli 

się następujący radni: Agnieszka Gębska, Anna Piotrowska, Ewa Kita, Artur 
Kudzia, Artur Pierzak. 

 Przewodniczący odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie. 
Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych (przy 15 obecnych 

podczas głosowania). W wyniku głosowania uchwała została przyjęta, 

zarejestrowana pod numerem 9/VI/2010 i stanowi załącznik do protokołu. 
 
Ad. 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010    

            rok. 
  

 Przewodniczący poprosił Skarbnika Gminy Roberta Szechnickiego  
o krótkie przedstawienie zmian w budżecie. 
 Skarbnik omówił zmiany. 

Do przedstawionej przez Skarbnika informacji radni pytań nie zgłosili.   
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie. 

Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych (przy 15 obecnych 
podczas głosowania). W wyniku głosowania uchwała została przyjęta, 
zarejestrowana pod numerem 10/VI/2010 i stanowi załącznik do protokołu. 

 
Ad. 15. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego  
            kredytu. 

  
 Skarbnik poinformował, że zaciągnięcie kredytu jest konieczne z uwagi 

na opóźnienia w finansowaniu inwestycji, natomiast większość płatności 
nastąpi w tym roku. 

Przewodniczący odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie. 

Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych (przy 15 obecnych 
podczas głosowania). W wyniku głosowania uchwała została przyjęta, 
zarejestrowana pod numerem 11/VI/2010 i stanowi załącznik do protokołu. 

 
Ad. 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 113/2009  

             w sprawie określenia wysokości stawek podatku  
             od nieruchomości. 
 

  




