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Protokół Nr X/2011 
z sesji Rady Gminy Zagnańsk 
w dniu 30 listopada 2011r. 

 
Sesję Rady Gminy Zagnańsk otworzył Przewodniczący Rady Gminy 

Wojciech Chłopek. 

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

Na sekretarza nadzorującego sporządzenie protokołu Przewodniczący 
Wojciech Chłopek wyznaczył radnego Janusza Schmeidla.  

 

Ad. 2. Przyjęcie porządku obrad. 
 

 Przewodniczący Wojciech Chłopek zapytał, czy do przedstawionego 
porządku obrad są wnioski. 
 Wójt Szczepan Skorupski zgłosił wniosek, aby zdjąć z porządku obrad 

tirety: czwarty oraz szósty, czyli projekty uchwał w sprawie: 
- w sprawie zmiany uchwały nr 8/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. 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, 
- w sprawie zatwierdzenia regulaminu wynajmu hali sportowej w Zagnańsku  
   wraz z wysokościami stawek za odpłatność. 

 Przewodniczący poddał pod głosowanie kolejno: 
- zdjęcie z porządku obrad tiretu czwartego: za zdjęciem głosowało  

    14 radnych (przy 14 obecnych podczas głosowania), 
-  zdjęcie z porządku obrad tiretu ósmego: za zdjęciem głosowało 14 radnych  
   (przy 14 obecnych podczas głosowania). 

 Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie porządku 
obrad z uwzględnieniem dwóch zdjętych punktów. Za przyjęciem porządku 
obrad 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 określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, 
     -  w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości, 
     - w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji  

        podatkowych na podatek od nieruchomości, rolny i leśny, 
     - w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków  

        transportowych, 
     -  w sprawie zwolnień w podatku od środków transportowych, 
     -  w sprawie wysokości opłaty targowej, 
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     -  w sprawie liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej  
        4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza  
        miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania  

        na terenie Gminy Zagnańsk miejsc sprzedaży i podawania napojów  
        alkoholowych. 
6. Podjęcie uchwał: 

    - w sprawie zmiany Nr 11 Studium uwarunkowań i kierunków  
        zagospodarowania przestrzennego gminy Zagnańsk, 

    - w sprawie Zmiany Nr 5 w miejscowym planie zagospodarowania  
        przestrzennego sołectwa Bartków na terenie gminy Zagnańsk, 
    - w sprawie wynajmu części nieruchomości oznaczonej numerem   

        ewidencyjnym 967/3 o pow. 0,0001 ha, położonej w obrębie  
        geodezyjnym Samsonów na okres powyżej 3 lat, 

    - w sprawie zmiany uchwały nr 10/2011 z dnia 16 lutego 2011 r.  
       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, 
    - w sprawie przekazania mienia dla Międzygminnego Związku Wodociągów  

       i Kanalizacji w Kielcach, 
    - w sprawie przystąpienia Gminy Zagnańsk do regionalnego systemu  

        gospodarki odpadami obejmującego projekt „Budowa Zakładu  
        Unieszkodliwiania Odpadów dla miasta Kielce i powiatu kieleckiego  
        w Promniku k/Kielc” oraz o przeniesieniu zadania własnego  

        polegającego na unieszkodliwianiu odpadów na rzecz Gminy Kielce, 
    - w sprawie Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie    

         Zagnańsk na lata 2011 – 2020. 
7. Informacja o korespondencji wpływającej do Rady Gminy Zagnańsk   
      między sesjami. 

8.   Sprawozdanie delegatów do Związków międzygminnych. 
9.   Sprawy różne. 
10.  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 26 października 2011 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 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. Do przedstawionej przez 
Wójta informacji radni nie mieli pytań. 

  
Ad. 5.1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy  
               Finansowej Gminy Zagnańsk na lata 2011-2016. 
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 Skarbnik poinformował, że zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej 
ma związek ze zmianami w budżecie. Projekt tej uchwały oraz zmian  
w budżecie gminy były szczegółowo omawiane na komisjach przed sesją rady 

gminy. 
 Przewodniczący Wojciech Chłopek wobec braku pytań ze strony 
radnych poddał projekt uchwały uwzględniający autopoprawki pod 

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

zarejestrowana pod numerem 103/2011 i stanowi załącznik do protokołu. 
  
Ad. 5.2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy  

                na 2011 rok. 

 Skarbnik poinformował, że projekt uchwały omawiany był szczegółowo 
na komisjach przed sesją. Skarbnik zaznaczył, że radni otrzymali przed sesją 
tekst projektu uchwały, uwzględniający zabezpieczenie kwoty 25 000 zł jako 

dotację dla Niepublicznego przedszkola Caritas w Kajetanowie. Gmina 
Zagnańsk chce przekazać dotację jeszcze w tym roku, aby móc wystąpić do 
gmin Masłów i Łączna, z terenu których dzieci uczęszczają do przedszkola. 

Po zmianach deficyt budżetu pozostaje na tym samym poziomie. 
 

 Przewodniczący Wojciech Chłopek wobec braku pytań ze strony 
radnych poddał projekt uchwały pod głosowanie. Za przyjęciem uchwały 
głosowało 15 radnych (przy 15 obecnych podczas głosowania). 

 W wyniku głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie  
w obecności 15 radnych, zarejestrowana pod numerem 104/2011 i stanowi 
załącznik do protokołu. 

 
Ad. 5.3. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek  

               podatku od nieruchomości. 
 
 Wójt wyjaśnił, że podatek od nieruchomości jest podstawowym źródłem 

dochodów gminy i nie może przekroczyć stawek określonych corocznie  
w obwieszczeniu Ministra Finansów. 

 Skarbnik poinformował, że na skutek podwyżki stawki podatku 
dochód gminy z tytułu podatku od nieruchomości wzrośnie o kwotę około 
25 000 – 30 000 złotych w skali roku. 

 Przewodniczący Wojciech Chłopek wobec braku pytań ze strony 
radnych poddał projekt uchwały pod głosowanie. Za przyjęciem uchwały 
głosowało 15 radnych (przy 15 obecnych podczas głosowania). 

 W wyniku głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie  
w obecności 15 radnych, zarejestrowana pod numerem 105/2011 i stanowi 

załącznik do protokołu. 
 
Ad. 5.4. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień w podatku od  

                 nieruchomości. 
  

 Skarbnik poinformował, że zwolnienia dotyczą instytucji działających 
jako gminne. 
 Przewodniczący Wojciech Chłopek wobec braku pytań ze strony 

radnych poddał projekt uchwały pod głosowanie. Za przyjęciem uchwały 
głosowało 15 radnych (przy 15 obecnych podczas głosowania). 
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 W wyniku głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie  
w obecności 15 radnych, zarejestrowana pod numerem 106/2011 i stanowi 
załącznik do protokołu. 

 
Ad. 5.5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy  
               informacji i deklaracji podatkowych na podatek od  

               nieruchomości, rolny i leśny. 
 

 Skarbnik zaznaczył, że zmiana formularzy podyktowana jest 
dostosowaniem ich do przepisów ustawy. 
 Przewodniczący Wojciech Chłopek wobec braku pytań ze strony 

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

 W wyniku głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie  
w obecności 15 radnych, zarejestrowana pod numerem 107/2011 i stanowi 
załącznik do protokołu. 

 
Ad. 5.6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek  
                podatku od środków transportowych. 

 
 Skarbnik poinformował, ze górne granice stawek obowiązujące  

w danym roku podatkowym ulegają corocznie zmianie o wskaźnik inflacji  
w stosunku do roku poprzedniego. 
 Przewodniczący Wojciech Chłopek wobec braku pytań ze strony 

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

 W wyniku głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie  
w obecności 15 radnych, zarejestrowana pod numerem 108/2011 i stanowi 
załącznik do protokołu. 

 
Ad. 5.7. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień w podatku od środków  
              transportowych. 

 
 Skarbnik zaznaczył, że zwolnienia dotyczą podatku od środków 

transportowych, które w swej działalności statutowej wykorzystywane  
są w zakresie ochotniczej ochrony przeciwpożarowej oraz wykorzystywane  
do zbiorowego dowozu do szkół. 

 Przewodniczący Wojciech Chłopek wobec braku pytań ze strony 
radnych poddał projekt uchwały pod głosowanie. Za przyjęciem uchwały 

głosowało 15 radnych (przy 15 obecnych podczas głosowania). 
 W wyniku głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie  
w obecności 15 radnych, zarejestrowana pod numerem 109/2011 i stanowi 

załącznik do protokołu. 
 
Ad. 5.8. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości opłaty targowej. 

 
 Wójt wyjaśnił, że rada gminy określa stawkę opłaty targowej i musi 

ustalić ja na każdy dzień osobno. Maksymalna stawka dzienna opłaty 
targowej to 720 złotych. Dotychczas stawka opłaty targowej w Gminie 
Zagnańsk ustalona była na poziomie 10 złotych za dzień. Wójt dodał, że na 

inkasentów Rada Gminy Zagnańsk powołuje sołtysów, a wynagrodzenie  
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z tytułu poboru opłaty targowej proponowane jest w wysokości 50% stawki 
opłaty dziennej. 
 Wiceprzewodniczący Stefan Grudzień złożył wniosek formalny, aby 

przed podjęciem uchwały sołtysi wypowiedzieli się na temat ich wizji 
możliwości zbieralności tej opłaty. 
 Przewodniczący Wojciech Chłopek zaznaczył, ze inkasent nie ma 

obowiązku pobierania opłaty targowej i w tym momencie pytanie sołtysów  
o zbieralność opłaty jest zbędne. 

 Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek zgłoszony przez 
Wiceprzewodniczącego Stefana Grudnia. Za jego przyjęciem nie głosował 
nikt, przeciw nikt nie głosował, 12 radnych wstrzymało się od głosu.  

3 radnych nie brało udziału w głosowaniu. W wyniku głosowania wniosek 
nie został zaakceptowany.  

 Następnie Przewodniczący poinformował, że w projekcie uchwały nie 
ma wpisanej kwoty opłaty targowej, dlatego też prosi o wnioski ze stawką. 
 Radny Artur Kudzia zgłosił wniosek, aby opłatę ustalić w wysokości  

20 złotych. 
 Wiceprzewodniczący Stefan Grudzień zgłosił wniosek, aby opłatę 
ustalić w wysokości 10 złotych. 

 Przewodniczący Wojciech Chłopek poddał pod głosowanie wniosek 
zgłoszony przez radnego Artura Kudzię, aby opłatę targową ustalić  

w wysokości 20 złotych. 
 Za przyjęciem wniosku głosowało 13 radnych, 1 radny głosował 
przeciw, 1 radny wstrzymał się od głosu. 

 Przewodniczący odczytał projekt uchwały wraz z przegłosowaną stawką 
opłaty targowej i poddał go pod głosowanie. 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 110/2011 i stanowi załącznik do protokołu. 

 
Ad. 5.9. Podjęcie uchwały w sprawie liczby punktów sprzedaży napojów  
             zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa)  

             przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak  
             i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie  

             Gminy Zagnańsk miejsc sprzedaży i podawania napojów  
             alkoholowych. 
 

 Skarbnik wyjaśnił, że uchwała ulega zmianie, ponieważ zmieniły się 
przepisy, a poprzednio obowiązująca była podjęta bardzo dawno. Uchwałą tą 

Rada Gminy Zagnańsk wyznacza ilość miejsc, gdzie można spożywać alkohol 
w miejscu oraz poza miejscem sprzedaży alkoholu.  
 Przewodniczący Wojciech Chłopek wobec braku pytań ze strony 

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

w obecności 15 radnych, zarejestrowana pod numerem 111/2011 i stanowi 
załącznik do protokołu. 

 
Ad. 6.1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Nr 11 Studium  
                 uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego  

                 gminy Zagnańsk. 
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 Wójt poinformował, że zmiana ta wynika z potrzeb właścicieli 
nieruchomości. 
 Przewodniczący Wojciech Chłopek wobec braku pytań ze strony 

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

w obecności 15 radnych, zarejestrowana pod numerem 112/2011 i stanowi 
załącznik do protokołu. 

 
Ad. 6.2. Podjęcie uchwały w sprawie Zmiany Nr 5 w miejscowym planie  
             zagospodarowania przestrzennego sołectwa Bartków na terenie  

             gminy Zagnańsk. 
 

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

 W wyniku głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie  
w obecności 14 radnych, zarejestrowana pod numerem 113/2011 i stanowi 
załącznik do protokołu. 

 
Ad. 6.3. Podjęcie uchwały w sprawie wynajmu części nieruchomości  

               oznaczonej numerem  ewidencyjnym 967/3 o pow. 0,0001 ha,  
               położonej w obrębie geodezyjnym Samsonów na okres powyżej  
               3 lat. 

  
 Wójt poinformował, że „Wodociągi Kieleckie Sp. z o.o.” zwróciły się  

z wnioskiem o wynajem części nieruchomości pod urządzenie 
piezometryczne. 
 Przewodniczący Wojciech Chłopek wobec braku pytań ze strony 

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

w obecności 14 radnych, zarejestrowana pod numerem 114/2011 i stanowi 
załącznik do protokołu. 

 
Ad. 6.4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 10/2011 z dnia  
             16 lutego 2011 r. 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. 
  

 Sekretarz Mirosława Badzińska poinformowała, że zmiana uchwały 
dotyczy kwoty pomocy rzeczowej w związku z dodatkowymi opracowaniami 
projektanta. 

 Przewodniczący Wojciech Chłopek wobec braku pytań ze strony 
radnych poddał projekt uchwały pod głosowanie. Za przyjęciem uchwały 

głosowało 14 radnych (przy 14 obecnych podczas głosowania). 
 W wyniku głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie  
w obecności 14 radnych, zarejestrowana pod numerem 115/2011 i stanowi 

załącznik do protokołu. 
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Ad. 6.5. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania mienia dla  
                  Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji  

                  w Kielcach. 
 
 Wójt poinformował, że obiekty i urządzenia infrastruktury wodno-

kanalizacyjnej są przekazywane w nieodpłatne używanie Międzygminnemu 
Związkowi Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach na czas przynależności 

Gminy do związku, po podjęciu przez Rade gminy stosownej uchwały  
o przekazaniu majątku w używanie. 
 Przewodniczący Wojciech Chłopek wobec braku pytań ze strony 

radnych poddał projekt uchwały pod głosowanie. 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 116/2011 i stanowi 
załącznik do protokołu. 

 
Ad. 6.6. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Zagnańsk  
               do regionalnego systemu gospodarki odpadami obejmującego  

               projekt „Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów dla  
               miasta  Kielce i powiatu kieleckiego w Promniku k/Kielc”  

               oraz o przeniesieniu zadania własnego polegającego na  
               unieszkodliwianiu odpadów na rzecz Gminy Kielce. 
 

 Wójt poinformował, że Gmina Zagnańsk przystępuje do regionalnego 
systemu gospodarki odpadami. W związku z tym deklaracja obejmuje 

również zobowiązanie do kierowania odpadów komunalnych z terenu gminy 
Zagnańsk do Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Kielcach. 
Wójt dodał, że w pierwotnie przekazanym radnym projekcie uchwały odpady 

miały być kierowane do Zakładu w Promniku, jednak w kolejnym piśmie 
Marszałek zwrócił się z prośbą o zmianę zapisu w projekcie uchwały na: 
Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Kielcach. 

 Przewodniczący Wojciech Chłopek wobec braku pytań ze strony 
radnych poddał projekt uchwały wraz z poprawką pod głosowanie. Za 

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

w obecności 14 radnych, zarejestrowana pod numerem 117/2011 i stanowi 
załącznik do protokołu. 

 
Ad. 6.7. Podjęcie uchwały w sprawie Programu Przeciwdziałania   
                 Przemocy w Rodzinie w Gminie Zagnańsk na lata 2011  

                 – 2020. 
 
 Wójt poinformował, że na komisjach przed sesją Pani Kierownik GOPS 

objaśniała radnym konieczność podjęcia tej uchwały. 
 Przewodniczący Wojciech Chłopek wobec braku pytań ze strony 

radnych poddał projekt uchwały wraz z poprawką pod głosowanie. Za 
przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych (przy 15 obecnych podczas 
głosowania). 
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 W wyniku głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie  
w obecności 15 radnych, zarejestrowana pod numerem 118/2011 i stanowi 
załącznik do protokołu. 

 
Ad. 7. Informacja o korespondencji wpływającej do Rady Gminy  
             Zagnańsk między sesjami. 

 
 Przewodniczący poinformował, że od ostatniej sesji do rady gminy 

wpłynęły pisma: 
 
- od Wójta Gminy Zagnańsk – informacja o stanie realizacji zadań  

    oświatowych za rok szkolny 2010/2011, 
-  pismo od Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kielcach  

    w sprawie przeprowadzania referendum. 
 
Ad. 8. Sprawozdanie delegatów do Związków międzygminnych. 

 
 Wójt poinformował, że w dniu 8 listopada br. brał udział w posiedzeniu 
Zarządu MZWiK w Kielcach. Posiedzenie dotyczyło przedłużenia taryf dla 

zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków do dnia 31 lipca 2012 
roku, oczyszczalni ścieków w Bartkowie oraz opłat za usługi świadczone 

przez Wodociągi Kieleckie Sp. z o.o. na rzecz gmin. Natomiast dnia  
29 listopada br. Wójt wziął udział w Zgromadzeniu MZWiK w Kielcach  
w sprawach: - zatwierdzenia wniosku o przedłużeniu do 31 lipca 2012 roku 

taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków; - uchwalenia 
budżetu MZWiK na 2012 rok; uchwalenia WPF na lata 2012-2015 dla 

MZWiK w Kielcach.  
 W dniu 23 listopada 2011 r. Wójt uczestniczył w Zgromadzeniu 
Związku Gmin Powiatu Kieleckiego w Zlewni Górnej Nidy w Chęcinach,  

na którym został wybrany nowy Przewodniczący Zgromadzenia oraz 
omówione zostały wstępne założenia współpracy w związku z nowelizacją 
ustawy o utrzymaniu  czystości i porządku w gminach. 

  
Ad. 9. Sprawy różne. 

  
 Przewodniczący Wojciech Chłopek poinformował, że w punkcie tym 
głos mogą zabrać radni. W związku z tym, ze nikt nie zgłosił chęci zabrania 

głosu Przewodniczący zauważył, że od kolejnej sesji nie będzie umieszczany 
w porządku obrad punkt: „Sprawy różne”. 

 
Ad. 10. Zapytania i interpelacje radnych i mieszkańców gminy. 
 

 Wójt poinformował, że o godz. 1500 na wniosek mieszkańców oraz 
kucharek pracujących w placówkach szkolnych odbędzie się spotkanie  
w sprawie planowanego przetargu na obsługę kuchni szkolnych. Wójt 

zaprosił do udziału również zainteresowanych radnych. 
 Sławomir Wiech (Sołtys Sołectwa Belno) odniósł się do kwestii braku 

możliwości wypowiedzenia się sołtysów przed podjęciem uchwały odnośnie 
uchwalenia poboru opłaty targowej.  
 Przewodniczący poinformował, że uchwałę taką podejmuje Rada Gminy 

i głos sołtysów nie wnosi nic do projektu uchwały. Do realizacji uchwały 
muszą istnieć instrumenty, stąd konieczne było jej podjęcie.  
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 Wójt dodał, że jest świadomy dezaprobaty sołtysów, ale urząd nie może 
dopuścić do nieegzekwowania prawa i jednocześnie chce, aby handlujący 
wiedzieli, że są inkasenci uprawnieni do poboru podatku. 

 Wójt zaznaczył również, że sytuacja finansowa gmina jest bardzo 
kiepska, gdyż znacząca część budżetu przeznaczana jest na dofinansowanie 
do utrzymania oświaty na terenie gminy. Radni nie chcą likwidacji małych 

szkół, ale istnieje instrument umożliwiający przejęcie przez stowarzyszenie 
szkoły, do której uczęszcza mniej niż 70 uczniów. Wójt poinformował, że 

szuka stowarzyszeń, które przejęłyby takie szkoły, ponieważ przy 
otrzymywanej 9 milionowej subwencji z budżetu państwa gmina dopłaca do 
oświaty 6 milionów przy wpływach z podatków w kwocie 3 miliony złotych. 

Jak zaznaczył Wójt – na utrzymanie oświaty przy zachowaniu 
dotychczasowego systemu – nie stać gminy, ponieważ problem tkwi  

w zobowiązaniach narzucanych na samorządy przez Kartę Nauczyciela. 
 W chwili obecnej gmina szuka wszelkich rozwiązań, które  
w jakikolwiek sposób mogłyby uratować część ogromnej kwoty, wydawanej 

na finansowanie zadań oświatowych i nie tylko. 
 Pani Renata Salwa (Sołtys Sołectwa Zachełmie) zapytała o projekt ulicy 
Spokojnej w Zachełmiu. Pani sołtys zauważyła, że autokary nie mają 

możliwości wjazdu w pobliże kopalni, uszkadzając ogrodzenia mieszkańców. 
 Wójt odpowiedział, że dotychczasowy złożony projekt nie uzyskał 

dofinansowania, ponieważ zawierał poważne błędy. W chwili obecnej trwają 
prace przy projektowaniu drogi, ponieważ wchodziła ona w pierwotnym 
projekcie w cmentarz. Wójt zaproponował położenie chodnika za aleją drzew, 

starając się tym samym, aby drzew do wycięcia było jak najmniej. 
 Do kwestii finansowania oświaty oraz stowarzyszeń wrócił w dyskusji 

Waldemar Wiech (Przewodniczący Rady Sołeckiej Sołectwa Zagnańsk) 
pytając, czy będą konsultacje z rodzicami we wszystkich kluczowych 
sprawach dot. szkół oraz czy prowadzenie szkół przez stowarzyszenia nie 

obciąży dodatkowo rodziców. 
 Wójt odpowiedział, że doświadczenie pokazuje, iż prowadzenie szkół 
przez stowarzyszenia cieszy się dobrą opinią. Wójt dodał, że stowarzyszenia 

mogą być zakładane zarówno przez rodziców jak też przez nauczycieli. 
Pozwala na to artykuł 5g ustawy o systemie oświaty, natomiast w obecnej 

sytuacji ekonomicznej gmina musi utrzymywać równe relacje dochodów  
w stosunku do wydatków.  
 Zapytany o plany budowy basenu na terenie gminy Wójt odpowiedział, 

że prace w tym kierunku są kontynuowane, jednak małymi krokami.  
W związku z ograniczonymi środkami finansowymi na razie czynione są 

kroki w kierunku zmiany planu zagospodarowania przestrzennego na ten 
cel, jednak gminy które mają na swoim terenie basen – narzekają na bardzo 
wysokie koszty jego utrzymania. 

 Wiceprzewodniczący Rady Stefan Grudzień powiedział, że sama Karta 
Nauczyciela nie jest problemem, tylko niedoszacowanie kwoty subwencji oraz 
niż demograficzny. Wiceprzewodniczący poprosił również o wspólne rozmowy, 

konsultacje oraz decyzje w sprawie oświaty. 
 Wójt poinformował, że żadne kroki w kierunku zmian w oświacie nie są 

robione po kryjomu. Wójt dodał również, że ubolewa nad faktem, iż na etapie 
zbierania informacji i danych z ulicy dowiaduje się o planach, nie 
przystających w żaden sposób do rzeczywistości. Wójt odniósł się do 

informacji w sprawie przygotowywania przez gminę przetargu na 
prowadzenie kuchni w szkołach. 




