
 1 

Protokół Nr VII/2011 
z sesji Rady Gminy Zagnańsk 

w dniu 7 września 2011r. 

 
Sesję Rady Gminy Zagnańsk otworzył Przewodniczący Rady Gminy 

Wojciech Chłopek. 

Przywitał wszystkich przybyłych na obrady sesji, stwierdził kworum 
uprawniające Radę do procedowania i podejmowania uchwał.  

Na sekretarza nadzorującego sporządzenie protokołu Przewodniczący 
Wojciech Chłopek wyznaczył radnego Artura Pierzaka.  

 

Ad. 2. Przyjęcie porządku obrad. 
 

 Przewodniczący Wojciech Chłopek zapytał, czy do przedstawionego 
porządku obrad radni mają wnioski. 
 Wiceprzewodniczący Stefan Grudzień poprosił, aby Przewodnicząca 

Komisji Planowania, Budżetu i Finansów odczytała wniosek wypracowany na 
posiedzeniu komisji. 
 Przewodnicząca poinformowała, że faktycznie wniosek taki powstał, 

jednak z jego ewentualnym zgłoszeniem na sesji członkowie komisji 
wtrzymali się do momentu, co wypracują pozostałe komisje, odbywające się 

przed sesją. 
 Wiceprzewodniczący Stefan Grudzień zgłosił wniosek o zdjęcie  
z porządku obrad punktu nr 7 w części B (pkt 7 tiret pierwszy). 

 Przewodniczący poddał pod głosowanie zdjęcie tego punktu z porządku 
obrad.  

 Za jego zdjęciem głosowało 2 radnych, 10 radnych głosowało przeciw,  
2 radnych wstrzymało się od głosu. Wskutek głosowania punkt pozostał  
w proponowanym porządku obrad. 

 Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie porządku 
obrad. 
Za jego przyjęciem głosowało 14 radnych (przy 14 obecnych podczas 

głosowania). 
 W wyniku głosowania porządek obrad został przyjęty i przedstawia się 

następująco: 
  

Proponowany 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. Podjęcie uchwał: 
- w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zagnańsk  
  na lata 2011-2016, 

- w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok, 
       - w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zakresu i formy   

          informacji za I półrocze o przebiegu wykonania budżetu gminy  
          Zagnańsk oraz przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej  
          instytucji kultury i samodzielnego zespołu opieki zdrowotnej, których  

          organem założycielskim jest gmina Zagnańsk. 
6. Podjęcie uchwał: 
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- w sprawie Zmiany Nr 3 w miejscowym planie zagospodarowania  
   przestrzennego sołectw Chrusty i Zagnańsk na terenie gminy  
   Zagnańsk, 

7.  Podjęcie uchwał: 
     -  w sprawie wyrażenia zgody na najem części nieruchomości oznaczonej    
         numerem ewidencyjnym 1233/19 o pow. 58 m2 położonej w obrębie  

         geodezyjnym Samsonów gm. Zagnańsk na okres powyżej trzech lat  
         oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego  

         trybu zawarcia umowy, 
     - w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę części nieruchomości  
         oznaczonej numerem ewidencyjnym 1233/19 o pow. 238 m2 położonej  

         w obrębie geodezyjnym Samsonów gm. Zagnańsk na okres powyżej  
         trzech lat oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu  

         zawarcia umowy. 
8. Podjęcie uchwały w sprawie wydzielenia z majątku Gminy Zagnańsk  
     i przekazania do nieodpłatnego używania przez Międzygminny Związek  

     Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach nakładów inwestycyjnych  
     poniesionych przez Gminę Zagnańsk na budowę obiektów i urządzeń  
     infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej. 

9.  Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia dorocznego Wyróżnienia Gminy  
     Zagnańsk. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu „Mocny  
      Fundament”. 
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej przekształcenia   

      Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach poprzez likwidację  
      Poradni Schorzeń Metabolicznych w Wojewódzkiej Przychodni    

      Przyszpitalnej w Kielcach. 
12.  Podjęcie uchwał: 

- w sprawie zasięgnięcia od komendanta wojewódzkiego Policji    

    informacji o kandydatach na ławników, 
       -  w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez  
           dalszego biegu, 

       -  w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez   
           dalszego biegu, 

       -  w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez  
           dalszego biegu, 
       -  w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez   

           dalszego biegu, 
       - w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez    

          dalszego biegu. 
13. Informacja o korespondencji wpływającej do Rady Gminy Zagnańsk   
       między sesjami. 

14.  Sprawozdanie delegatów do Związków międzygminnych. 
15.  Sprawy różne. 
16.  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 5 sierpnia 2011 roku radni mają uwagi bądź 

wnioski. Ponieważ uwag ani wniosków nie zgłoszono, Przewodniczący poddał 
pod głosowanie przyjęcie protokołu z ostatniej sesji. 
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 Za przyjęciem protokołu głosowało 14 radnych (przy 14 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. 
 Wiceprzewodniczący Stefan Grudzień zapytał, czy poruszane były  

z Kierownikiem Posterunku Policji sprawy bezpieczeństwa na terenie gminy. 
 Wójt Szczepan Skorupski poinformował, że na komisji w dniu  
6 września obecny był Kierownik Policji, został również zaproszony na sesję  

i obiecał swoją obecność. Wójt zaznaczył, że w rozmowie z Kierownikiem 
Posterunku poruszał głównie kwestię braku służby patrolowej na terenie 

gminy. 
 Wiceprzewodniczący Kazimierz Tomasiak zapytał, jak wygląda sprawa 
komunikacji dla sołectwa Długojów. 

 Wójt poinformował, że na spotkaniu właściciele firm prowadzących  
działalność na terenie Gminy Zagnańsk (przewóz osób busami) oznajmili oni, 
że kursy do Długojowa są ekonomicznie nieuzasadnione. Dlatego podjęte 

zostały jeszcze rozmowy z firmami, które kursują na trasie Stąporków – 
Kielce oraz Skarżysko –Kamienna - Kielce. Na ogłoszony przetarg (trasę 

Długojów – Samsonów) nie wpłynęła żadna oferta. 
 
Ad. 5.1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy  

               Finansowej Gminy Zagnańsk na lata 2011-2016. 
 

 Skarbnik poinformował o konieczności naniesienia poprawek  
i wprowadzenia kwot, w związku ze zbliżającymi się wyborami w wydatkach 
na 2011 rok. 

 Przewodniczący poinformował, że odbędzie się to w formie 
autopoprawek do projektu uchwały i poddał pod głosowanie jego przyjęcie. 
Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych (przy 14 obecnych podczas 

głosowania). 
 W wyniku głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie  

w obecności 13 radnych, zarejestrowana pod numerem 73/2011 i stanowi 
załącznik do protokołu. 
 

Ad. 5.2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy  
                na 2011 rok. 

 Skarbnik przedstawił krótko projekt uchwały, dot. zmian w budżecie, 
wprowadzając autopoprawki w postaci zmian oznaczeń kilku rozdziałów.

 Przewodniczący wobec braku innych uwag ze strony radnych poddał 
pod głosowanie projekt uchwały ze zgłoszonymi przez Skarbnika 
autopoprawkami. Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych (przy 13 

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

w obecności 13 radnych, zarejestrowana pod numerem 74/2011 i stanowi 
załącznik do protokołu. 
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Ad. 5.3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie  
               określenia zakresu i formy  informacji za I półrocze  
               o przebiegu wykonania budżetu gminy Zagnańsk oraz  

               przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej  
               instytucji kultury i samodzielnego zespołu opieki zdrowotnej,  
               których organem założycielskim jest gmina Zagnańsk. 

 
 Przewodniczący wobec braku uwag ze strony radnych poddał pod 

głosowanie projekt uchwały. Za jego przyjęciem głosowało 14 radnych (przy 
14 obecnych podczas głosowania). 
 W wyniku głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie  

w obecności 14 radnych, zarejestrowana pod numerem 75/2011 i stanowi 
załącznik do protokołu. 

 
Ad. 6. Podjęcie uchwały w sprawie Zmiany Nr 3 w miejscowym planie  
           zagospodarowania przestrzennego sołectw Chrusty i Zagnańsk na  

           terenie gminy Zagnańsk. 
 
 Przewodniczący wobec braku uwag ze strony radnych poddał pod 

głosowanie projekt uchwały. Za jego przyjęciem głosowało 14 radnych (przy 
14 obecnych podczas głosowania). 

 W wyniku głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie  
w obecności 14 radnych, zarejestrowana pod numerem 76/2011 i stanowi 
załącznik do protokołu. 

 
Ad. 7.1. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na najem części  

              nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 1233/19  
              o pow. 58 m2 położonej w obrębie geodezyjnym Samsonów gm.  
              Zagnańsk na okres powyżej trzech lat oraz wyrażenia zgody na  

              odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia  
              umowy. 
 

 Wójt poinformował, że wpłynęło pismo od najemcy a roczny dochód  
z tytułu najmu tej nieruchomości to 2 850 zł. 

 Przewodniczący wobec braku uwag ze strony radnych poddał pod 
głosowanie projekt uchwały. Za jego przyjęciem głosowało 14 radnych (przy 
14 obecnych podczas głosowania). 

 W wyniku głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie  
w obecności 14 radnych, zarejestrowana pod numerem 77/2011 i stanowi 

załącznik do protokołu. 
 
Ad. 7.2. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę   

               części nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym  
               1233/19 o pow. 238 m2 położonej w obrębie geodezyjnym  
               Samsonów gm. Zagnańsk na okres powyżej trzech lat oraz na  

               odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia  
               umowy. 

 
 Wójt poinformował, że dzierżawca chce prowadzić na tym terenie 
usługi związane z obsługą branży samochodowej. Ponadto odbyło się 

spotkanie z Radą Sołecką i Ochotniczą Strażą Pożarną, które to nie wnoszą 
uwag do lokalizacji tych usług. 
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 Wiceprzewodniczący Stefan Grudzień zauważył, że projekt budził 
zastrzeżenia co do procedur, ponieważ – jego zdaniem – takie miejsca, 
zlokalizowane na terenie gminy, powinny być podane do publicznej 

wiadomości. 
 Radna Ewa Kita zauważyła, że istotnie na posiedzeniu komisji powstał 
taki wniosek i uwagi, jednak od innych komisji tego typu uwagi nie wpłynęły 

i dlatego nie został on zgłoszony na sesji. 
 Radny Artur Kudzia zapytał, czy Rada Sołecka sołectwa Samsonów nie 

wnosiła sprzeciwu do rodzaju planowanej działalności usługowej ani też co 
do jej lokalizacji. 
 Wójt odpowiedział, że podczas spotkania nie było nawet jednego 

przeciwnego głosu.   
 Przewodniczący wobec braku uwag ze strony radnych poddał pod 

głosowanie projekt uchwały. Za jego przyjęciem głosowało 12 radnych, 
przeciw głosował 1 radny, 1 radny wstrzymał się od głosu (przy 14 obecnych 
podczas głosowania). 

 W wyniku głosowania uchwała została podjęta w obecności 14 
radnych, zarejestrowana pod numerem 78/2011 i stanowi załącznik do 
protokołu. 

 
Godzina 1500 – czas dla mieszkańców gminy Zagnańsk 

 
 
 Radna Grażyna Wawszczak, Wiceprzewodniczący Rady Stefan 

Grudzień oraz Przewodniczący Rady Sołeckiej Waldemar Wiech dyskutowali 
o możliwościach rozwiązania problemu, zgłoszonego przez mieszkankę ul. 

Turystycznej (posesja nr 29 i sąsiednie), polegającego na sukcesywnym 
zalewaniu ich posesji wodą opadową oraz wodą, powstającą w okresie 
wczesno-wiosennym z roztapiającego się śniegu. 

 Jan Olszewski (sołtys sołectwa Jaworze) zauważył, że przy budowie 
łącznika Jaworze-Siodła inwestor źle wyprofilował rowy, gdyż prawie cały 
żwir z poboczy zsypuje się na drogę, powodując zagrożenie dla pojazdów. 

 
 Władysław Zaczkiewicz (sołtys sołectwa Szałas) zwrócił się z ponowną 

prośbą o wystąpienie do PZD o zamontowanie wyrwanej barierki   ochronnej 
na moście (łącznik/wygon między drogą Szałas Komorniki a Szałas Stary) 
oraz wyegzekwowanie naprawy pęknięć asfaltu i innych usterek, które miały 

być wykonane w ramach napraw gwarancyjnych drogi Szałas-Zaupust. 
Władysław Zaczkiewicz (sołtys sołectwa Szałas) poprosił o wykoszenie 

trawy i krzewów oraz oczyszczenie i udrożnienie rowu przy skręcie w drogę 

Szałas Zaupust (lewa strona) – przy intensywnych opadach deszczu 

zalegająca tam woda powoduje podtopienia najbliżej usytuowanych domów. 

Obecni na sesji mieszkańcy zaznaczali opieszałość Powiatowego Zarządu 

Dróg w Kielcach, podając przykłady nawet rocznych opóźnień w realizacji 

zgłaszanych przez gminę wniosków. 

 Przewodniczący Wojciech Chłopek powitał przybyłego na sesję Rady 

Gminy radnego Powiatu Kieleckiego Karola Jacewicza oraz radnego Sejmiku 
Województwa Mieczysława Gębskiego. 
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 Mirosława Badzińska Sekretarz Gminy poinformowała, że odbyło się 

już spotkanie z przedstawicielem Powiatowego Zarządu Dróg w Kielcach,  

z którego spisano protokół i ponaglono przedstawiciela w kwestii opieszałości 

na zgłaszane problemy. 

 Radny Powiatu Kieleckiego Karol Jacewicza zaznaczył, że trudno będzie 

zmienić taki stan rzeczy, gdyż budżet Powiatu jest zbyt mały w stosunku do 

stawianych zadań oraz potrzeb. Radny poprosił o przekazanie mu listy 

niewykonanych problemów i wniosków oraz zaznaczył, że z uwagi na budowę 

przez Powiat Kielecki nowej siedziby – innych, całkowicie nowych zadań do 

wykonania będzie bardzo mało. 

Radna Agnieszka Gębska zwróciła się z prośbą o wykonanie jednego  

zjazdu na posesję w msc. Gruszka (po zakończeniu inwestycji pozostał tylko 

jeden, nie wykonany zjazd na całej długości drogi). 

Radny Artur Kudzia poprosił o wystąpienie do Powiatowego Zarządu 

Dróg o usunięcie (pozostawionych po udrożnieniu rowów) karp i korzeni 

drzew na odcinku między Jaworzami a Gruszką. Radny zgłasza ten problem 

od półtorej roku – bezskutecznie,. 

Radny Artur Pierzak zwrócił uwagę na kilka źle wykonanych 

fragmentów  inwestycji drogowej w Tumlinie (m. inn. źle ułożona kostka przy 

wjeździe do szkoły w Tumlinie, popękany asfalt w pobliżu boiska, 

poobsuwane ażury w rowach). 

Aneta Rutowicz (Wiceprzewodnicząca Rady Gminy) zwróciła się  

z prośbą o dowiezienie destruktu na drogę Samsonów – Dudków. 

 Aneta Rutowicz (Wiceprzewodnicząca Rady Gminy) zwróciła się  

z prośbą o wystąpienie z pismem do PZD w Kielcach – przy wykonywanej  

w chwili  obecnej inwestycji budowy chodnika w Samsonowie – Ciągłych 

prawdopodobnie nie zostanie wykonanych 5 zjazdów (mostków) na  posesje – 

końcowy odcinek chodnika (jadąc w kierunku msc. Szałas). 

Stanisław Kundera (sołtys sołectwa Bartków) zwrócił się z prośbą  

o poszerzenie jezdni w msc. Goleniawy (od posesji nr 59 do posesji nr 69). 

Aneta Rutowicz (Wiceprzewodnicząca Rady Gminy) zwróciła się  

z prośbą o wystąpienie do PZD w Kielcach w sprawie terminu zamontowania 

na drodze Samsonów Dudków barierki ochronnej przy rzece (wystąpienie 

datowane było na 18 marca br. – bez odpowiedzi do chwili obecnej). 

Wiceprzewodniczący Stefan Grudzień powiedział, że zadania 

wykonywane przez Powiatowy Zarząd Dróg są coraz gorszej jakości. Podał za 

przykład drogę Zagnańsk – Kielce, która jest nową drogą a już jest 

remontowana, ma masę ubytków, pękający asfalt, dziury między pasami 

asfaltu. Wiceprzewodniczący nazwał drogę „bublem” i zwrócił uwagę na 
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fatalne wykonawstwo jak również złe przygotowanie warunków zamówienia 

publicznego na dane zadanie. 

Wobec braku dalszych zapytań Przewodniczący Wojciech Chłopek 

poinformował o dalszej realizacji porządku obrad. 

 Ad. 8. Podjęcie uchwały w sprawie wydzielenia z majątku Gminy  

             Zagnańsk i przekazania do nieodpłatnego używania przez  
             Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach  
             nakładów inwestycyjnych poniesionych przez Gminę Zagnańsk  

             na budowę obiektów i urządzeń infrastruktury wodociągowo 
             -kanalizacyjnej. 

 
 Przewodniczący wobec braku uwag ze strony radnych poddał pod 
głosowanie projekt uchwały. Za jego przyjęciem głosowało 14 radnych (przy 

14 obecnych podczas głosowania). 
 W wyniku głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie  
w obecności 14 radnych, zarejestrowana pod numerem 79/2011 i stanowi 

załącznik do protokołu. 
 

Ad. 9.1. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia dorocznego   
                 Wyróżnienia Gminy Zagnańsk. 
 

 Do projektu uchwały zgłoszono poprawki w punkcie 4 i 5 Regulaminu 
przyznawania dorocznego Wyróżnienia Gminy Zagnańsk. 
 Przewodniczący poddał pod głosowanie naniesione zmiany zapisów. Za 

ich wprowadzeniem głosowało 11 radnych, przeciw nikt nie głosował,  
2 radnych wstrzymało się od głosu. 

 Przewodniczący wobec braku innych uwag ze strony radnych poddał 
pod głosowanie projekt uchwały. Za jego przyjęciem głosowało 13 radnych 
(przy 13 obecnych podczas głosowania). 

 W wyniku głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie  
w obecności 14 radnych, zarejestrowana pod numerem 80/2011 i stanowi 

załącznik do protokołu. 
 
Ad. 9.2. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu   

               „Mocny Fundament”. 
 
 Radnym przekazany został projekt uchwały, uwzględniający 

autopoprawki zgłoszone przez Wójta oraz sugestie poszczególnych komisji. 
 Przewodniczący wobec braku uwag ze strony radnych poddał pod 

głosowanie projekt uchwały. Za jego przyjęciem głosowało 13 radnych (przy 
13 obecnych podczas głosowania). 
 W wyniku głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie  

w obecności 14 radnych, zarejestrowana pod numerem 81/2011 i stanowi 
załącznik do protokołu. 

 
Ad. 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej  
            przekształcenia Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach  

            poprzez likwidację Poradni Schorzeń Metabolicznych  
            w Wojewódzkiej Przychodni  Przyszpitalnej w Kielcach. 
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 Radny Artur Kudzia poprosił, aby w przyszłości w projekcie uchwały 
zostawiać miejsce na przegłosowanie przez radę, czy jest to opinia 
pozytywna, czy też negatywna. 

 Przewodniczący wobec braku uwag ze strony radnych poddał pod 
głosowanie projekt uchwały. Za jego przyjęciem głosowało 12 radnych,  
1 radny głosował przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu (przy 13 obecnych 

podczas głosowania). 
 W wyniku głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie  

w obecności 13 radnych, zarejestrowana pod numerem 82/2011 i stanowi 
załącznik do protokołu. 
 

Ad. 11.1. Podjęcie uchwały w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika,  
               które pozostawia się bez dalszego biegu. 

 
 Przewodniczący Wojciech Chłopek poinformował o kolejności 
głosowania poszczególnych tiretów tego punktu. 

 
 Następnie Przewodniczący wobec braku uwag ze strony radnych 
poddał pod głosowanie projekt uchwały, dot. kandydatury Pani Kulińskiej. 

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

 W wyniku głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie  
w obecności 13 radnych, zarejestrowana pod numerem 83/2011 i stanowi 
załącznik do protokołu. 

 
Ad. 11.2. Podjęcie uchwały w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika,  

               które pozostawia się bez dalszego biegu. 
 
 Przewodniczący wobec braku uwag ze strony radnych poddał pod 

głosowanie projekt uchwały, dot. kandydatury Pani Lisowskiej. Za jego 
przyjęciem głosowało 12 radnych, nikt nie głosował przeciw, 2 radnych 
wstrzymało się od głosu (przy 14 obecnych podczas głosowania). 

 W wyniku głosowania uchwała została podjęta w obecności 14 
radnych, zarejestrowana pod numerem 84/2011 i stanowi załącznik do 

protokołu. 
 
Ad. 11.3. Podjęcie uchwały w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika,  

               które pozostawia się bez dalszego biegu. 
 

 Przewodniczący wobec braku uwag ze strony radnych poddał pod 
głosowanie projekt uchwały, dot. kandydatury Pana Piskulaka. Za jego 
przyjęciem głosowało 14 radnych, nikt nie głosował przeciw, nikt nie 

wstrzymał się od głosu (przy 14 obecnych podczas głosowania). 
 W wyniku głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie  
w obecności 14 radnych, zarejestrowana pod numerem 85/2011 i stanowi 

załącznik do protokołu. 
 

Ad. 11.4. Podjęcie uchwały w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika,  
               które pozostawia się bez dalszego biegu. 
 

 Przewodniczący wobec braku uwag ze strony radnych poddał pod 
głosowanie projekt uchwały, dot. kandydatury Pani Kwiatkowskiej. Za jego 
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przyjęciem głosowało 14 radnych, nikt nie głosował przeciw, nikt nie 
wstrzymał się od głosu (przy 14 obecnych podczas głosowania). 
 W wyniku głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie  

w obecności 14 radnych, zarejestrowana pod numerem 86/2011 i stanowi 
załącznik do protokołu. 
 

Ad. 11.5. Podjęcie uchwały w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika,  
               które pozostawia się bez dalszego biegu. 

 
 Przewodniczący wobec braku uwag ze strony radnych poddał pod 
głosowanie projekt uchwały, dot. kandydatury Pani Szcześniak. Za jego 

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

 W wyniku głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie  
w obecności 14 radnych, zarejestrowana pod numerem 87/2011 i stanowi 
załącznik do protokołu. 

 
Ad. 11.6. Podjęcie uchwały w sprawie zasięgnięcia od komendanta  
                 wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na  

                 ławników. 
 

 Przewodniczący wobec braku uwag ze strony radnych poddał pod 
głosowanie projekt uchwały. Za jego przyjęciem głosowało 14 radnych, nikt 
nie głosował przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu (przy 14 obecnych 

podczas głosowania). 
 W wyniku głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie  

w obecności 14 radnych, zarejestrowana pod numerem 87/2011 i stanowi 
załącznik do protokołu. 
 

Ad. 12. Informacja o korespondencji wpływającej do Rady Gminy  
               Zagnańsk między sesjami. 
 

 Przewodniczący poinformował, że od ostatniej sesji do rady gminy 
wpłynęły pisma: 

 
- od P. Kozaka w sprawie zabezpieczenia zabytkowego wagonu, 
- Uchwała Składu Orzekającego RIO w sprawie zakończenia procedury  

   dot. Uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok, 
- zaproszenie, 

- informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze (dostępna dla 
radnych w BIP oraz w biurze rady gminy), 
- informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy 

Zagnańsk (dostępna dla radnych w BIP oraz w biurze rady gminy). 
 
Ad. 13. Sprawozdanie delegatów do Związków międzygminnych. 

 
 Wójt poinformował, że sprawozdanie delegatów do Związków 

międzygminnych zostało zawarte w informacji Wójta z działalności między 
sesjami. 
 

 
 




