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Protokół Nr III/2011 
z sesji Rady Gminy Zagnańsk 

w dniu 30 marca 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 radną Ewę Kita. 

 
Ad. 2. Przyjęcie porządku obrad. 

 
 Przewodniczący Wojciech Chłopek zapytał, czy do przedstawionego 
porządku obrad radni mają wnioski. 

 Wójt Szczepan Skorupski zgłosił wniosek o zdjęcie z porządku obrad 
punktu nr 9, który uzasadnił podjęciem przez Radę Gminy w miesiącu 
październiku ubiegłego roku uchwały, która jest już realizowana. 

 Radny Artur Kudzia zgłosił wniosek o zdjęcie z porządku obrad punktu 
nr 12, uzasadniając zdjęcie potrzebą dopracowania i doprecyzowania zapisów 

projektu uchwały. 
 Wójt Szczepan Skorupski zgłosił wniosek o wprowadzenie do porządku 
obrad projektu uchwały w sprawie wniesienia do używania i eksploatacji 

przez Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach urządzeń 
infrastruktury wodociągowej. 

 Przewodniczący Wojciech Chłopek poddał pod głosowanie wszystkie 
wnioski według kolejności zgłoszeń. 
 Za zdjęciem punktu nr 9 głosowało 15 radnych (przy 15 obecnych 

podczas głosowania). W wyniku głosowania punkt nr 9 został zdjęty  
z porządku obrad. 
 Za  zdjęciem punktu nr 12 głosowało 14 radnych, 1 radny głosował 

przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu (przy 15 obecnych podczas 
głosowania). W wyniku głosowania punkt nr 12 został zdjęty z porządku 

obrad. 
 Za wprowadzeniem do porządku obrad projektu uchwały w sprawie 
wniesienia do używania i eksploatacji przez Międzygminny Związek 

Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach urządzeń infrastruktury wodociągowej 
jako punkt 20a, głosowało 15 radnych (przy 15 obecnych podczas 

głosowania). 
Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie porządku 

obrad z wprowadzonymi przez radę zmianami. Za jego przyjęciem głosowało 

15 radnych (przy 15 obecnych podczas głosowania). 
 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. 
4. Informacja Wójta z działalności między sesjami. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Zagnańsk na lata 2011-2016. 
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6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok. 
7. 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. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie  

w budżecie Gminy Zagnańsk na rok budżetowy 2012 środków 
stanowiących fundusz sołecki. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 5/2011 Rady Gminy 
Zagnańsk o udzieleniu pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego na 
przebudowę drogi powiatowej nr 0298T w msc. Gruszka, Gm. Zagnańsk. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia do kategorii drogi gminnej oraz 
ustalenia przebiegu drogi „ciąg ulicy Dęba Bartka i ulicy Bartkowe 

Wzgórze” położonej na terenie gminy Zagnańsk. 
11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej. 
12. Podjęcie uchwały w sprawie Zmiany Nr 4 w miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego sołectwa Jaworze na terenie gminy 
Zagnańsk. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Nr 11 Studium uwarunkowań  

i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zagnańsk. 
14. Podjęcie uchwały w sprawie Zmiany Nr 5 w miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego sołectwa Bartków na terenie gminy 
Zagnańsk. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Nr 12 Studium uwarunkowań  

i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zagnańsk. 
16. Podjęcie uchwały w sprawie Zmiany Nr 5 w miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego sołectwa Samsonów na terenie gminy 
Zagnańsk. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Nr 14 Studium uwarunkowań  

i kierunków zagospodarowania przestrzennego. 
18. Podjęcie uchwały w sprawie Zmiany Nr 4 w miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego sołectwa Tumlin na terenie gminy 

Zagnańsk. 
19. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia do używania i eksploatacji przez 

Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach urządzeń 
infrastruktury wodociągowej 

20. Podjęcie uchwały w sprawie porozumienia z Gminą Mełgiew w zakresie 

realizacji projektu „Szlak Jana II Sobieskiego parasolowym produktem 
rozwoju regionalnego Polski Wschodniej” współfinansowanego ze 

środków Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. 
21. Podjęcie stanowiska w sprawie wyłączenia obszarów sołectw Szałas oraz 

Długojów z obszaru chronionego NATURA 2000. 

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

23. Sprawozdanie delegatów do Związków międzygminnych. 

24. Sprawy różne. 
25. 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 28 lutego 2011 roku radni mają uwagi bądź 
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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. 
 
Ad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy  

             Finansowej Gminy Zagnańsk na lata 2011-2016. 
 

 Skarbnik przedstawił krótko projekt uchwały, dot. zmiany wieloletniej 
prognozy finansowej. Poinformował radnych, że każda zmiana w budżecie 
gminy powoduje zmianę Wieloletniej Prognozy Finansowej. Do 

przedstawionej przez Skarbnika informacji radni nie mieli pytań. 
 Przewodniczący Wojciech Chłopek poddał pod głosowanie projekt 
uchwały. Za jego przyjęciem głosowało 15 radnych, przeciw nikt nie 

głosował, nikt nie wstrzymał się od głosu. 
 W wyniku głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie, 

zarejestrowana pod numerem 26/2011 i stanowi załącznik do protokołu. 
 
Ad. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy  

              na 2011 rok. 

 Skarbnik przedstawił krótko projekt uchwały, dot. zmian w budżecie. 

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, nikt nie wstrzymał się od głosu (przy 14 obecnych podczas 
głosowania). 

 W wyniku głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie, 
zarejestrowana pod numerem 27/2011 i stanowi załącznik do protokołu. 

 
Ad. 7.  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. 

  
 Przewodniczący wyjaśnił, że projekt uchwały został zdjęty z porządku 

obrad poprzedniej sesji z uwagi na zastrzeżenia przesłane przez Urząd 
Ochrony Konkurencji i Konsumentów. 
 Obecny kształt projektu uchwały został doprecyzowany przez radcę 

prawnego urzędu gminy. 
 Przewodniczący Wojciech Chłopek poddał pod głosowanie projekt 

uchwały. Za jego przyjęciem głosowało 14 radnych, przeciw nikt nie 
głosował, nikt nie wstrzymał się od głosu (przy 14 obecnych podczas 
głosowania). 

 W wyniku głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie, 
zarejestrowana pod numerem 28/2011 i stanowi załącznik do protokołu. 
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Ad. 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na  
                 wyodrębnienie w budżecie Gminy Zagnańsk na rok  

                 budżetowy 2012 środków stanowiących fundusz sołecki. 
 
 Przewodniczący zapytał, czy do projektu uchwały radni mają pytania 

bądź wnioski.  
 Wiceprzewodniczący Stefan Grudzień powiedział, że odnośnie 

funkcjonowania funduszu sołeckiego są różne zdania i opinie, niemniej 
jednak jest to dobry środek aktywizacji środowisk sołeckich. 
Wiceprzewodniczący zaapelował jedynie o wykorzystywanie przez sołectwa 

tych środków w wysokości przysługującej danemu sołectwu. 
  Przewodniczący Wojciech Chłopek poddał pod głosowanie projekt 

uchwały. Za jego przyjęciem głosowało 15 radnych, przeciw nikt nie 
głosował, nikt nie wstrzymał się od głosu (przy 15 obecnych podczas 
głosowania). 

 W wyniku głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie, 
zarejestrowana pod numerem 29/2011 i stanowi załącznik do protokołu. 
 

Ad. 9.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 5/2011 Rady  
             Gminy Zagnańsk o udzieleniu pomocy finansowej dla Powiatu  

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

 Wójt wyjaśnił, że z dniem 1 stycznia br. uległa zmianie stawka podatku 
VAT, w związku z czym należy dokonać również zmiany uchwały w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego.  
 Przewodniczący Wojciech Chłopek poddał pod głosowanie projekt 
uchwały. Za jego przyjęciem głosowało 15 radnych, przeciw nikt nie 

głosował, nikt nie wstrzymał się od głosu (przy 15 obecnych podczas 
głosowania). 
 W wyniku głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie, 

zarejestrowana pod numerem 30/2011 i stanowi załącznik do protokołu. 
 

Ad. 10. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia do kategorii drogi  
               gminnej oraz ustalenia przebiegu drogi „ciąg ulicy Dęba  
               Bartka i ulicy Bartkowe Wzgórze” położonej na terenie gminy  

               Zagnańsk. 
 Przewodniczący zapytał, czy do projektu uchwały radni mają pytania 

bądź wnioski.  
 Ponieważ uwag ani wniosków nie zgłoszono, Przewodniczący poddał 
pod głosowanie projekt uchwały. Za jego przyjęciem głosowało 15 radnych, 

przeciw nikt nie głosował, nikt nie wstrzymał się od głosu (przy 15 obecnych 
podczas głosowania). 
 W wyniku głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie, 

zarejestrowana pod numerem 31/2011 i stanowi załącznik do protokołu. 
 

Ad. 11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji   
                    Iwentaryzacyjnej. 
 

 Przewodniczący poinformował, że w projekcie uchwały są dwa wolne 
miejsca – w które należy zgłosić kandydatury radnych. 
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 Przewodniczący Wojciech Chłopek zgłosił kandydaturę 
Wiceprzewodniczącego Kazimierza Tomasiaka. Wiceprzewodniczący 
Kazimierz Tomasiak wyraził zgodę na pełnienie funkcji członka komisji 

inwentaryzacyjnej. 
 Radny Artur Kudzia zgłosił kandydaturę radnej Grażyny Wawszczak. 
Radna Grażyna Wawszczak wyraziła zgodę na pełnienie funkcji członka 

komisji inwentaryzacyjnej. 
 Przewodniczący Wojciech Chłopek poddał pod głosowanie 

wprowadzenie kandydatury Wiceprzewodniczącego Kazimierza Tomasiaka  
do projektu uchwały. Za wprowadzeniem kandydatury głosowało  
13 radnych, 1 radny głosował przeciw, 1 radny wstrzymał się od głosu.  

 Następnie Przewodniczący Wojciech Chłopek poddał pod głosowanie 
wprowadzenie kandydatury radnej Grażyny Wawszczak do projektu uchwały. 

Za wprowadzeniem kandydatury głosowało 14 radnych, nikt nie głosował 
przeciw, 1 radny wstrzymał się od głosu. 
 Przewodniczący odczytał projekt uchwały z przegłosowanymi przez 

radę kandydaturami i poddał go pod głosowanie. 
 Za przyjęciem głosowało 15 radnych, przeciw nikt nie głosował, nikt 
nie wstrzymał się od głosu (przy 15 obecnych podczas głosowania). 

 W wyniku głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie, 
zarejestrowana pod numerem 32/2011 i stanowi załącznik do protokołu. 

 
Ad. 12. Podjęcie uchwały w sprawie Zmiany Nr 4 w miejscowym planie  
             zagospodarowania przestrzennego sołectwa Jaworze na terenie  

             gminy Zagnańsk. 
 

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

pod głosowanie projekt uchwały. Za jego przyjęciem głosowało 15 radnych, 
przeciw nikt nie głosował, nikt nie wstrzymał się od głosu (przy 15 obecnych 
podczas głosowania). 

 W wyniku głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie, 
zarejestrowana pod numerem 33/2011 i stanowi załącznik do protokołu. 

 
Ad. 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Nr 11 Studium  
                uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego  

                gminy Zagnańsk. 
 

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

pod głosowanie projekt uchwały. Za jego przyjęciem głosowało 15 radnych, 
przeciw nikt nie głosował, nikt nie wstrzymał się od głosu (przy 15 obecnych 
podczas głosowania). 

 W wyniku głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie, 
zarejestrowana pod numerem 34/2011 i stanowi załącznik do protokołu. 

 
Ad. 14. Podjęcie uchwały w sprawie Zmiany Nr 5 w miejscowym planie  
            zagospodarowania przestrzennego sołectwa Bartków na terenie  

            gminy Zagnańsk. 
 



 6 

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

pod głosowanie projekt uchwały. Za jego przyjęciem głosowało 15 radnych, 
przeciw nikt nie głosował, nikt nie wstrzymał się od głosu (przy 15 obecnych 
podczas głosowania). 

 W wyniku głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie, 
zarejestrowana pod numerem 35/2011 i stanowi załącznik do protokołu. 

 
Ad. 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Nr 12 Studium  
                uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego  

                gminy Zagnańsk. 
 

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

pod głosowanie projekt uchwały. Za jego przyjęciem głosowało 13 radnych, 
przeciw nikt nie głosował, nikt nie wstrzymał się od głosu (przy 13 obecnych 
podczas głosowania). 

 W wyniku głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie, 
zarejestrowana pod numerem 36/2011 i stanowi załącznik do protokołu. 

 
Ad. 16. Podjęcie uchwały w sprawie Zmiany Nr 5 w miejscowym planie  
            zagospodarowania przestrzennego sołectwa Samsonów na  

            terenie gminy Zagnańsk. 
 

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

pod głosowanie projekt uchwały. Za jego przyjęciem głosowało 15 radnych, 
przeciw nikt nie głosował, nikt nie wstrzymał się od głosu (przy 15 obecnych 
podczas głosowania). 

 W wyniku głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie, 
zarejestrowana pod numerem 37/2011 i stanowi załącznik do protokołu. 

 
Ad. 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Nr 14 Studium  
                uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. 

 
 Przewodniczący zapytał, czy do projektu uchwały radni mają pytania 

bądź wnioski.  
 Ponieważ uwag ani wniosków nie zgłoszono, Przewodniczący poddał 
pod głosowanie projekt uchwały. Za jego przyjęciem głosowało 15 radnych, 

przeciw nikt nie głosował, nikt nie wstrzymał się od głosu (przy 15 obecnych 
podczas głosowania). 
 W wyniku głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie, 

zarejestrowana pod numerem 38/2011 i stanowi załącznik do protokołu. 
 

Ad. 18. Podjęcie uchwały w sprawie Zmiany Nr 4 w miejscowym planie  
            zagospodarowania przestrzennego sołectwa Tumlin na terenie  
            gminy Zagnańsk. 
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 Przewodniczący zapytał, czy do projektu uchwały radni mają pytania 
bądź wnioski.  
 Ponieważ uwag ani wniosków nie zgłoszono, Przewodniczący poddał 

pod głosowanie projekt uchwały. Za jego przyjęciem głosowało 15 radnych, 
przeciw nikt nie głosował, nikt nie wstrzymał się od głosu (przy 15 obecnych 
podczas głosowania). 

 W wyniku głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie, 
zarejestrowana pod numerem 39/2011 i stanowi załącznik do protokołu. 

 
Ad. 19. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia do używania  
                 i eksploatacji przez Międzygminny Związek Wodociągów  

                 i Kanalizacji w Kielcach urządzeń infrastruktury  
                 wodociągowej. 

 
 Przewodniczący zapytał, czy do projektu uchwały radni mają pytania 
bądź wnioski.  

 Ponieważ uwag ani wniosków nie zgłoszono, Przewodniczący poddał 
pod głosowanie projekt uchwały. Za jego przyjęciem głosowało 15 radnych, 
przeciw nikt nie głosował, nikt nie wstrzymał się od głosu (przy 15 obecnych 

podczas głosowania). 
 W wyniku głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie, 

zarejestrowana pod numerem 40/2011 i stanowi załącznik do protokołu. 
 
Ad. 20. Podjęcie uchwały w sprawie porozumienia z Gminą Mełgiew  

             w zakresie realizacji projektu „Szlak Jana II Sobieskiego  
             parasolowym produktem rozwoju regionalnego Polski  

             Wschodniej” współfinansowanego ze środków Programu  
             Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. 
 

 Skarbnik Gminy Robert Szechnicki poinformował, że w projekcie 
uchwały należy nanieść następujące poprawki: zmianę lidera na gminę 
Spiczyn oraz zmianę brzmienia § 3 na: „Gmina zapewni wkład własny, który 

ustalony zostanie w umowie partnerskiej”. 
 Przewodniczący odczytał projekt uchwały z naniesionymi poprawkami  

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

zarejestrowana pod numerem 41/2011 i stanowi załącznik do protokołu. 
 

Ad. 21. Podjęcie stanowiska w sprawie wyłączenia obszarów sołectw  
              Szałas oraz Długojów z obszaru chronionego NATURA 2000. 
 

 Wiceprzewodniczący Kazimierz Tomasiak poinformował, że przed 
akcesją Polski do Unii Europejskiej została utworzona tzw. „lista cieni”,  
której znalazły się obszary gminy, które posiadały cechy kwalifikujące je  

w przyszłości do obszarów chronionych. Wkrótce jednak okazało się, że „lista 
cieni” w całości została uznana za obszary chronione, bez jakichkolwiek 

konsultacji z mieszkańcami. Zaznaczyć należy, że w sołectwie Szałas do 
obszaru chronionego zaliczone zostały również prywatne działki 
mieszkańców wraz zabudowaniami. 

 W chwili obecnej możliwe jest zgłaszanie uwag do tworzonego planu 
ochrony, dlatego Wiceprzewodniczący po przeprowadzonych zebraniach 
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wiejskich w sołectwach Szałas i Długojów, prosi radę o poparcie woli 
mieszkańców w formie stanowiska w sprawie wyłączenia sołectw z obszaru 
chronionego „Natura 2000”. 

 Przewodniczący odczytał stanowisko i zapytał, kto z radnych takie 
stanowisko popiera. Za poparciem stanowiska głosowało 15 radnych (przy 15 
obecnych podczas głosowania). 

 
Ad. 22. Informacja o korespondencji wpływającej do Rady Gminy  

               Zagnańsk między sesjami. 
 
 Przewodniczący poinformował, że od ostatniej sesji do rady gminy 

wpłynęły pisma: 
-   zaproszenie na zjazd gminny Ochotniczych Straży Pożarnej, 

- uchwała 17/2011 Regionalnej Izby Obrachunkowej – pozytywna opinia  
    o planowanej kwocie długu, 
- uchwała nr 16/2011 Regionalnej Izby Obrachunkowej – opinia dot.  

    możliwości sfinansowania deficytu, 
-   zaproszenie na sesję Rady Powiatu Kieleckiego, 
-  pismo Pani Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, dotyczące  

    analizy finansowej kosztów i możliwości przygotowywania posiłków przez  
    szkoły posiadające kuchnię dla uczniów pozostałych pięciu szkół z terenu     

    gminy Zagnańsk, 
- pismo mieszkańców ulicy Miodowej z prośbą o umieszczenie zadania  
    budowy drogi w budżecie na 2011 rok, 

-   odpowiedź Nadleśnictwa Zagnańsk dla mieszkańca ul. Przemysłowej, dot.  
     zaopatrywania mieszkańców w wodę, 

- pismo Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” z prośbą  
      o egzekwowanie opłat od właścicieli firm zajmujących się handlem  
      obwoźnym, 

-   pismo od Wojewody Świętokrzyskiego, dotyczące zastrzeżeń w zapisach  
      uchwały. 
 Przewodniczący poinformował, że Rada Gminy Zagnańsk nie jest 

władna do podejmowania działań w kierunku zmiany Statutu Związku Gmin 
Gór Świętokrzyskich i to Związek musi dopracować zapisy w statucie, 

wysyłanym gminom do przyjęcia go w formie uchwały. 
 
Ad. 23. Sprawozdanie delegatów do Związków międzygminnych. 

 
 Wójt poinformował, że w okresie od ostatniej sesji nie odbywały się 

żadne posiedzenia, w których uczestniczyliby delegaci. Zmieniła się 
natomiast wysokość składki członkowskiej do Związku Gmin Gór 
Świętokrzyskich z 2 zł na 2,50 zł za jednego mieszkańca. 

 
Ad. 24. Sprawy różne. 
 

 Wiceprzewodniczący Stefan Grudzień zwrócił uwagę na        
zabezpieczenie osuwającej się skarpy przy ul. Spacerowej (w pobliżu ul. 

Leśnej).  
          Sekretarz Mirosława Badzińska poinformowała, że przeprowadzone 
zostały już rozmowy z wykonawcą, na których ustalono szczegóły dot. 

wykonania ul. Spacerowej.  
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Wiceprzewodniczący Rady Stefan Grudzień poprosił o powiadamianie 
radnych o spotkaniach z udziałem Nadleśniczego Nadleśnictwa  Zagnańsk. 

Ad. 25. Zapytania i interpelacje radnych i mieszkańców gminy. 
 

Sołtys sołectwa Umer Edward Krzeszowski zwrócił się z prośbą  
o poparcie swojej kandydatury w wyborach do Izb Rolniczych.  

Pan Waldemar Wiech (Przewodniczący Rady Sołeckiej Zagnańsk) 
zwrócił uwagę na powstałe na drodze Zagnańsk – Kielce szczeliny między 

pasami dywanika asfaltowego. Pan Wiech zasugerował przesłanie do        
PZD w Kielcach pisma z prośbą o uzupełnienie tych ubytków masą ze         
smoły. 

Wiceprzewodniczący Kazimierz Tomasiak poprosił o interwencję w PZD         

sprawie usterek na drodze powiatowej z Kołomani do Długojowa (droga na 
odcinku w lesie jest zapadnięta oraz popękana). 

Wiceprzewodniczący Kazimierz Tomasiak poprosił o interwencję w 
sprawie drogi Długojów – Szałas (przez las) – droga jest nierówna, pełno na 
niej zastoisk wody, brak jest rowów odwadniających – a jest ona drogą 

mocno uczęszczaną przez mieszkańców Długojowa. 

Wiceprzewodniczący Kazimierz Tomasiak poprosił o interwencję w PZD        

w sprawie fatalnego stanu nawierzchni drogi Samsonów – Szałas (na  
odcinku leśnym). Wiceprzewodniczący podkreślił, że dotychczasowy     

sposób naprawiania ubytków poprzez wypełnianie różnego rodzaju      
mieszankami i kruszywami jest nieskuteczny. 

Pan Władysław Zaczkiewicz (sołtys sołectwa Szałas) zgłosił problem        
zapadającej się kostki na wykonanych przez Powiatowy Zarząd Dróg 
zjazdach na posesje w msc. Szałas. 

Pan Mieczysław Kondrak (Przewodniczący Rady Sołeckiej Szałas) 

zwrócił się o pomoc w naprawie boiska do gry w piłkę nożną. Nawierzchnia          
boiska została w ubiegłym roku zniszczona przez dzikie zwierzęta       
(pozostały nieuporządkowane skarpy, dziury). 

Pan Marcin Fąfara (sołtys sołectwa Gruszka) zgłosił problem          
zapadniętych zjazdów na posesje w msc. Gruszka – firma wykonująca drogę 

nie ułożyła na zjazdach kostki. 

Pani Sekretarz Mirosława Badzińska poinformowała, że gmina 
przeprowadziła już rozmowy z wykonawcą i prace zostaną wkrótce 
zakończone. 

Pan Andrzej Starz (sołtys sołectwa Kaniów) zwrócił się z prośbą  
o naprawę - udrożnienie dwóch przepustów – nad posesjami nr 20 oraz 23. 

Sekretarz Mirosława Badzińska poinformowała, że utrzymanie 

chodnika i rowów należą do właściciela posesji, natomiast naprawy i remonty 
doraźne dróg robione są w miarę posiadanych przez powiat czy gminę 
środków.  

 




