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Protokół Nr IV/2011 
z sesji Rady Gminy Zagnańsk 

w dniu 11 maja 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 Artura Kudzię. 

 
Ad. 2. Przyjęcie porządku obrad. 

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

 Radny Kamil Piasecki zgłosił wniosek o zdjęcie punktu nr 10, z uwagi 
na zbyt małą ilość środków zabezpieczonych w budżecie gminy na 2011 rok. 
 Za  zdjęciem punktu nr 10 głosowało 9 radnych, 1 radny głosował 

przeciw, 4 radnych wstrzymało się od głosu (przy 14 obecnych podczas 
głosowania).  

W wyniku głosowania punkt nr 12 (stanowisko) został zdjęty z porządku 
obrad. 
 Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie porządku 

obrad z wprowadzonymi przez radę zmianami. Za jego przyjęciem głosowało 
14 radnych (przy 14 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. 
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok. 
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej przekształcenia  

Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy poprzez likwidację 
Oddziału Neurologii, Poradni Neurologicznej oraz Działu Fizjoterapii. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Zagnańsk do projektu 
Konsorcjum pn.: „Świętokrzysko-Podkarpacki Klaster Energetyczny.” 

9. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr 18/VI/2010 

dotyczącej przyjęcia Statutu Związku Gmin Gór Świętokrzyskich  
w Bodzentynie. 

10. Podjęcie stanowiska w sprawie niewyrażenia zgody na zbycie części 

nieruchomości. 
11. Informacja o korespondencji wpływającej do Rady Gminy Zagnańsk 

między sesjami. 
12. Sprawozdanie delegatów do Związków międzygminnych. 
13. Sprawy różne. 

14. Zapytania i interpelacje radnych i mieszkańców gminy. 
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Ad. 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji. 
 
 Przewodniczący zapytał, czy do otrzymanego protokołu z sesji Rady 

Gminy Zagnańsk w dniu 30 marca 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. 

 
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. Skarbnik 
poinformował, że po rozliczeniu budowy kanalizacji w sołectwie Bartków 

zostały oszczędności i są one głównym powodem zmian Wieloletniej Prognozy 
Finansowej. 
 Wiceprzewodniczący Stefan Grudzień zapytał, czy w ramach tych 

środków zostały wykonane drobne przyłącza kanalizacyjne. 
 Skarbnik poinformował, że umową został objęty pełny zakres prac. 

 Przewodniczący Wojciech Chłopek zgłosił poprawkę w podstawie 
prawnej projektu uchwały – zamiast zwrotu: „Rada Gminy postanawia” 
powinien znaleźć się zwrot: „Rada Gminy uchwala, co następuje”. 

Przewodniczący  poddał pod głosowanie naniesienie zgłoszonej poprawki. Za 
jej wprowadzeniem głosowało 14 radnych (przy 14 obecnych podczas 
głosowania). Następnie Przewodniczący 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 42/2011 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.  

Radny Artur Kudzia zauważył, że na program „Radosna Szkoła” 
przeznaczone są bardzo duże środki. Radny zapytał, czy nie byłoby 
możliwości realizować takie zadania ze środków własnych gminy i czy takie 

rozwiązanie nie byłoby tańsze. 
 Wójt poinformował , że koszt budowy jednego placu zabaw wyniósł 

około 190 tysięcy złotych. Jak Zaznaczył Wójt – jest to kwota bardzo duża  
– a urządzenia na plac można kupić i zamontować za dużo mniejsze  środki. 
Wójt poprosił o zajęcie przez Radę Gminy stanowiska potwierdzającego 

dalszy udział w tym projekcie bądź decyzję o rezygnacji z niego.     
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         Przewodniczący poinformował, że dyskusja na ten temat odbędzie  
się w sprawach różnych. 
 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 43/2011 i stanowi załącznik do protokołu. 

 Przewodniczący poinformował, że w podjętej uchwale w sprawie zmian 
Wieloletniej Prognozy Finansowej znalazła się zła numeracja paragrafów 
uchwały (oczywista pomyłka pisarska). Na podstawie § 43 ust. 2 Statutu 

Gminy Zagnańsk Przewodniczący zarządził reasumpcję głosowania. Za 
wprowadzeniem poprawki głosowało 14 radnych, przeciw nikt nie głosował, 

nikt nie wstrzymał się od głosu (przy 14 obecnych podczas głosowania). 
 
Ad. 7.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej  

                przekształcenia  Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii  
                w Morawicy poprzez likwidację Oddziału Neurologii, Poradni  
                Neurologicznej oraz Działu Fizjoterapii. 

 
 Przewodniczący poprosił Wójta o krótkie scharakteryzowanie projektu  

i dodał, że przedmiotową uchwałę podejmują wszystkie jednostki samorządu 
terytorialnego.  
 Wójt poinformował, że dokładne uzasadnienie radni otrzymali wraz  

z materiałami na sesję. Do projektu uchwały radni nie zgłosili uwag ani 
pytań. 

 Przewodniczący Wojciech Chłopek poddał pod głosowanie projekt 
uchwały. Za jego przyjęciem głosowało 13 radnych, przeciw nikt nie 
głosował, 1 radny wstrzymał się od głosu (przy 14 obecnych podczas 

głosowania). 
 W wyniku głosowania uchwała została podjęta, zarejestrowana pod 
numerem 44/2011 i stanowi załącznik do protokołu. 

  
Ad. 8. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Zagnańsk  

            do projektu Konsorcjum pn.: „Świętokrzysko-Podkarpacki   
            Klaster Energetyczny”. 
 

 Wójt poinformował, że Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu 
Technologii zaprosiło Gminę Zagnańsk do udziału w projekcie. Jest już 

szereg gmin należących do Konsorcjum. Przedstawiona uchwała jest na razie 
uchwałą intencyjną a udział własny gminy będzie nie wyższy niż 10 tysięcy 
złotych. 

 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, zarejestrowana pod 

numerem 45/2011 i stanowi załącznik do protokołu. 
 
Ad. 9.  Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr 18/VI/2010  

            dotyczącej przyjęcia Statutu Związku Gmin Gór  
            Świętokrzyskich w Bodzentynie. 
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 Przewodniczący poinformował, że statuty związków międzygminnych 
ich członkowie muszą przyjąć w otrzymanej od związku formie. Zapisy  
w Statucie Związku Gmin Gór Świętokrzyskich w Bodzentynie zostały 

zakwestionowane przez Nadzór Wojewody, dlatego podjęta uchwała 
porządkuje stan prawny. 
 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, zarejestrowana pod 
numerem 46/2011 i stanowi załącznik do protokołu. 

 
Ad. 10.  Podjęcie stanowiska w sprawie niewyrażenia zgody na zbycie  

              części nieruchomości. 
  
 Wójt poinformował, że dzierżawcy wystąpili z pismem o zbycie części 

nieruchomości, na których prowadzona jest przez nich działalność 
gospodarcza. Opłaty za dzierżawę terenu zapewniają gminie stały dochód, 
natomiast sprzedaż nieruchomości przyniosłaby gminie straty. 

 Przewodniczący Wojciech Chłopek poddał pod głosowanie stanowisko. 
Za jego przyjęciem głosowało 12 radnych, przeciw nikt nie głosował,  

2 radnych wstrzymało się od głosu (przy 14 obecnych podczas głosowania). 
Stanowisko zostało zarejestrowane pod numerem 1/2011 i stanowi załącznik 
do protokołu. 

 
Ad. 11. Informacja o korespondencji wpływającej do Rady Gminy  

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

wpłynęły pisma: 
- od Pana Zbigniewa Olchawy w sprawie przeanalizowania Gminnego  
    Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi, Przeciwdziałania  

    Przemocy w Rodzinie, 
- sprawozdanie z wykonania budżetu za 2010 rok (od Wójta Gminy  

    Zagnańsk), 
- w sprawie odbudowy wieży na Świętym Krzyżu, 
- od Pani Doroty Jabłońskiej w sprawie alei zabytkowych drzew (droga do  

   kościoła w Zachełmiu), 
- od Pani Elżbiety Korus, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,  

   informujące o utrzymaniu w mocy przez Główną Komisję Orzekającą  
   w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych orzeczenia  
   Regionalnej Komisji Orzekającej przy RIO w Kielcach, uniewinniającego  

   Panią Kierownik od czynu określonego w art. 11 ust. 1 ustawy  
    o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, 
- od Pełnomocnika Klubu Prawo i Sprawiedliwość Pani Beaty Kempy  

    – z informacją, iż pełni funkcję pełnomocnika okręgu nr 33 w Kielcach, 
-  siedem zawiadomień o wszczęciu postępowania nadzorczego w stosunku  

    do uchwał Rady Gminy Zagnańsk z zakresu zagospodarowania  
    przestrzennego, podjętych na sesji 30 marca 2011 r., 
- sześć rozstrzygnięć nadzorczych w stosunku do uchwał Rady Gminy     

    Zagnańsk z zakresu zagospodarowania przestrzennego, podjętych na sesji  
    30 marca 2011 r., 
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-  pismo (do wiadomości) od Wiceprzewodniczącej Rady Powiatu Renaty     
     Janik w sprawie stanu drogi wojewódzkiej Barcza – Ćmińsk oraz   
     dotyczące zamknięcia drogi Zagnańsk-Kielce, 

-  pismo od Marszałka Województwa z prośbą o wydanie opinii w sprawie  
     likwidacji Poradni Logopedycznej i Foniatrycznej przy Wojewódzkim  
     Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym. 

 
Ad. 12. Sprawozdanie delegatów do Związków międzygminnych. 

 
 Wójt poinformował, że w dniu 8 kwietnia br. odbyło się Zgromadzenie 
członków Związku Gmin Gór Świętokrzyskich w Bodzentynie, natomiast  

11 kwietnia Zgromadzenie Członków MZWiK w Kielcach, obydwa poświęcone 
wykonaniu budżetu za 2010 rok. 

  
Ad. 13. Sprawy różne. 
 

Waldemar Wiech (Przewodniczący Rady Sołeckiej Sołectwa Zagnańsk) 
poprosił przedstawiciela Policji o nasilenie kontroli na trasie wojewódzkiej  
(z uwagi na poruszające się po niej ciężkie samochody). 

Waldemar Wiech (Przewodniczący Rady Sołeckiej sołectwa Zagnańsk)     

poprosił, aby urząd wystąpił do Komendanta Wojewódzkiego policji  
w Kielcach o przyznanie dodatkowych patroli policyjnych oraz      
dodatkowych etatów na teren Gminy Zagnańsk w celu zapewnienia     

większego bezpieczeństwa (przy zbiornikach wodnych, szkołach,  
w weekendy). 

Kierownik posterunku w Zagnańsku Pan Sławomir Miśkiewicz 
poinformował, że w chwili obecnej dyżur na posterunku pełni razem  

z kierownikiem 5 osób i cały czas czynione są starania o pozyskanie 
dodatkowych etatów. Brak dostatecznych środków finansowych powoduje, że 
posterunek nie może zwiększyć ochrony w bardziej intensywnej formie. 

Wiech Marcin (Przewodniczący Rady Sołeckiej sołectwa Belno) zapytał, 
czy mieszkańcy będą mogli korzystać z usług innego przewoźnika po 

rozwiązaniu umowy z PKS Kielce. Pan Wiech zapytał również, czy jest 
możliwość aby mieszkańcy sołectwa Belno głosowali w budynku szkoły a nie 

w miejscowości Zachełmie, 

Wójt odpowiedział, że w obecnej chwili referat gospodarczy 

przeprowadza rozeznanie wśród przewoźników prywatnych co do możliwości 
świadczenia usługi transportu. Natomiast co do głosowania w lokalu szkoły 
w Belnie – Wójt rozważy możliwość zmiany obwodu głosowania. 

Edward Krzeszowski (Sołtys sołectwa Umer) zapytał o kwestię dowozu 

dzieci uczęszczających do likwidowanej szkoły w Umrze oraz możliwość 
budowy drugiej plaży przy zbiorniku wodnym na Umrze. 

Wójt poinformował, że sprawa likwidacji szkoły w Umrze oraz 
rozwiązania kwestii dowozu znajdzie się w porządku obrad najbliższej sesji. 
Natomiast na budowę dodatkowej plaży nie ma zabezpieczonych środków  

w budżecie gminy na 2011 rok, dodatkowo od roku 2012 zmienią się 
przepisy i każde kąpielisko będzie musiało być wyposażone w stacjonarne 
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toalety oraz natryski. Dlatego też ważniejsze będzie wybudowanie tych 
urządzeń, aby utrzymać status kąpieliska. 

Andrzej Starz (Sołtys sołectwa Kaniów) zapytał o termin inwestycji 
kanalizacji w Kaniowie, ul. Dębowej. Pan Starz zwrócił uwagę na konieczność 
wykonania remontów cząstkowych dróg w sołectwie Kaniów. 

Wójt poinformował, że projekt kanalizacji ul. Dębowej jest w trakcie 

realizacji, natomiast remonty cząstkowe nawierzchni zostaną 
przeprowadzone do końca czerwca br. 

Władysław Zaczkiewicz (sołtys sołectwa Szałas) poprosił o interwencję  

w Powiatowym Zarządzie Dróg w sprawie wyłamanej barierki przy moście     

na łączniku między drogą Szałas Komorniki a drogą Szałas Stary, która     

stwarza zagrożenie dla użytkowników drogi. 

Władysław Zaczkiewicz (sołtys sołectwa Szałas) poprosił o dokonanie     

naprawy krawężników (przy chodniku usytuowanym w msc. Szałas – przy     

drodze głównej) – krawężniki odsuwają się od pozostałej części chodnika,     

powodując wykruszenie i obsuwanie się kostki brukowej. 

Wójt odpowiedział, że urząd wyśle pisma w w/w sprawie do zarządców 

dróg. 

Marzanna Moćko (Dyrektor ZSP Nr 2, PiG w Zagnańsku) zgłosiła       

zapytanie, czy można usytuować sygnalizację świetlną przy przejściu dla      

pieszych (między pawilonami handlowymi a kościołem przy ul. Turystycznej). 

Sławomir Wiech (sołtys sołectwa Belno) poprosił o rozeznanie 

możliwości    świadczenia usługi dostępu do sieci Internet w sołectwie Belno 

(obecny sygnał radiowy bardzo często zanika). 

Wójt poinformował, że cały czas czynione są starania o pozyskanie 

dodatkowego operatora świadczącego usługi dostępu do Internetu. 

Zbigniew Karpeta (Sołtys Sołectwa Długojów) zgłosił prośbę  

o wystąpienie    do PZD w sprawie źle wykonanego remontu (po przejściu 

przepustem    przez drogę) nawierzchni jezdni – odcinek między Kołomanią  

a Długojowem). 

Zbigniew Karpeta (Sołtys Sołectwa Długojów) zgłosił fatalny stan jezdni     

przez msc. Długojów – liczne ubytki, pęknięcia wyrwy, grożące      

uszkodzeniem pojazdu. 

Ad. 14. Zapytania i interpelacje radnych i mieszkańców gminy. 
 

 Wiceprzewodniczący Stefan Grudzień poprosił, aby przy wspólnej 
realizacji inwestycji drogowych przez powiat kielecki i gminę zaostrzyć 
kryteria na etapie projektowania po to, by nie dopuszczać do sytuacji 

mającej miejsce np. na trasie Zagnańsk – Kielce, gdzie jezdnia w ciągu roku 
od odbioru ma już wiele ubytków, pęknięć itp. 
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Wiceprzewodniczący zwrócił się również z prośbą o ustalenie  
zasad korzystania przez młodzież oraz mieszkańców gminy  
z nowowybudowanych obiektów sportowych, zlokalizowanych na terenach  

szkół (szczególnie po godzinach pracy szkół). 
  

Radna Teresa Milcarz zwróciła się z prośbą o zobligowanie       

dzierżawcy terenu przy zbiorniku wodnym na Borowej Górze  

do przeprowadzenia prac remontowo-porządkowych (w szczególności:       

remontu obiektu drewnianego „statek”, ustawienie większej ilości koszy       

na śmieci ich częstszego opróżniania). 

Radna Teresa Milcarz zwróciła się z prośbą o wystąpienie z pismem  

do zarządcy drogi (ulica Młynarska oraz przez msc. Kaniów) o naprawę 

ubytków w jezdni, a w szczególności naprawę asfaltu przylegającego 

bezpośrednio do studzienek kanalizacyjnych – asfalt jest zapadnięty lub 

wybrzuszony. 

Radna Teresa Milcarz poprosiła o wystąpienie z pismem do zarządcy 

drogi w sprawie naprawy zapadniętego dywanika asfaltowego na wysokości 

posesji nr 118 oraz 119 w msc. Kaniów. 

 Wójt poinformował, że urząd poprosi o uczestnictwo w przeglądach 

dróg przedstawiciela Zarządu Dróg Powiatowych oraz „Wodociągów 
Kieleckich”. 

Radna Anna Piotrowska wystąpiła z zapytaniem o możliwość       

usytuowania przystanków autobusowych na wysokości sklepu GS (przy        

skręcie do msc. Bartków z ul. Kieleckiej) oraz na ul. Kieleckiej  

na  wysokości drogi do Goleniaw Górnych. 

Anna Piotrowska wystąpiła z prośbą o rozpoznanie możliwości 

wystosowania pisma do właściciela posesji nr 3 w msc. Goleniawy – z posesji 

tej dochodzi nieprzyjemny zapach. 

 Wójt poinformował, że możliwość ustawienia kolejnych przystanków 
należy ustalić z zarządcą drogi.  

Radna Agnieszka Gębska poprosiła o utwardzenie trasy dawnej       

kolejki wąskotorowej (Lekomin) oraz przeczyszczenie rowów – był to wniosek 

zgłoszony przez mieszkańców na zebraniu wiejskim. 

Radny Artur Kudzia poprosił o rozpoznanie możliwości wprowadzenia 

znaków ograniczenia prędkości w msc. Jaworze – przy obecnym objeździe  

na drodze panuje wzmożony ruch, stwarzając  zagrożenie przede wszystkim 

dla pieszych. 

Radny Tomasz Dąbrowski zwrócił się z prośbą o przeprowadzenie      

inwentaryzacji hydrantów na terenie gminy i ich oznakowanie, bądź  

wystosowanie pisma w tej sprawie do odpowiednich organów. 

Mirosław Gębski (radny Rady Powiatu Kieleckiego) poinformował,  

że w związku z licznymi interwencjami  i  uwagami  mieszkańców   w sprawie  




