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Protokół Nr III/2010/VI 

z sesji Rady Gminy Zagnańsk 
w dniu 29 grudnia 2010r. 

 
 

Trzecią sesję VI kadencji Rady Gminy Zagnańsk otworzył 

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

Przewodniczący stwierdził, że w obradach bierze udział 15 radnych,  

co stanowi kworum. 
Na sekretarza nadzorującego sporządzenie protokołu Przewodniczący 

Stefan Grudzień wyznaczył radną Agnieszkę Gębską. 
 

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. 
 Radny Wojciech Chłopek zgłosił wniosek o zdjęcie z porządku obrad 

punktów: 
- nr 13 - w sprawie powołania przedstawiciela Gminy do Związku Gmin      

  Powiatu Kieleckiego w zlewni Górnej Nidy, 
- nr 24 - w sprawie zaliczenia do kategorii drogi gminnej oraz ustalenia  
  przebiegu drogi Umer-Zarzecze położonej na terenie gminy Zagnańsk 

- nr 25 - w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Uchwały  
  Nr 55/2008 Rady Gminy w Zagnańsku z dnia 18 czerwca 2008r. w sprawie  

  przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 2 w miejscowym planie  
  zagospodarowania przestrzennego sołectwa Gruszka na terenie gminy  
  Zagnańsk. 

 Jako powód radny Wojciech Chłopek podał fakt, iż przed sesją nie 
odbywały się posiedzenia komisji i radni nie mieli możliwości zapoznania się 
z materiałami. 

 Zastępca Wójta Mirosław Garecki poinformował, że w przypadku 
punktu nr 24 zdjęcie projektu uchwały z porządku obrad wstrzymuje proces 

projektowania drogi, natomiast w przypadku punktu nr 25 – inwestor pilnie 
oczekuje podjęcia w/w uchwały. 
 Przewodniczący Stefan Grudzień poddał pod głosowanie zdjęcie punktu 

nr 13 – za zdjęciem głosowało 15 radnych (punkt w wyniku głosowania 
zdjęto jednogłośnie); - nr 24 – za zdjęciem głosowało 14 radnych, przeciw 
głosował 1 radny (punkt w wyniku głosowania został zdjęty z porządku 

obrad); - nr 25 – za zdjęciem głosowało 13 radnych, 1 radny głosował 
przeciw, 1 radny wstrzymał się od głosu (punkt w wyniku głosowania został 

zdjęty z porządku obrad). 
 Następnie Przewodniczący Stefan Grudzień poddał pod głosowanie 
przyjęcie porządku obrad z wprowadzonymi przez Radę poprawkami. Za 



 2 

przyjęciem porządku obrad głosowało 15 radnych, w wyniku czego 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. Informacja Wójta z działalności między sesjami. 

5. Informacja Wójta Gminy Zagnańsk w sprawie żądań z tytułu 
odszkodowań wskutek obniżenia wartości nieruchomości oraz ustalenia 

opłat planistycznych w wyniku wzrostu wartości nieruchomości 
przekształconych w planie zagospodarowania przestrzennego gminy 
Zagnańsk. 

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 wyboru wiceprzewodniczących Rady Gminy 

Zagnańsk. 
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok. 
10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Statutu Związku Gmin Gór 
Świętokrzyskich w Bodzentynie. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawiciela gminy  
do Zgromadzenia Związku Gmin Gór Świętokrzyskich w Bodzentynie. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 27/2010 Rady Gminy 

Zagnańsk z dnia 28 stycznia 2010r. dotyczącej udzielenia pomocy 
rzeczowej na wykonanie projektu przebudowy drogi w msc. Szałas-Tuzy 

w pasie drogi powiatowej nr 0305T. 
14. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr 30/2010 Rady Gminy 

Zagnańsk z dnia 28 stycznia 2010 roku o udzieleniu pomocy rzeczowej 

dla Powiatu Kieleckiego na opracowanie projektu przebudowy drogi  
w msc. Tumlin Węgle Gm. Zagnańsk. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 35/2010 Rady Gminy 

Zagnańsk o udzieleniu pomocy finansowej na przebudowę drogi  
w Kajetanowie. 

16. Podjecie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 121/2010 Rady Gminy 
Zagnańsk o udzieleniu pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego  
na przebudowę drogi powiatowej nr 0298T w msc. Gruszka, Gm. 

Zagnańsk. 
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 140/2010 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. 

18. Podjecie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr 171/2010 Rady 
Gminy Zagnańsk z dnia 25 października 2010r. dotyczącej udzielenia 
pomocy rzeczowej dla Powiatu Kieleckiego na wykonanie projektu 
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budowlanego chodnika przy drodze powiatowej Nr 0302T w msc Jasiów, 

gm. Zagnańsk. 
19. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr 181/2010 Rady 

Gminy Zagnańsk z dnia 9 listopada 2010r. dotyczącej zmiany uchwały 
nr 28/2010 z dnia 28 stycznia 2010 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. 

20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 25/2010 Rady Gminy 

Zagnańsk z dnia 28 stycznia 2010r. dotyczącej udzielenia pomocy 
rzeczowej dla Województwa Świętokrzyskiego na wykonanie projektu 

budowlanego chodnika i przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 750 na 
odcinku msc. Chrusty-Lekomin, gm. Zagnańsk. 

21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 170/2010 Rady Gminy 

Zagnańsk z dnia 25 października 2010r. dotyczącej udzielenia pomocy 
rzeczowej dla Województwa Świętokrzyskiego na wykonanie projektu 

budowlanego, budowy chodnika i przebudowy drogi wojewódzkiej nr 750 
na odcinku msc. Chrusty-Lekomin, gm. Zagnańsk. 

22. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr 175/2010 Rady 

Gminy Zagnańsk z dnia 25 października 2010r. dotyczącej 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. 

23. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady 
Gminy Zagnańsk na 2011 rok. 

24. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji 

Rewizyjnej Rady Gminy Zagnańsk na rok 2011. 
25. Podjecie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale  

Nr 7/VI/2010 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 14 grudnia 2010r., 
dotyczącej powołania składów osobowych stałych komisji rady gminy. 

26. Informacja o korespondencji wpływającej do Rady Gminy Zagnańsk 

między sesjami. 
27. Sprawy różne. 
28. Zapytania i interpelacje radnych i mieszkańców gminy. 

 
Ad. 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji. 

 
 Przewodniczący zapytał, czy do otrzymanego protokołu z sesji Rady 
Gminy Zagnańsk w dniu 14 grudnia radni mają uwagi bądź wnioski. 

Ponieważ uwag ani wniosków nie zgłoszono, Przewodniczący poddał pod 
głosowanie przyjęcie protokołu z ostatniej sesji. 
 Za przyjęciem protokołu głosowało 15 radnych (przy 15 obecnych 

podczas głosowania). W wyniku głosowania protokół przyjęto jednogłośnie. 
 

Ad. 4. Informacja Wójta z działalności między sesjami. 
  
 Wójt Szczepan Skorupski złożył informację z działalności między 

sesjami. Informacja stanowi załącznik do protokołu. 
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Ad. 5. Informacja Wójta Gminy Zagnańsk w sprawie żądań z tytułu  

            odszkodowań wskutek obniżenia wartości nieruchomości oraz  
            ustalenia opłat planistycznych w wyniku wzrostu wartości  

            nieruchomości przekształconych w planie zagospodarowania  
            przestrzennego gminy Zagnańsk. 
 

Wójt Szczepan Skorupski złożył informację w sprawie żądań z tytułu 
odszkodowań wskutek obniżenia wartości nieruchomości. Stanowi ona 
załącznik do protokołu. 

 
Ad. 6. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady  

           Gminy w Zagnańsku. 
 

Przewodniczący Stefan Grudzień 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: 

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

- radny Kamil Piasecki zgłosił kandydaturę radnej Agnieszki Gębskiej. 
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. 

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. Za odwołaniem Przewodniczącego 
Rady Gminy Stefana Grudnia głosowało 10 radnych, przeciw głosowało  
5 radnych, nikt nie wstrzymał się od głosu. 

 W wyniku głosowania tajnego Stefan Grudzień został odwołany  
z funkcji Przewodniczącego Rady Gminy Zagnańsk. Uchwała w sprawie 
odwołania Przewodniczącego Rady Gminy została zarejestrowana pod 

numerem 13/VI/2010 i stanowi załącznik do protokołu. 
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Ad. 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady  

            Gminy w Zagnańsku. 
 

 Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Aneta Rutowicz poddała pod 
głosowanie, czy radni wyrażają zgodę na przeprowadzenie głosowania tajnego 
w sprawie wyboru przewodniczącego rady gminy prze ten sam skład komisji 

skrutacyjnej. 
 Za takim rozwiązaniem głosowało 15 radnych.  
Wiceprzewodnicząca Aneta Rutowicz poinformowała, że procedura wyboru 

przewodniczącego rady gminy następuje w tym samym trybie, co odwołanie 
przewodniczącego i zwróciła się do radnych o zgłaszanie kandydatur na 

stanowisko przewodniczącego rady gminy. 
 Radny Artur Kudzia zgłosił kandydaturę Wojciecha Chłopka. Radny 
Artur Kudzia powiedział, że Pan Wojciech Chłopek jest odpowiednią osobą na 

stanowisko przewodniczącego rady gminy, ponieważ ma doświadczenie  
w pracy w wielu szczeblach samorządu. 

 Radny Wojciech Chłopek wyraził zgodę na kandydowanie. 
Komisja skrutacyjna przeprowadziła głosowanie tajne. Materiały  
z przeprowadzonego głosowania stanowią załącznik do protokołu. Po 

przeprowadzeniu głosowania tajnego przez komisję skrutacyjną 
Wiceprzewodnicząca Aneta Rutowicz zwróciła się do przewodniczącego 
komisji skrutacyjnej o przedstawienie wyników głosowania. 

 Radny Kamil Piasecki-przewodniczący komisji skrutacyjnej odczytał 
protokół z przeprowadzonego głosowania. Za wyborem radnego Wojciecha 

Chłopka na Przewodniczącego Rady Gminy Zagnańsk głosowało 12 radnych, 
przeciw nikt nie głosował, 3 radnych wstrzymało się od głosu. 
 

 W wyniku głosowania Pan Wojciech Chłopek uzyskał wymaganą 
bezwzględną większość głosów i został Przewodniczącym Rady Gminy 

Zagnańsk. 
 
 Przewodniczący Wojciech Chłopek podziękował radnym za wybór. 

Poinformował również, że będzie starał się, aby praca rady gminy była 
sprawna i kompetentna. 
 

 Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy została 
zarejestrowana pod numerem 14/VI/2010 i stanowi załącznik do protokołu. 

 
Ad. 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru wiceprzewodniczących Rady  
           Gminy Zagnańsk. 

 
 Przewodniczący Wojciech Chłopek zapytał, czy do otrzymanego 
projektu uchwały radni mają uwagi bądź wnioski. 

 Ponieważ radni nie zgłosili uwag, Przewodniczący zgłosił, aby z § 2 
wykreślić całkowicie punkt drugi: „Uchwała podlega podaniu do publicznej 

wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy  
a także na stronie internetowej”. 
 Przewodniczący poddał pod głosowanie wprowadzenie poprawki. Za jej 

wprowadzeniem głosowało 15 radnych. 
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 Przewodniczący poddał pod głosowanie przeprowadzenie wyboru 

wiceprzewodniczących przez tą samą komisję skrutacyjną. Za takim 
rozwiązaniem głosowało 15 radnych (przy 15 głosujących). 

 Następnie Przewodniczący zwrócił się z prośbą o zgłaszanie 
kandydatur. 
 Przewodniczący Wojciech Chłopek zgłosił kandydaturę radnego 

Kazimierza Tomasiaka. 
 Radny Artur Kudzia zgłosił kandydaturę radnego Stefana Grudnia. 
Obaj kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie. 

 Wobec braku propozycji innych kandydatur Przewodniczący Wojciech 
Chłopek poddał pod głosowanie zamknięcie zgłaszania kandydatur na 

wiceprzewodniczących. Za zamknięciem zgłaszania głosowało 15 radnych. 
 Przewodniczący poinformował, że głosowania na wiceprzewodniczących 
odbędą się oddzielnie i kolejno, według kolejności zgłoszenia: Kazimierz 

Tomasiak, Stefan Grudzień. 
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. 
 Za wyborem radnego Kazimierza Tomasiaka na Wiceprzewodniczącego 

Rady Gminy w Zagnańsku głosowało 13 radnych, nikt nie głosował przeciw, 
2 radnych wstrzymało się od głosu (za-13, przeciw-0, wstrzymujących-2). 

 Za wyborem radnego Stefana Grudnia na Przewodniczącego Rady 
Gminy w Zagnańsku głosowało 15 radnych, nikt nie głosował przeciw, nikt 
nie wstrzymał się od głosu (za-15, przeciw-0, wstrzymujących-0). 

 Przewodniczący poinformował, że wyniki głosowania są podstawą do 
sporządzenia uchwały. 

 Uchwała w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy została 
zarejestrowana pod numerem 15/VI/2010 i stanowi załącznik do protokołu. 
 

Ad. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010  
           rok. 
  

 Przewodniczący Wojciech Chłopek zapytał, czy do otrzymanego 
projektu uchwały radni mają uwagi bądź wnioski. 

 Pracownik obsługujący radę gminy rozdał projekt uchwały  
z poprawkami. Skarbnik gminy Robert Szechnicki omówił krótko zmiany  
w budżecie gminy na 2010 rok. 

 Przewodniczący Wojciech Chłopek poddał pod głosowanie projekt 
uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok. Za jego przyjęciem 
głosowało 15 radnych (przy 15 obecnych podczas głosowania). W wyniku 

głosowania uchwała została podjęta, zarejestrowana pod numerem 
16/VI/2010 i stanowi załącznik do protokołu. 
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Ad. 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet  

                dla radnych. 
 

 Przewodniczący Wojciech Chłopek zapytał, czy do otrzymanego 
projektu uchwały radni mają uwagi bądź wnioski. 
 Wójt Szczepan Skorupski poinformował, że projekt tej uchwały jest 

pewnego rodzaju nowością. Pozwala na dokładne zaplanowanie wydatków na 
diety. Wójt dodał, iż w związku z pełnieniem funkcji wiceprzewodniczącego 
rady przez 3 radnych nie ma żadnego dodatkowego obciążenia budżetu.   

 Przewodniczący zgłosił wniosek o obniżenie propozycji stawki 
procentowej (zawartej w § 2 projektu uchwały) miesięcznej diety 

Przewodniczącego Rady Gminy ze 100% do 95%. 
 Druga poprawka dotyczy § 6 projektu uchwały: „Traci moc uchwała  
Nr 26/2003 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 26 czerwca 2003r. w sprawie 

wysokości diet dla radnych”. 
 Trzecia poprawka dotyczy § 4 projektu uchwały: dodaje się punkt  

2 o brzmieniu: „Łączna wysokość obniżenia nie może przekroczyć wysokości 
otrzymywanej zryczałtowanej diety”. 
 Radny Stefan Grudzień zgłosił, aby stawki procentowe miesięcznej 

zryczałtowanej diety kształtowały się następująco: 
1) Przewodniczący Rady - 95% podstawy naliczenia diet 
2) Wiceprzewodniczący Rady - 80 podstawy naliczenia diet 

3) Przewodniczący komisji stałej - 48% podstawy naliczenia diet 
4) Wiceprzewodniczący komisji stałej - 46% podstawy naliczenia diet 

5) radny - 44% podstawy naliczenia diet. 
 Przewodniczący poddał również pod głosowanie poprawkę, polegającą 
na wykreśleniu w § 2 projektu uchwały zdania: „kwoty wymienionej w § 1”. 

Za wykreśleniem głosowało 15 radnych. 
 Przewodniczący poddał pod głosowanie wszystkie poprawki zgłoszone 

przez radnych. Za ich przyjęciem głosowało 15 radnych (przy 15 radnych 
obecnych podczas głosowania). W wyniku głosowania uchwała została 
podjęta jednogłośnie, zarejestrowana pod numerem 17/VI/2010 i stanowi 

załącznik do protokołu. 
  
Ad. 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Statutu Związku Gmin Gór  

            Świętokrzyskich w Bodzentynie. 
 

 Przewodniczący Wojciech Chłopek zapytał, czy do otrzymanego 
projektu uchwały radni mają uwagi bądź wnioski. 
 Ponieważ wniosków radni nie zgłosili, Przewodniczący Wojciech 

Chłopek poddał pod głosowanie projekt uchwały. Za jego przyjęciem 
głosowało 15 radnych (przy 15 obecnych podczas głosowania). W wyniku 
głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie, zarejestrowana pod 

numerem 18/VI/2010 i stanowi załącznik do protokołu. 
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Ad. 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawiciela gminy  

            do Zgromadzenia Związku Gmin Gór Świętokrzyskich  
            w Bodzentynie. 

 
 Przewodniczący Wojciech Chłopek zapytał, czy do otrzymanego 
projektu uchwały radni mają uwagi bądź wnioski i poprosił o przedstawianie 

kandydatur na przedstawiciela gminy do Zgromadzenia Związku Gmin Gór 
Świętokrzyskich w Bodzentynie. 
 Radna Agnieszka Gębska zgłosiła kandydaturę radnego Tomasza 

Dąbrowskiego. Radny T. Dąbrowski wyraził zgodę na kandydowanie.  
 Przewodniczący poddał pod głosowanie zamknięcie zgłaszania 

kandydatur. Za zamknięciem głosowało 15  radnych (przy 15 obecnych 
podczas głosowania).  
 Przewodniczący Wojciech Chłopek poddał pod głosowanie projekt 

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

jednogłośnie, zarejestrowana pod numerem 19/VI/2010 i stanowi załącznik 
do protokołu. 
 

Ad. 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 27/2010 Rady  
            Gminy Zagnańsk z dnia 28 stycznia 2010r. dotyczącej  
            udzielenia pomocy rzeczowej na wykonanie projektu  

            przebudowy drogi w msc. Szałas-Tuzy w pasie drogi powiatowej  
            nr 0305T. 

 
Przewodniczący Wojciech Chłopek zapytał, czy do otrzymanego 

projektu uchwały radni mają uwagi bądź wnioski. 

 Ponieważ uwag ani wniosków radni nie zgłosili, Przewodniczący 
Wojciech Chłopek poddał pod głosowanie projekt uchwały. Za jego 

przyjęciem głosowało 15 radnych (przy 15 obecnych podczas głosowania).  
         W wyniku głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie, 
zarejestrowana pod numerem 20/VI/2010 i stanowi załącznik do protokołu. 

 
Ad. 14. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr 30/2010  
              Rady Gminy Zagnańsk z dnia 28 stycznia 2010 roku  

              o udzieleniu pomocy rzeczowej dla Powiatu Kieleckiego na  
              opracowanie projektu przebudowy drogi w msc. Tumlin Węgle  

              Gm. Zagnańsk. 
 

Przewodniczący Wojciech Chłopek zapytał, czy do otrzymanego 

projektu uchwały radni mają uwagi bądź wnioski. 
 Ponieważ uwag ani wniosków radni nie zgłosili, Przewodniczący 
Wojciech Chłopek poddał pod głosowanie projekt uchwały. Za jego 

przyjęciem głosowało 15 radnych (przy 15 obecnych podczas głosowania).  
         W wyniku głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie, 

zarejestrowana pod numerem 21/VI/2010 i stanowi załącznik do protokołu. 
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Ad. 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 35/2010 Rady  

             Gminy Zagnańsk o udzieleniu pomocy finansowej  
             na przebudowę drogi w Kajetanowie. 

 
Przewodniczący Wojciech Chłopek zapytał, czy do otrzymanego 

projektu uchwały radni mają uwagi bądź wnioski. 

 Ponieważ uwag ani wniosków radni nie zgłosili, Przewodniczący 
Wojciech Chłopek poddał pod głosowanie projekt uchwały. Za jego 
przyjęciem głosowało 15 radnych (przy 15 obecnych podczas głosowania).  

         W wyniku głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie, 
zarejestrowana pod numerem 22/VI/2010 i stanowi załącznik do protokołu. 

 
 
Ad. 16. Podjecie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 121/2010 Rady  

            Gminy Zagnańsk o udzieleniu pomocy finansowej dla Powiatu  
            Kieleckiego na przebudowę drogi powiatowej nr 0298T w msc.  

            Gruszka, Gm. Zagnańsk. 
 

Przewodniczący Wojciech Chłopek zapytał, czy do otrzymanego 

projektu uchwały radni mają uwagi bądź wnioski. 
 Ponieważ uwag ani wniosków radni nie zgłosili, Przewodniczący 
Wojciech Chłopek poddał pod głosowanie projekt uchwały. Za jego 

przyjęciem głosowało 15 radnych (przy 15 obecnych podczas głosowania).  
         W wyniku głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie, 

zarejestrowana pod numerem 23/VI/2010 i stanowi załącznik do protokołu. 
 
Ad. 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 140/2010 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. 

 

Przewodniczący Wojciech Chłopek zapytał, czy do otrzymanego 
projektu uchwały radni mają uwagi bądź wnioski. 
 Ponieważ uwag ani wniosków radni nie zgłosili, Przewodniczący 

Wojciech Chłopek poddał pod głosowanie projekt uchwały. Za jego 
przyjęciem głosowało 15 radnych (przy 15 obecnych podczas głosowania).  

         W wyniku głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie, 
zarejestrowana pod numerem 24/VI/2010 i stanowi załącznik do protokołu. 
 

Ad. 18. Podjecie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr 171/2010  
             Rady Gminy Zagnańsk z dnia 25 października 2010r.  
             dotyczącej udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu  

             Kieleckiego na wykonanie projektu budowlanego chodnika przy  
             drodze powiatowej Nr 0302T w msc Jasiów, gm. Zagnańsk. 

 
Przewodniczący Wojciech Chłopek zapytał, czy do otrzymanego 

projektu uchwały radni mają uwagi bądź wnioski. 
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 Ponieważ uwag ani wniosków radni nie zgłosili, Przewodniczący 

Wojciech Chłopek poddał pod głosowanie projekt uchwały. Za jego 
przyjęciem głosowało 15 radnych (przy 15 obecnych podczas głosowania).  

         W wyniku głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie, 
zarejestrowana pod numerem 25/VI/2010 i stanowi załącznik do protokołu. 
 

Ad. 19. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr 181/2010  
             Rady Gminy Zagnańsk z dnia 9 listopada 2010r. dotyczącej  
             zmiany uchwały nr 28/2010 z dnia 28 stycznia 2010 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. 
 

Przewodniczący Wojciech Chłopek zapytał, czy do otrzymanego 
projektu uchwały radni mają uwagi bądź wnioski. 

 Ponieważ uwag ani wniosków radni nie zgłosili, Przewodniczący 
Wojciech Chłopek poddał pod głosowanie projekt uchwały. Za jego 
przyjęciem głosowało 14 radnych, przeciw nikt nie głosował, 1 radny 

wstrzymał się od głosowania.  
 W wyniku głosowania uchwała została podjęta, zarejestrowana pod 
numerem 26/VI/2010 i stanowi załącznik do protokołu. 

 
Ad. 20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 25/2010 Rady  

            Gminy Zagnańsk z dnia 28 stycznia 2010r. dotyczącej  
            udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa  
            Świętokrzyskiego na wykonanie projektu budowlanego chodnika  

            i przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 750 na odcinku msc.  
            Chrusty-Lekomin, gm. Zagnańsk. 

 
Przewodniczący Wojciech Chłopek zapytał, czy do otrzymanego 

projektu uchwały radni mają uwagi bądź wnioski. 

 Ponieważ uwag ani wniosków radni nie zgłosili, Przewodniczący 
Wojciech Chłopek poddał pod głosowanie projekt uchwały. Za jego 
przyjęciem głosowało 15 radnych (przy 15 obecnych podczas głosowania).  

         W wyniku głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie, 
zarejestrowana pod numerem 27/VI/2010 i stanowi załącznik do protokołu. 

 
Ad. 21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 170/2010 Rady  
            Gminy Zagnańsk z dnia 25 października 2010r. dotyczącej  

            udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa  
            Świętokrzyskiego na wykonanie projektu budowlanego, budowy  
            chodnika i przebudowy drogi wojewódzkiej nr 750 na odcinku  

            msc. Chrusty-Lekomin, gm. Zagnańsk. 
 

Przewodniczący Wojciech Chłopek zapytał, czy do otrzymanego 
projektu uchwały radni mają uwagi bądź wnioski. 
 Ponieważ uwag ani wniosków radni nie zgłosili, Przewodniczący 

Wojciech Chłopek poddał pod głosowanie projekt uchwały. Za jego 
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przyjęciem głosowało 15 radnych (przy 15 obecnych podczas głosowania).  

         W wyniku głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie, 
zarejestrowana pod numerem 28/VI/2010 i stanowi załącznik do protokołu. 

 
Ad. 22. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr 175/2010  
             Rady Gminy Zagnańsk z dnia 25 października 2010r.  

             dotyczącej 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. 

 
Przewodniczący Wojciech Chłopek zapytał, czy do otrzymanego 

projektu uchwały radni mają uwagi bądź wnioski. 

 Ponieważ uwag ani wniosków radni nie zgłosili, Przewodniczący 
Wojciech Chłopek poddał pod głosowanie projekt uchwały. Za jego 

przyjęciem głosowało 15 radnych (przy 15 obecnych podczas głosowania).  
         W wyniku głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie, 
zarejestrowana pod numerem 29/VI/2010 i stanowi załącznik do protokołu. 

 
Ad. 23. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji  
            Rady Gminy Zagnańsk na 2011 rok. 

 
Przewodniczący Wojciech Chłopek zapytał, czy do otrzymanego 

projektu uchwały radni mają uwagi bądź wnioski. 
 Ponieważ uwag ani wniosków radni nie zgłosili, Przewodniczący 
Wojciech Chłopek poddał pod głosowanie projekt uchwały. Za jego 

przyjęciem głosowało 15 radnych (przy 15 obecnych podczas głosowania).  
         W wyniku głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie, 

zarejestrowana pod numerem 30/VI/2010 i stanowi załącznik do protokołu. 
 
Ad. 24. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli  

               Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Zagnańsk na rok 2011. 
 

Przewodniczący Wojciech Chłopek zapytał, czy do otrzymanego 

projektu uchwały radni mają uwagi bądź wnioski. 
 Ponieważ uwag ani wniosków radni nie zgłosili, Przewodniczący 

Wojciech Chłopek poddał pod głosowanie projekt uchwały. Za jego 
przyjęciem głosowało 15 radnych (przy 15 obecnych podczas głosowania).  
         W wyniku głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie, 

zarejestrowana pod numerem 31/VI/2010 i stanowi załącznik do protokołu. 
 
Ad. 25. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale  

              Nr 7/VI/2010 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 14 grudnia 2010r.,  
              dotyczącej powołania składów osobowych stałych komisji rady  

              gminy. 
 

Przewodniczący Wojciech Chłopek zapytał, czy do otrzymanego 

projektu uchwały radni mają uwagi bądź wnioski. 
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 Radny Artur Kudzia zgłosił, aby w projekcie uchwały najpierw znalazły 

się punkty, mówiące o odwołaniu radnych ze składów komisji, potem  
o powołaniu do składów komisji.  

 Przewodniczący poddał pod głosowanie poprawkę, dotyczącą § 1 pkt. 1 
w brzmieniu:  
       „1. Odwołuje się ze składu osobowego Komisji Ochrony Środowiska  

           i Bezpieczeństwa Publicznego radną Anetę Rutowicz. 
       2. Odwołuje się ze składu osobowego Komisji Rewizyjnej radnego  
           Wojciecha Chłopka. 

       3. Odwołuje się ze składu osobowego Komisji Planowania, Budżetu  
           i Finansów radnego Wojciecha Chłopka. 

       4. Powołuje się do składu osobowego Komisji Promocji, Turystki  
           i Rolnictwa radną Anetę Rutowicz. 

       5. Powołuje się do składu osobowego Komisji Ochrony Środowiska  
           i Bezpieczeństwa Publicznego radną Teresę Milcarz. 
       6. Powołuje się do składu osobowego Komisji Rewizyjnej radnego  

           Stefana Grudnia. 
       7. Powołuje się do składu osobowego Komisji Planowania, Budżetu  

           i Finansów radnego Stefana Grudnia.” 

 Za wprowadzeniem poprawki głosowało 15 radnych (przy 15 obecnych 

podczas głosowania). 
 Przewodniczący Wojciech Chłopek poddał pod głosowanie projekt 

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

zarejestrowana pod numerem 32/VI/2010 i stanowi załącznik do protokołu. 
 
Ad. 26. Informacja o korespondencji wpływającej do Rady Gminy  

            Zagnańsk między sesjami. 
 

 Przewodniczący Wojciech Chłopek poinformował radnych, że do Rady 
Gminy Zagnańsk wpłynęły między sesjami następujące pisma: 
-  z Urzędu Skarbowego – dot. uwag do oświadczeń majątkowych radnych, 

- z Urzędu Skarbowego – dot. braku uwag do oświadczeń majątkowych  
   złożonych przez Przewodniczącą Rady Gminy V Kadencji Justynę Ślewa  
   oraz Wójta Gminy Zbigniewa Zagdańskiego, 

- od kierownictwa Samorządowego Zespołu Ośrodków Zdrowia z prośbą  
   o zabezpieczenie środków w budżecie na 2011 rok na zakup niezbędnego  

   sprzętu do laboratorium, 
- od kierownictwa Samorządowego Zespołu Ośrodków Zdrowia z prośbą  
   o zabezpieczenie środków w budżecie na 2011 rok na sukcesywną  

   wymianę okien w Ośrodku Zdrowia, 
- od klubu radnych RAZEM z wnioskiem o umieszczenie w porządku obrad  

   najbliższej sesji projektów uchwał, dotyczących odwołania  
   przewodniczącego rady gminy oraz jego wyboru, 
- od sołtysa sołectwa Długojów, dotyczące zapewnienia komunikacji dla  

   mieszkańców w 2011 roku, 
- życzenia świąteczne. 
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Ad. 27. Sprawy różne. 

 
 Radny Stefan Grudzień zwrócił uwagę na charakter gminy Zagnańsk  

i jej walory turystyczne oraz krajobrazowe. Radny podkreślił, że tak samo jak 
mieszkańcy sołectwa Samsonów nie chcieli powstania na terenie sołectwa 
kopalni gliny, tak teraz warto zabiegać, aby w centrum sołectwa Zagnańsk 

nie powstała firma – wytwórnia mas bitumicznych, gdyż byłaby to znaczna 
uciążliwość dla mieszkańców. 
 Wójt poinformował, że urząd bierze pod uwagę uciążliwość związaną  

z ewentualnym powstaniem wytwórni. Na obecnym etapie firma ubiega się  
o raport oddziaływania na środowisko, który gmina musi wydać. Sama 

nazwa raportu kojarzy się ściśle ze środowiskiem, ale jego znaczną część 
stanowią protesty mieszkańców. 
 Przewodniczący Wojciech Chłopek dodał, że mimo faktu, iż działalność 

zgłoszona przez firmę nie wymaga obligatoryjnego raportu, to jako 
mieszkańcy jesteśmy w stanie wymóc na firmie określone zachowanie. 

 
Ad. 28. Zapytania i interpelacje radnych i mieszkańców gminy. 
 

Pan Waldemar Wiech (przewodniczący Rady Sołeckiej sołectwa 
Zagnańsk) poruszył temat powstania wytwórni mas bitumicznych 
zaznaczając, że materiał na masy firma będzie musiała dowieźć, niszcząc tym 

samym nawierzchnię dróg w gminie. 
Sołtys Edward Krzeszowski (sołtys sołectwa Umer) zapytał, co stanie 

się dalej z pracownikami, którzy są zatrudnieni do prac zimowych i mają 
umowy do końca grudnia br. 

Wójt poinformował, że w Powiatowym Urzędzie Pracy zostały złożone 

stosowne dokumenty, aby osoby te zostały zatrudnione w ramach prac 
interwencyjnych. 

Pani Ewa Jończyk (przewodnicząca Rady Sołeckiej sołectwa Bartków) 
zgłosił problem zbyt wąskiego odśnieżania dróg oraz korzystania przez 
młodzież z hali sportowej w dni wolne od pracy. 

Wójt poinformował, że miesiącu styczniu planuje spotkanie  
z dyrektorami wszystkich jednostek organizacyjnych gminy, w tym również 
dyrektorami szkół, aby omówić m. in. kwestię udostępniania hali w dni 

wolne. 
Pan Krzysztof Bernatek (sołtys sołectwa Lekomin) poruszył kwestię 

braku miejsca na lokalizację placu zabaw w sołectwie. 
Mieszkanka sołectwa Zagnańsk zwróciła się z prośbą o rozważenie 

lepszego oznaczenia (informacji przy dojeździe do Gminy z każdej strony) 

Dębu Bartek i kopalni w Zachełmie. Zwróciła również uwagę na problem 
związany z ewentualnym powstaniem wytwórni mas bitumicznych, większą 
promocją znaleziska śladów tetrapoda w kopalni w Zachełmiu i organizacją 

badań mammograficznych dla mieszkanek gminy (poprzez badania 
objazdowe aparatu). 

Pan Krzysztof Bednarek (Samsonów – Dudków) zwrócił się z prośbą  
o uwzględnienie w budżecie na 2011 rok środków na zamontowanie kilku 
lamp na słupach oświetleniowych. Pan Bednarek poprosił również  

 








