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Protokół Nr I/2011 

z sesji Rady Gminy Zagnańsk 
w dniu 16 lutego 2011r. 

 
 

Sesję Rady Gminy Zagnańsk otworzył i obradom przewodniczył 

Przewodniczący Rady Gminy Wojciech Chłopek. 
Przywitał wszystkich przybyłych na obrady sesji. Przewodniczący 

stwierdził kworum, uprawniające Radę do procedowania i podejmowania 

uchwał.  
Na sekretarza nadzorującego sporządzenie protokołu Przewodniczący 

Wojciech Chłopek wyznaczył radnego Krzysztofa Gębskiego. 
 

Ad. 2. Przyjęcie porządku obrad. 

 
 Przewodniczący Wojciech Chłopek zapytał, czy do przedstawionego 

porządku obrad radni mają wnioski. 
 Pan Wójt zgłosił wniosek o zdjęcie z porządku obrad punktu nr 8 
(Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu 

umarzania, odraczania terminu zapłaty oraz rozkładania na raty należności 
mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Zagnańsk lub jej 
jednostkom organizacyjnym) oraz punktu nr 9 (Podjęcie uchwały w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego na wykonanie 
rozbudowy drogi powiatowej nr 0296T Kielce Zagnańsk na ul. Spacerowej 

oraz ul. Słonecznej w Zagnańsku). 
 Wójt uzasadnił propozycję zdjęcia z porządku punktu nr 8 zmianą 
przepisów oraz otrzymaniem pisma z Urzędu Ochrony Konkurencji  

i Konsumentów ze szczegółowymi wyjaśnieniami, co powoduje konieczność 
wprowadzenia zmian w proponowanym projekcie uchwały. 

 Natomiast potrzeba zdjęcia z porządku obrad punktu nr 9 wynika ze 
zmiany zaklasyfikowania tego zadania (nie ma potrzeby podejmowania 
uchwały o pomocy finansowej, gdyż zadanie wykonywane jest przy udziale 

środków unijnych). 
 Przewodniczący poddał pod głosowanie propozycję zdjęcia z porządku 
obrad punktu nr 8. Za jego zdjęciem głosowało 15 radnych, nikt nie głosował 

przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. 
 Następnie przewodniczący poddał pod głosowanie propozycję zdjęcia  

z porządku obrad punktu nr 9. Za jego zdjęciem głosowało 15 radnych, nikt 
nie głosował przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. 
 Przewodniczący Wojciech Chłopek poddał pod głosowanie przyjęcie 

porządku obrad z wprowadzonymi przez Radę poprawkami. Za jego 
przyjęciem głosowało 15 radnych, nikt nie głosował przeciw, nikt nie 
wstrzymał się od głosu. 

 W wyniku głosowania porządek obrad został przyjęty i przedstawia się 
następująco”: 

 
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 

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

5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Zagnańsk na lata 2011-2016. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zagnańsk na 
2011 rok: 
a)   odczytanie projektu uchwały budżetowej, 

b) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach o 
projekcie budżetu, 

c)   przedstawienie opinii poszczególnych komisji Rady Gminy, 

d)   dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich głosowanie, 

e)   głosowanie nad projektem uchwały budżetowej. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej na 
przebudowę drogi powiatowej Tumlin – Szałas na odcinku Tumlin – 
Samsonów Ciągłe. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu 
Kieleckiego na przebudowę drogi powiatowej nr 0298T w msc. Gruszka, 

Gm. Zagnańsk. 
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej na 

przebudowę drogi powiatowej 0308T Kajetanów – Marczakowe Doły w 

msc. Kajetanów. 
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej na 

opracowanie projektu przebudowy drogi Szałas – Tuzy. 
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej na 

opracowanie projektu budowlanego i wydzielenie pasa drogowego drogi 

powiatowej nr 0303T przez msc. Kaniów na odcinku od skrzyżowania z 
ul. Młynarską do skrzyżowania z ul. Dębową. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu 

Kieleckiego na wykonanie projektu budowy chodnika w msc. Jasiów, 
Gm. Zagnańsk. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej na 
opracowanie projektu budowlanego rozbudowy drogi powiatowej 0301T 
wraz z chodnikiem oraz projektu rozbudowy skrzyżowania z drogą 

wojewódzką nr 750 w msc. Samsonów – Piechotne. 
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla 

Województwa Świętokrzyskiego w formie wykonania przebudowy drogi 

wojewódzkiej Nr 750, budowy chodnika i zatok autobusowych na 
odcinku od msc. Chrusty do msc. Lekomin, Gm. Zagnańsk. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie powołania przedstawiciela Gminy  
do Związku Gmin Powiatu Kieleckiego w zlewni Górnej Nidy. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia do kategorii drogi gminnej oraz 

ustalenia przebiegu drogi Umer-Zarzecze położonej na terenie gminy 
Zagnańsk. 

18. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia do kategorii drogi gminnej oraz 
ustalenia przebiegu drogi „ul. Dębowa w msc. Kaniów wraz z łącznikiem 
do Borowej Góry” położonej na terenie gminy Zagnańsk. 
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19. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania         
Narkomanii, Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2011. 

20. Podjęcie uchwały w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania  
i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz 
szczegółowych warunków jego funkcjonowania. 

21. Podjęcie uchwały 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. 

22. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy Zagnańsk (uchwalonego Uchwałą Nr 98/99 Rady Gminy w 

Zagnańsku z dnia 09 grudnia 1999r. ze zm.). 
23. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany nr 3  

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

24. 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. 

25. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Gminy Zagnańsk 

przyjętym Uchwałą Nr 10/2002 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 14 marca 
2002r. z późniejszymi zmianami. 

26. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały, dotyczącej przystąpienia 
do procedury zmiany granic administracyjnych Gminy Zagnańsk 
pomiędzy Gminą Zagnańsk a Gminą Masłów. 

27. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy 
Zagnańsk i nadania jej statutu. 

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. 
 

 Przewodniczący zapytał, czy do otrzymanego protokołu z sesji Rady 
Gminy Zagnańsk w dniu 29 grudnia 2010 roku 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. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy  

            Finansowej Gminy Zagnańsk na lata 2011-2016. 
 

 Skarbnik przedstawił krótko projekt uchwały, dot. wieloletniej 
prognozy finansowej. Do przedstawionej przez Skarbnika informacji radni nie 
mieli pytań. 

 Przewodniczący Wojciech Chłopek poddał pod głosowanie projekt 
uchwały. Za jego przyjęciem głosowało 14 radnych, przeciw nikt nie 
głosował, 1 radny wstrzymał się od głosu. 

 W wyniku głosowania uchwała została podjęta, zarejestrowana pod 
numerem 1/2011 i stanowi załącznik do protokołu. 

 
Ad. 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zagnańsk  
           na 2011 rok: 

 
 W punkcie dot. uchwalenia budżetu na 2011 rok zabrał głos Wójt 

Szczepan Skorupski, przedstawiając krótko projekt budżetu na 2011 rok. 
Skarbnik gminy Robert Szechnicki przedstawił zmiany techniczne, wskazane 
przez Regionalną Izbę Obrachunkową, nie powodujące zmian w konstrukcji 

projektu uchwały budżetowej. 
 Następnie Skarbnik na prośbę Przewodniczącego odczytał opinię 
Składu Orzekającego RIO o projekcie budżetu. 

 Przewodniczący poszczególnych komisji stałych rady gminy odczytali 
opinie komisji o projekcie budżetu (wszystkie komisje zaopiniowały projekt 

pozytywnie). 
 Przewodniczący Wojciech Chłopek przed odczytaniem projektu 
uchwały podał prawidłową podstawę prawną projektu uchwały, następnie 

odczytał projekt uchwały budżetowej i poddał go pod głosowanie. Za 
przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, nikt nie głosował przeciw, nikt 

nie wstrzymał się od głosu. W wyniku głosowania uchwała została podjęta, 
zarejestrowana pod numerem 2/2011 i stanowi załącznik do protokołu.  
 

godz.1500 – sprawy mieszkańców gminy 
 
 Pan Waldemar Wiech - Przewodniczący Rady Sołeckiej Sołectwa 

Zagnańsk    zwrócił się z prośbą o zapraszanie na sesje rady gminy 
przedstawicieli     Policji. 

 Pan Waldemar Wiech - Przewodniczący Rady Sołeckiej Sołectwa 
Zagnańsk    poprosił o wyjaśnienie ze strony spółki „Wodociągi Kieleckie”, 
dlaczego na rachunkach za wodę oraz ścieki – poziom odprowadzanych 

ścieków     wykazywany jest jako 100% pobranej wody (dotychczas było to na     
poziomie 70-80%). 
 Radny Artur Kudzia zwrócił się z prośbą o przygotowanie na kolejną 

sesję harmonogramu-sprawozdania ze stanu przygotowania gminy  
do inwestycji kanalizacyjnych w ramach projektu realizowanego przez 

Wodociągi  Kieleckie Sp. z o.o. w Kielcach. 
 Pan Marek Ślusarczyk (mieszkaniec gminy) poprosił o interwencję 
urzędu    w sprawie ustalenia przez prywatnych przewoźników konkretnego 

terminu     sprzedaży biletów miesięcznych. 



 5 

 Pani Cecylia Bilska (zam. przy ul. Turystycznej 29) zwróciła się  

z prośbą o interwencję urzędu w sprawie zalewania jej działki (oraz działek     
sąsiadujących) przez wodę z pól oraz opadową. Pani Bilska poinformowała,     

że sytuacja taka istnieje od 2008 roku. 
 Pani Ewa Jończyk – Przewodnicząca Rady Sołeckiej Sołectwa Bartków    
zwróciła się z prośbą o interwencję urzędu w Powiatowym  Zarządzie Dróg      

w Kielcach w sprawie poprawy nawierzchni drogi w Bartkowie. 
 Pani Ewa Jończyk – Przewodnicząca Rady Sołeckiej Sołectwa Bartków    
poinformowała, że rów biegnący wzdłuż drogi powiatowej w msc. Bartków     

jest zaniedbany, miejscami woda nie przedostaje się przez przepusty i wylewa 
się na jezdnię powodując jej niszczenie. Pani Jończyk poprosiła o pomoc  

w poprawieniu jego stanu. 
 Radny Artur Kudzia zgłosił wniosek o kilkuminutową przerwę  
w obradach. 

 Przewodniczący Wojciech Chłopek po przegłosowaniu wniosku (i jego 
jednogłośnym przyjęciu przez radnych) ogłosił przerwę w obradach sesji. 

Po przerwie Przewodniczący wznowił obrady sesji i przeszedł do kontynuacji 
przyjętego porządku obrad. 
 

Ad. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego  
             kredytu. 
 

 Przewodniczący zapytał, czy do projektu uchwały radni mają wnioski 
bądź pytania. Ponieważ nikt nie zgłosił uwag ani wniosków, Przewodniczący 

poddał pod głosowanie projekt uchwały. 
 Za przyjęciem uchwały głosowało 11 radnych, nikt nie głosował 
przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. W wyniku głosowania uchwała 

została podjęta, zarejestrowana pod numerem 3/2011 i stanowi załącznik  
do protokołu. 

  
Ad. 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej  
             na przebudowę drogi powiatowej Tumlin – Szałas na odcinku  

            Tumlin – Samsonów Ciągłe. 
 
 Przewodniczący zapytał, czy do projektu uchwały radni mają wnioski 

bądź pytania. Ponieważ nikt nie zgłosił uwag ani wniosków, Przewodniczący 
poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

 Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, nikt nie głosował 
przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. W wyniku głosowania uchwała 
została podjęta, zarejestrowana pod numerem 4/2011 i stanowi załącznik  

do protokołu. 
 
Ad. 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej  

             dla Powiatu Kieleckiego na przebudowę drogi powiatowej  
             nr 0298T w msc. Gruszka, Gm. Zagnańsk. 

 
 Przewodniczący zapytał, czy do projektu uchwały radni mają wnioski 
bądź pytania. Ponieważ nikt nie zgłosił uwag ani wniosków, Przewodniczący 

poddał pod głosowanie projekt uchwały. 
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 Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, nikt nie głosował 

przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. W wyniku głosowania uchwała 
została podjęta, zarejestrowana pod numerem 5/2011 i stanowi załącznik  

do protokołu. 
 
Ad. 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej  

              na przebudowę drogi powiatowej 0308T Kajetanów –  
             Marczakowe Doły w msc. Kajetanów. 
 

 Przewodniczący zapytał, czy do projektu uchwały radni mają wnioski 
bądź pytania. Ponieważ nikt nie zgłosił uwag ani wniosków, Przewodniczący 

poddał pod głosowanie projekt uchwały. 
 Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, nikt nie głosował 
przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. Jeden radny nie brał udziału  

w głosowaniu. W wyniku głosowania uchwała została podjęta, 
zarejestrowana pod numerem 6/2011 i stanowi załącznik do protokołu. 

 
Ad. 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej na  
             opracowanie projektu przebudowy drogi Szałas – Tuzy. 

 
 Przewodniczący zapytał, czy do projektu uchwały radni mają wnioski 
bądź pytania. Ponieważ nikt nie zgłosił uwag ani wniosków, Przewodniczący 

poddał pod głosowanie projekt uchwały. 
 Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, nikt nie głosował 

przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. W wyniku głosowania uchwała 
została podjęta jednogłośnie, zarejestrowana pod numerem 7/2011 i stanowi 
załącznik do protokołu. 

 
Ad.  12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej  

             na opracowanie projektu budowlanego i wydzielenie pasa  
             drogowego drogi powiatowej nr 0303T przez msc. Kaniów na  
             odcinku od skrzyżowania z ul. Młynarską do skrzyżowania  

             z ul. Dębową. 
 
 Przewodniczący zapytał, czy do projektu uchwały radni mają wnioski 

bądź pytania. Ponieważ nikt nie zgłosił uwag ani wniosków, Przewodniczący 
poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

 Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, nikt nie głosował 
przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. W wyniku głosowania uchwała 
została podjęta jednogłośnie, zarejestrowana pod numerem 8/2011 i stanowi 

załącznik do protokołu. 
 
Ad. 13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla  

             Powiatu Kieleckiego na wykonanie projektu budowy chodnika w  
             msc. Jasiów, Gm. Zagnańsk. 

 
 Przewodniczący zapytał, czy do projektu uchwały radni mają wnioski 
bądź pytania. Ponieważ nikt nie zgłosił uwag ani wniosków, Przewodniczący 

poddał pod głosowanie projekt uchwały. 
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 Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, nikt nie głosował 

przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. W wyniku głosowania uchwała 
została podjęta jednogłośnie, zarejestrowana pod numerem 9/2011 i stanowi 

załącznik do protokołu. 
 
Ad. 14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej na  

             opracowanie projektu budowlanego rozbudowy drogi powiatowej  
             0301T wraz z chodnikiem oraz projektu rozbudowy  
             skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 750 w msc. Samsonów –  

             Piechotne. 
 

 Przewodniczący zapytał, czy do projektu uchwały radni mają wnioski 
bądź pytania. Ponieważ nikt nie zgłosił uwag ani wniosków, Przewodniczący 
poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

 Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, nikt nie głosował 
przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. W wyniku głosowania uchwała 

została podjęta jednogłośnie, zarejestrowana pod numerem 10/2011  
i stanowi załącznik do protokołu. 
 

Ad. 15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla  
             Województwa Świętokrzyskiego w formie wykonania  
             przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 750, budowy chodnika  

             i zatok autobusowych na odcinku od msc. Chrusty do msc.  
             Lekomin, Gm. Zagnańsk. 

 
 Przewodniczący zapytał, czy do projektu uchwały radni mają wnioski 
bądź pytania. Ponieważ nikt nie zgłosił uwag ani wniosków, Przewodniczący 

poddał pod głosowanie projekt uchwały. 
 Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, nikt nie głosował 

przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. W wyniku głosowania uchwała 
została podjęta jednogłośnie, zarejestrowana pod numerem 11/2011  
i stanowi załącznik do protokołu. 

 
Ad. 16. Podjęcie uchwały w sprawie powołania przedstawiciela Gminy  
             do Związku Gmin Powiatu Kieleckiego w zlewni Górnej Nidy. 

 
 Przewodniczący Wojciech Chłopek poprosił o zgłaszanie kandydatur na 

przedstawiciela do Związku. 
 Radna Ewa Kita zgłosiła kandydaturę radnej Agnieszki Gębskiej. 
Radna Agnieszka Gębska wyraziła zgodę na kandydowanie.  

 Za wprowadzeniem kandydatury radnej Agnieszki Gębskiej do projektu 
uchwały głosowało 14 radnych – radna A. Gębska nie brała udziału  
w głosowaniu. 

 Przewodniczący Wojciech Chłopek poddał projekt uchwały pod 
głosowanie. Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, nikt nie głosował 

przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. Radna A. Gębska nie brała udziału  
w głosowaniu. 
 W wyniku głosowania uchwała została podjęta, zarejestrowana pod 

numerem 12/2011 i stanowi załącznik do protokołu. 



 8 

Ad. 17. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia do kategorii drogi  

               gminnej oraz ustalenia przebiegu drogi Umer-Zarzecze  
               położonej na terenie gminy Zagnańsk. 

 
 Przewodniczący poinformował, że § 5 projektu powinien mieć 
brzmienie: „Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia  

w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego”. Za 
wprowadzeniem poprawki głosowało 15 radnych,  nikt nie głosował przeciw, 
nikt nie wstrzymał się od głosu.  

 Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały.  
Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, nikt nie głosował przeciw, nikt 

nie wstrzymał się od głosu. W wyniku głosowania uchwała została podjęta 
jednogłośnie, zarejestrowana pod numerem 13/2011 i stanowi załącznik do 
protokołu. 

 
Ad. 18. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia do kategorii drogi  

               gminnej oraz ustalenia przebiegu drogi „ul. Dębowa w msc.  
               Kaniów wraz z łącznikiem do Borowej Góry” położonej na  
               terenie gminy Zagnańsk. 

 
Przewodniczący poinformował, że w tym projekcie uchwały również  

§ 5 projektu powinien mieć brzmienie: „Uchwała wchodzi w życie po upływie 

14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Świętokrzyskiego”. Za wprowadzeniem poprawki głosowało 14 radnych,  nikt 

nie głosował przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.  
 Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały.  
Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, nikt nie głosował przeciw, nikt 

nie wstrzymał się od głosu. W wyniku głosowania uchwała została podjęta, 
zarejestrowana pod numerem 14/2011 i stanowi załącznik do protokołu. 

 
Ad. 19. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki  
             i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania          

             Narkomanii na rok 2011. 
 

Przewodniczący zapytał, czy do projektu uchwały radni mają wnioski 

bądź pytania. 
Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa 

Publicznego Artur Pierzak zgłosił wniosek o zmianę kwot w preliminarzu 
wydatków do Gminnego Programu na rok 2011: - Dz. 851, rodz. 85154,  
§ 4430: zwiększenie o kwotę 1 600 zł, § 4610: zmniejszenie o kwotę 1 600 zł. 

Wójt Szczepan Skorupski zgłosił wniosek o zmianę kwoty w zadaniu  
nr 3 programu (ogółem z kwoty 75 751,00 do kwoty 71 751,00). 

Przewodniczący Wojciech Chłopek poddał pod głosowanie wniosek 

zgłoszony przez Przewodniczącego Komisji Ochrony Środowiska  
i Bezpieczeństwa Publicznego Artura Pierzaka. Za jego przyjęciem głosowało 

14 radnych, nikt nie głosował przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. 
Następnie Przewodniczący Wojciech Chłopek poddał pod głosowanie 

wniosek zgłoszony przez Wójta. Za jego przyjęciem głosowało 14 radnych, 

nikt nie głosował przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. 



 9 

Po przegłosowaniu poprawek Przewodniczący poddał pod głosowanie 

projekt uchwały. Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, nikt nie 
głosował przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. 

W wyniku głosowania uchwała została podjęta, zarejestrowana pod 
numerem 15/2011 i stanowi załącznik do protokołu. 
 

Ad. 20. Podjęcie uchwały w sprawie określenia trybu i sposobu  
               powoływania i odwoływania członków Zespołu  
               Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego  

               funkcjonowania. 
 

 Przewodniczący zapytał, czy do projektu uchwały radni mają wnioski 
bądź pytania. Ponieważ nikt nie zgłosił uwag ani wniosków, Przewodniczący 
poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

 Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, nikt nie głosował 
przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. W wyniku głosowania uchwała 

została podjęta, zarejestrowana pod numerem 16/2011 i stanowi załącznik 
do protokołu. 
 

Ad. 21. Podjęcie uchwały 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. 

 
 Przewodniczący zapytał, czy do projektu uchwały radni mają wnioski 
bądź pytania. Ponieważ nikt nie zgłosił uwag ani wniosków, Przewodniczący 

poddał pod głosowanie projekt uchwały. 
 Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, nikt nie głosował 

przeciw, 1 radny wstrzymał się od głosu. W wyniku głosowania uchwała 
została podjęta, zarejestrowana pod numerem 17/2011 i stanowi załącznik 
do protokołu. 

 
Ad. 22. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia  
              zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania  

              przestrzennego gminy Zagnańsk (uchwalonego Uchwałą Nr  
              98/99 Rady Gminy w Zagnańsku z dnia 09 grudnia 1999r. ze  

              zm.). 
 
 Przewodniczący zapytał, czy do projektu uchwały radni mają wnioski 

bądź pytania. Ponieważ nikt nie zgłosił uwag ani wniosków, Przewodniczący 
poddał pod głosowanie projekt uchwały. 
 Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, nikt nie głosował 

przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. W wyniku głosowania uchwała 
została podjęta jednogłośnie, zarejestrowana pod numerem 18/2011  

i stanowi załącznik do protokołu. 
 



 10 

Ad. 23. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia  

              zmiany nr 3 w miejscowym planie zagospodarowania  
              przestrzennego sołectwa Belno na terenie gminy Zagnańsk. 

  
 Przewodniczący zapytał, czy do projektu uchwały radni mają wnioski 
bądź pytania. Ponieważ nikt nie zgłosił uwag ani wniosków, Przewodniczący 

poddał pod głosowanie projekt uchwały. 
 Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, nikt nie głosował 
przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. W wyniku głosowania uchwała 

została podjęta jednogłośnie, zarejestrowana pod numerem 19/2011  
i stanowi załącznik do protokołu. 

 
Ad. 24. 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 poinformował radnych, że 
Wiceprzewodniczący Stefan Grudzień nie może być członkiem komisji 

rewizyjnej. 
 Ponieważ nikt nie zgłosił uwag ani wniosków, Przewodniczący poddał 
pod głosowanie projekt uchwały. 

 Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, 1 radny głosował 
przeciw, 1 radny wstrzymał się od głosu. W wyniku głosowania uchwała 

została podjęta, zarejestrowana pod numerem 20/2011 i stanowi załącznik 
do protokołu. 
 

Ad. 25. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Gminy Zagnańsk  
             przyjętym Uchwałą Nr 10/2002 Rady Gminy Zagnańsk z dnia  

             14 marca 2002r. z późniejszymi zmianami. 
 
 Przewodniczący zapytał, czy do projektu uchwały radni mają wnioski 

bądź pytania. Ponieważ nikt nie zgłosił uwag ani wniosków, Przewodniczący 
poddał pod głosowanie projekt uchwały. 
 Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, nikt nie głosował 

przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. W wyniku głosowania uchwała 
została podjęta jednogłośnie, zarejestrowana pod numerem 21/2011  

i stanowi załącznik do protokołu. 
 
Ad. 26. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały, dotyczącej  

              przystąpienia do procedury zmiany granic administracyjnych  
              Gminy Zagnańsk pomiędzy Gminą Zagnańsk a Gminą Masłów. 
 

 Przewodniczący zapytał, czy do projektu uchwały radni mają wnioski 
bądź pytania. Ponieważ nikt nie zgłosił uwag ani wniosków, Przewodniczący 

poddał pod głosowanie projekt uchwały. 
 Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, nikt nie głosował 
przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. W wyniku głosowania uchwała 
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została podjęta jednogłośnie, zarejestrowana pod numerem 22/2011  

i stanowi załącznik do protokołu. 
 

Ad. 27. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady  
              Gminy Zagnańsk i nadania jej statutu. 
 

 Przewodniczący poprosił radnego Kamila Piaseckiego, z którego 
inicjatywy pojawił się projekt uchwały, o krótką  informację o projekcie 
uchwały. 

 Radny Kamil Piasecki wyjaśnił, że jego intencją przy propozycji 
projektu uchwały była przede wszystkim aktywizacja młodzieży do czynnego 

udziału w pracach rady gminy i tym samym uczestnictwa we wszystkim, co 
dzieje się w Gminie Zagnańsk. 
 Ponieważ nikt nie zgłosił uwag ani wniosków, Przewodniczący poddał 

pod głosowanie projekt uchwały. 
 Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, nikt nie głosował 

przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. W wyniku głosowania uchwała 
została podjęta jednogłośnie, zarejestrowana pod numerem 23/2011  
i stanowi załącznik do protokołu.  

 
Ad. 28. Informacja o korespondencji wpływającej do Rady Gminy  
               Zagnańsk między sesjami. 

 
Przewodniczący Wojciech Chłopek poinformował radnych, że do Rady 

Gminy Zagnańsk między sesjami wpłynęło: 
- pismo dotyczące uwag do funkcjonowania Samorządowego Zespołu   
    Ośrodków Zdrowia w Zagnańsku, 

- pismo do Komisji Promocji, Turystyki i Rolnictwa, dot. atestacji  
    i stosowania środków ochrony roślin, 

- od Pana G. Stępnia, dot. indywidualnej sprawy z zakresu planu  
    zagospodarowania przestrzennego, 
- opinia prawna ze stowarzyszenia LGD „Dorzecze Bobrzy”, dot. uczestnictwa  

   radnych w organach stowarzyszenia, 
-  zaproszenie na spotkanie samorządowców, 
-  sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli, 

-  pismo od przewoźników z prośbą o zwolnienie z opłacania podatków, 
-  sprawozdanie GOPS za rok 2010 (kierowane do Rady ora Komisji Oświaty,  

   Kultury, Sportu, Pomocy Społecznej i Zdrowia), 
- pismo z Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, dot. projektu  
    uchwały w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania,  

    odraczania terminu zapłaty oraz rozkładania na raty należności mających  
    charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Zagnańsk lub jej  
    jednostkom organizacyjnym, 

-  pismo od Pani Bożeny Maleszak, dot. indywidualnej sprawy z zakresu  
     pomocy społecznej. 
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Ad. 29. Sprawozdanie delegatów do Związków międzygminnych. 
  

 Przedstawiciel gminy do Związku Gmin Gór Świętokrzyskich radny 
Tomasz Dąbrowski przedstawił sprawozdanie z działalności ZGGŚ w latach 
2006-2010, które zostało również przekazane wszystkim radnym. 

 Wójt Szczepan Skorupski przedstawił informację ze swojego 
uczestnictwa  na Posiedzeniu Zgromadzenia MZWiK, gdzie został wybrany 
Zarząd oraz członkowie Zgromadzenia i Komisja Rewizyjna. Kolejnym 

punktem posiedzenia było przyjęcie budżetu Związku.  
 Wójt poinformował również, że na miejsce radnego Stefana Grudnia do 

Rady Nadzorczej Spółki „Wodociągi Kieleckie” zaproponował kandydaturę 
Pana Wojciech Chłopka. 
 Pan Wójt podziękował radnemu Stefanowi Grudniowi za 

dotychczasową pracę w Radzie Nadzorczej. 
 

Ad. 30. Sprawy różne. 
 

Pan Kazimierz Tomasiak (Wiceprzewodniczący Rady Gminy) zwrócił się 

z prośbą, aby urząd skierował pismo do PZD w sprawie poprawy zjazdów    
na posesje w msc. Szałas Zaupust. Po jesiennym przeglądzie stanu      
technicznego drogi PZD obiecał naprawę zjazdów, co jednak do chwili     

obecnej nie zostało wykonane. 
Radny Kamil Piasecki zgłosił, że firma Niwa-Bis usuwająca drzewa przy     

drodze wojewódzkiej w Zagnańsku, uszkodziła mieszkańcom ogrodzenia. 
 Radny poprosił o interwencję urzędu w celu szybkiego naprawienia     
powstałych szkód. 

 
Ad. 31. Zapytania i interpelacje radnych i mieszkańców gminy. 

 
Pan Edward Milcarz (Sołtys Sołectwa Belno) zwrócił się z prośbą  

o interwencję w PZD w sprawie niezwłocznego usunięcia zalegającego na    

drodze po sezonie zimowym piasku. W okresie wiosennym zmycie piasku     
przez wodę spowoduje zamulenie kratek ściekowych oraz przepustów. 

Radny Tomasz Dąbrowski zwrócił uwagę, że worki ze śmieciami       

zbieranymi przez referat gospodarczy, pozostawiane są przez kilka dni na       
poboczach, co może spowodować ich powtórne rozsypanie przez       

zwierzęta. 
Radny Tomasz Dąbrowski zwrócił się z prośbą o zabranie kontenera na      

śmieci, umiejscowionego przy zbiorniku wodnym w Zachełmiu. Do       

kontenera tego okoliczni mieszkańcy wyrzucają odpady domowe i nie      
spełnia on swojej roli. 

Wiceprzewodnicząca Aneta Rutowicz zwróciła się z prośbą  

o sprawdzenie      stanu wykonania zagospodarowania placu przy budynku 
OSP w Samsonowie. 

Wiceprzewodnicząca Aneta Rutowicz zwróciła się z prośbą  
o dowieszenie na istniejących słupach w msc. Samsonów Dudków trzech 
lamp oraz wstawienie kilku słupów oświetleniowych w msc. Samsonów 

Rurarnia od początku ulicy do lasu. 




