
P R O T O K O Ł  Nr XLI/17 

sesji Rady gminy Łagów, odbytej w dniu 05 września 2017r. 

 Sesję otworzył i obradom  przewodniczył Pan Marek Bartkiewicz – Przewodniczący 

Rady Gminy. Powitał przybyłych radnych, sołtysów, Wójta i Skarbnika Gminy, pracowników 

Urzędu Gminy, gościa Pana Bogdana Gieradę – radnego Powiatu Kieleckiego oraz 

mieszkańców gminy. Stwierdził, że w sesji bierze udział 11 radnych na ogólną liczbę 15, co 

stanowi quorum do podejmowania prawomocnych uchwał. Lista obecności stanowi załącznik 

do protokołu  

Następnie przedstawił przewidywany porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 

4. Sprawozdanie wójta z działalności pomiędzy sesjami. 

5. Podjęcie uchwał w sprawie: 

   - zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2031, 

   - zmian z budżecie gminy Łagów na 2017 rok, 

   - pomocy finansowej dla powiatu kieleckiego, 

   - zmieniającej uchwałę Nr XXXII/275/16 Rady Gminy Łagów z dnia 29 grudnia 2016r. w 

     sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania  Problemów 

     Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii oraz preliminarza wydatków na 2017rok,  

   - przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2017-2020, 

   - zmieniającej uchwałę Nr VI/41/15 Rady Gminy Łagów z dnia 25 marca 2015r. w sprawie 

     wyrażenia woli utworzenia przez Gminę Spółki  działającej pod firmą Przedsiębiorstwo 

     Usług Komunalnych Sp. z o.o. 

   - w sprawie przyjęcia aktualizacji „Programu Rewitalizacji dla Gminy Łagów na lata 

      2016-2023”,  

   -  zmieniającej uchwałę Nr XXX/257/16 Rady Gminy Łagów z dnia 29 listopada 2016r.  w  

      sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Łagów z organizacjami pozarządowymi  

      oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok,  

   -  wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości, 

   -  wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, 

   -  lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego. 

6. Sprawy różne. 

7. Wnioski i interpelacje. 

8. Zakończenie obrad. 

 

Ad.2. Do projektu porządku  obrad wniesione zostały wnioski o jego uzupełnienie. 

Skarbnik  Gminy Łagów Pani Małgorzata Sitarz wnioskowała o włączenie od porządku 

obrad podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Łagów 

porozumienia o partnerstwie z Gminą Raków, Gminą Pierzchnica, Powiatowym 

Centrum Pomocy Rodzinie – Powiatem Kieleckim oraz partnerem spoza sektora 

finansów publicznych w celu przygotowania i wspólnej realizacji projektu pn. 

„Zwiększenie dostępności i poprawa jakości usług społecznych prowadzących do 

włączenia społecznego na terenach gmin: Raków, Łagów i Pierzchnica”.    

 



Wójt Gminy Pan Paweł Marwicki wnioskował o włączenie uchwały w sprawie 

zatwierdzenia „Programu profilaktyki zdrowotnej w zakresie profilaktycznych 

szczepień ochronnych przeciwko grypie mieszkańców gminy Łagów w 2017roku jako 

kontynuację działań gminy w tym zakresie. 

Wnioskował również o włączenie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez 

Gminę Łagów porozumienia o partnerstwie z Województwem Świętokrzyskim – 

Świętokrzyskim  Zarządem Dróg Wojewódzkich w Kielcach w celu przygotowania 

i wspólnej realizacji zadania pn. „Rewitalizacja Łagowa szansą na poprawę jakości 

życia mieszkańców”, co umożliwi gminie otrzymanie 6 dodatkowych punktów przy ocenie 

wniosku o fundusze na realizację tego zadania. 

 

Pan  Marek Bartkiewicz poinformował, że ujęta w projekcie porządku obrad uchwała w 

sprawie aktualizacji Programu rewitalizacji otrzyma zmieniony tytuł jako uchwała w sprawie 

zmiany uchwały Nr XXX/258/16 z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia 

„Programu Rewitalizacji dla Gminy Łagów na  lata 2016 – 2023”.  

Przewodniczący obrad zarządził głosowanie jawne w sprawie proponowanych zmian 

porządku obrad. 

Za przyjęciem wniosku  Pani Skarbnik Gminy głosowali wszyscy radni. Również za 

wnioskiem Pana Wójta wszyscy radni głosowali „za”.  

Wobec tego Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie całość porządku obrad, 

wraz z uzupełnieniem, który w głosowaniu jawnym został przyjęty jednogłośnie. 

 

W tym momencie na salę obrad przybyła radna Hanna Ozdoba i od tej chwili w sesji brało 

udział 12 radnych. 

 

Ad.3. Protokół obrad poprzedniej sesji został w wyniku głosowania jawnego przyjęty 

jednogłośnie.  

Ad.4. Wójt Gminy Łagów Paweł Marwicki złożył sprawozdanie ze swej działalności 

pomiędzy sesjami, w którym mówił m.in. o: Dniach Łagowa i Zielarstwa, odbiorze placów 

zabaw w Sadkowie i Nowej Zbelutce, uczestnictwie w pogrzebie honorowego obywatela 

Łagowa w Warszawie, uroczystym podpisaniu umów przez przedstawicieli gmin z 

województwa w ramach „odnowy wsi świętokrzyskiej”, otwarciu placu zabaw i słowni w 

Piotrowie, odbiorze z Ministerstwa Administracji promes na drogi w Sędku i Płuckach, 

pikniku rodzinnym w Lechówku, gminnych zawodach strażackich w Sędku, odbiorze  bardzo 

potrzebnej drogi w Małacentowie, odbiorze oświetlenia ulicznego w Nowej Zbelutce, nowej 

posadzki w szkole Podstawowej w Czyżowie, parkingu przy Szkole Podstawowej w Rudzie, 

rozstrzygnięciu przetargu na kanalizację  Złotej Wody, bardzo dobrze zorganizowanych 

Powiatowych Dożynkach w Łagowie, udziale w Wojewódzkich Dożynkach , jubileuszu  

setnych urodzin Pana Masternaka w Melonku, zmianie godzin pracy Urzędu Gminy, 

zagospodarowaniu  terenu wokół jaskini przez ustawienie ławek i zamontowanie tablic. 

Ponadto Wójt poinformował o zbliżającej się  III wystawie koni rasy zimnokrwistej  

i uroczystości patriotycznej w Orłowinach. Dodał, że od 1 stycznia 2018r. Łagów odzyska 

status miasta.  

W tym momencie na obrady przybył radny Waldemar Sitarski, a więc w sesji bierze udział 13 

radnych.  



W związku ze śmiercią Honorowego Obywatela Łagowa gen. Baranieckiego i żony radnego 

Waldemara Sitarskiego Przewodniczy Rady Gniny zarządził uczczenie ich pamięci minutą 

ciszy. 

Ad.5. Skarbnik Gminy Pani Małgorzata Sitarz omówiła projekty uchwał w sprawie 

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i budżetu gminy. Obydwie bowiem ściśle 

się ze sobą wiążą. Szczegóły uchwał były omawiane na wspólnym posiedzeniu wszystkich 

komisji Rady Gminy, więc radni je znają. Dla przypomnienia powiedziała, że zmiany dotyczą 

środków finansowych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, na doposażenie jednostki 

OSP w Sadkowie, na funkcjonowanie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych. Zmniejszeniu uległa kwota dofinasowania z WFOŚiGW na wydatek 

ekologiczny, na modernizację pieca c.o. w GZOZ Łagów, na edukację ekologiczną, 

zwiększeniu uległa dotacja na stypendia dla uczniów oraz dofinansowanie działalności 

Gminnego Związku Gmin Gór Świętokrzyskich. 

Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego również 

wymusza zmiany w budżecie, a jest wynikiem wspólnej realizacji inwestycji.  

 Wobec braku pytań Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Bartkiewicz zapoznał 

radnych z projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/269/16 w sprawie  

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łagów na lata 2017-2013. Uchwała w wyniku 

głosowania jawnego została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu. 

Głosowało 13 radnych. 

 

 Po zapoznaniu z projektem uchwały w sprawie  zmian w budżecie Gminy Łagów na 2017 

rok radni w głosowaniu jawnym przyjęli ją jednogłośnie. Uchwała stanowi  załącznik do 

protokołu. Głosowało 13 radnych. 

Również uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/271/16 w sprawie udzielenia  

pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego w głosowaniu jawnym została przyjęta 

jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu. Głosowało 13 radnych. 

 

 Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Bartkiewicz poprosił Skarbnika Gminy o 

zreferowanie zmiany uchwały w sprawie preliminarza wydatków na profilaktykę 

antyalkoholową.   Pani Małgorzata Sitarz poinformowała, że  szczegóły omówione zostały na 

posiedzeniu  Komisji Rady. Zmiany są wynikiem zwiększenia o 30 tys. zł  budżetu, co 

skutkuje zmianą preliminarza.  

Uchwała zmieniająca uchwałę Nr XXXII/275/16 Rady Gminy Łagów z dnia 29 grudnia 

2016r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania narkomanii oraz preliminarza wydatków 

na rok 2017, po zapoznaniu radnych z jej projektem przez Przewodniczącego Rady Gminy, 

w wyniku głosowania jawnego została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do 

protokołu. Głosowało 13 radnych. 

 

 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny 

na lata 2017-2010 omówiła Skarbnik Gminy, która poinformowała, że konieczność 

uchwalenia Programu wynika z obowiązujących przepisów. Wobec braku uwag i pytań 

Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały. Uchwała w wyniku głosowania 

jawnego została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.  

Głosowało 13 radnych.  

 

 Prezes Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Łagowie Pan Paweł Kudłacz 
poinformował radnych, że zachodzi konieczność dokonania zmian w uchwale tworzącej 



Spółkę. Okazało się bowiem, że w Krajowym Rejestrze Sądowych zarejestrowana jest Spółka 

o takiej samej nazwie, dlatego do nazwy naszej Spółki należy dopisać słowo „Łagów”. W ten 

sposób Spółka otrzyma nazwę: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Łagów Spółka z .o.o. 

Spółka realizuje zadania własne gminy, dlatego wniosek o jej rejestrację należało uzupełnić 

poprzez wyszczególnienie tych zadań.  

Po zapoznaniu  przez Przewodniczącego Rady Gminy radnych z projektem uchwały 

zmieniającej uchwałę Nr VI/41/15 Rady Gminy Łagów z dnia 25 marca 2015r. w 

sprawie wyrażenia woli utworzenia przez Gminę Spółki działającej pod firmą 

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. odbyło się głosowanie jawne, w wyniku 

którego 13 radnych jednogłośnie opowiedziało się za jej przyjęciem.  Uchwała stanowi 

załącznik do protokołu. 

 

 Pan Robert Szwagierczak – kierownik referatu inwestycji i zamówień publicznych  

w Urzędzie  Gminy wyjaśnił, że w 2016r. Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie 

współpracy  z organizacjami pozarządowymi, ale jej tytuł jest niespójny z obowiązującą 

nazwą. Na dzisiejszej sesji należy dostosować nazwę poprzez podjęcie uchwały   

zmieniającej uchwałę Nr XXX/257/16 Rady Gminy Łagów  z dnia 29 listopada 2016r. w 

sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Łagów z  organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na 2017 rok. Wobec braku pytań i uwag projekt uchwały został w głosowaniu 

jawnym przyjęty jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.  

 

 Następnym punktem porządku obrad było rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie 

zmiany programu rewitalizacji. W tej sprawie głos zabrała Skarbnik Gminy Małgorzata 

Sitarz, która powiedziała, że do złożonego u Marszałka Województwa wniosku o środki na 

rewitalizacją Łagowa  został sporządzony aneks i był przedmiotem obrad Rady Gminy. Pan 

Szwagierczak – kierownik referatu inwestycji poinformował, że wniosek był rozpatrywany w  

listopadzie, wymagał jednak uzupełnienia i zmian, stąd konieczność podjęcia wnioskowanej  

uchwały. Z projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/258/16 z dnia 29 

listopada 2016r. w sprawie uchwalenia „Programu Rewitalizacji dla Gminy Łagów na 

lata 2016-2023” zapoznał radnych Przewodniczący Rady Gminy. Radni nie wnieśli uwag do 

projektu, wobec czego odbyło się głosowanie jawne w sprawie jego przyjęcia. Za 

uchwaleniem uchwały głosowało 12 radnych, radna Izabela Garbacka - Łach wstrzymała się 

od głosu.  

Radny Pan  Zdzisław Zwoliński zapytał, czy zmiana statusu Łagowa i odzyskanie praw 

miejskich nie wymusi ponownej zmiany programu rewitalizacji, bo jeśli tak, to już należy to 

uczynić.  Pan  Szwagierczak – kierownik referatu inwestycji poinformował, iż ma 

zapewnienie Marszałka Województwa, że sytuacja ta  nie będzie wymagała zmian.    

Pan Wójt Paweł Marwicki  poinformował, że ogłoszony jest konkurs na rewitalizację. 

Istotne jest zachowanie spójności pomiędzy programem a wnioskiem. Realizowane będą 

zadania priorytetowe z programu. Urząd Gminy analizuje, jak sporządzić wniosek, aby 

otrzymać maksymalną  ilość punktów przy jego ocenie. Maksymalnie można otrzymać 6 mln 

zł dofinansowania. Realizowane będą następujące inwestycje: 

- rozbudowa ośrodka zdrowia, gdyż  istniejący budynek nie spełnia obowiązujących 

standardów i funkcjonuje warunkowo. Dobudowane zostanie skrzydło budynku. Koszt 

inwestycji – 3 mln zł.  

 

- trzeci etap rewitalizacji Rynku  to m.in. wymiana azbestowych rur wodociągowych, ukrycie 

w ziemi przewodów energetycznych i telefonicznych, budowa chodnika od skrzyżowania 



drogi krajowej z wojewódzką do targowicy / wspólna realizacja zadania województwa to 

podwójna korzyść – nowy chodnik i dodatkowe punkty przy ocenie projektu/, 

- budowa nowej drogi od drogi wojewódzkiej obok jałowników do byłej bazy SKR, co 

odciąży ruch na ulicy Słupskiej oraz skróci dojazd do drogi krajowej w kierunku Opatowa. 

Pani Izabela Garbacka – Łach stwierdziła, że droga przebiegać będzie częściowo przez 

prywatne grunty. Pan Wójt poinformował, że przed rozpoczęciem realizacji inwestycji grunty 

te zostaną wykupione.  

 

 Pan Wójt Paweł Marwicki poinformował, że na wniosek współwłaścicielki część 

budynku mieszkalnego, stanowiącego własność   Pani Danuty Ufnal i Gminy, przedkłada 

Radzie Gminy projekt uchwały w sprawie wyrażanie zgody na zamianę nieruchomości. 

Zamiana polega na podziale dwóch działek w poprzek, zamiast wzdłuż, jak dotychczas. W ten 

sposób powstaną działki - jedna od ulicy Bardzkiej, druga od Zapłotniej. Zamiana będzie 

odpowiednio wyceniona. W ten sposób również cały budynek mieszkalny będzie usytuowany 

tylko na działce stanowiącej własność Gminy. 

Pan Wójt poinformował również, że projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie 

nieruchomości  dotyczy gruntu usytuowanego na skarpie obok drogi krajowej na  

ul. Opatowskiej za zabudowaniami Pana Henryka Wasika oraz gruntu położonego w środku 

złoża kopalni Pana Pietrzaka, bez dojazdu. Grunty zbyte zostaną w przetargu 

nieograniczonym. 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Bartkiewicz odczytał projekt  uchwały w sprawie 

wyrażanie zgody na zamianę nieruchomości, która w głosowaniu jawnym została przyjęta 

jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu. Głosowało 13 radnych.  

Przewodniczący odczytał również  projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie 

nieruchomości, która w głosowaniu jawnym została przyjęta jednogłośnie i stanowi 

załącznik do protokołu. Głosowało 13 radnych.  

 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Bartkiewicz poinformował, że w podjętej na 

poprzedniej sesji Rady Gminy uchwale w sprawie lokalizacji przystanku autobusowego 

błędnie wskazano drogę, przy której  miał być zlokalizowany. Wnioskował do radnych o 

podjęcie uchwały w sprawie lokalizacji nowego przystanku autobusowego z jednoczesną 

utratą mocy prawnej błędnej uchwały. Za podjęciem uchwały  radni głosowali jednogłośnie, a 

uchwała stanowi załącznik do protokołu. Głosowało 13 radnych. 

 

Skarbnik Gminy Małgorzata Sitarz poinformowała, że gmina ma szansę pozyskać środki 

finansowe na dofinansowanie działań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i Domu 

Dziennego Pobytu  Senior Wigor na rzecz osób niepełnosprawnych, emerytów i rencistów. 

W celu pozyskania jak największej kwoty potrzebna jest zgoda Rady Gminy na zawarcie 

przez Wójta Gminy porozumienia o partnerstwie z sąsiednimi gminami i  wspólne 

opracowanie wniosku. Wspólne działanie gwarantuje otrzymanie większej kwoty.  

Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Bartkiewicz zapoznał więc radnych z projektem 

uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Łagów porozumienia o 

partnerstwie z Gminą Raków, Gminą Pierzchnica, Powiatowym Centrum Pomocy 

Rodzinie – Powiatem Kieleckim oraz partnerem spoza sektora finansów publicznych w 

celu przygotowania i wspólnej realizacji projektu pn. „Zwiększenie dostępności i 

poprawa jakości usług społecznych prowadzących do włączenia społecznego na terenach 

gmin: Raków, Łagów i Pierzchnica”. Wobec braku pytań, w wyniku głosowania jawnego 

uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.  

Głosowało 13 radnych. 



 

Wójt Gminy Łagów Pan Paweł Marwicki wnioskował o zawarcie porozumienia o 

partnerstwie z Województwem Świętokrzyskim. Zawarcie porozumienia umożliwi 

pozyskanie do 6 punktów dodatkowych przy ocenie wniosku o dofinansowanie następnego 

etapu rewitalizacji Łagowa. Ma nadzieję, że w ramach tych środków wybudowany zostanie 

m.in. chodnik od ro nda w Łagowie do targowicy w Woli Łagowskiej. 

W tym miejscu poinformował o skardze w sprawie funkcjonowania placu targowego obok 

kościoła w Łagowie. Sprawą zajmuje się Wojewódzki Konserwator Zabytków. Już odbyła się 

wizytacja w terenie i wiadomo, że Konserwator nie wyrazi zgody na dalsze funkcjonowanie 

placu, gdyż usytuowany jest na terenie chronionym. Przepisy w tym zakresie są 

rygorystyczne. Gmina nie uzyskała zgody na usytuowanie w Rynku miejsc postojowych dla 

rowerów, nie wiadomo, czy będzie możliwy remont starej studni. 

 

Radny Tadeusz Kotwa zapytał, czy chodnik będzie realizowany tylko do targowicy.  

Wg niego potrzebny jest przez całą wieś wzdłuż drogi wojewódzkiej, bo poruszanie się 

poboczami jest niebezpieczne. Były już plany jego budowy w ramach budowy ścieżek 

rowerowych, ale zostały zaniechane. 

Pan Wójt stwierdził, że on również jest za tym, aby chodnik wybudować przez całą wieś.  

Gmina chce złożyć wniosek, aby  poprzez współfinansowanie z Województwem wybudować 

chociaż część do placu targowego. Dziś nie ma gwarancji, czy chodnik w ogóle powstanie, bo 

nie wiadomo jak będzie oceniony wniosek. 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Bartkiewicz poinformował, że Województwo 

wnioskuje o partnerstwo, w tym również na budowę ścieżek rowerowych, ale brak jest na ten 

cel środków. Aby chodnik powstał w ogólne należy go realizować etapowo. 

 

Radna Izabela Garbacka-  Łach wnioskowała, aby przy budowie chodnika pominąć 

odcinek na terenie Łagowa, a o ten odcinek wydłużyć budowę w Woli Łagowskiej. 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że budowa odbywać się będzie w ramach 

rewitalizacji Łagowa, więc budowa w Woli Łagowskiej jest niemożliwa. Ponadto nie ma 

sensu rezygnować z środków finansowych i poprawy estetyki Łagowa.  

 

Radny Zdzisław Zwoliński pozytywnie ocenił projekt uchwały i wnioskował o głosowanie 

za jego przyjęciem.  

Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek 

Bartkiewicz zapoznał radnych z projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

zawarcie przez Gminę Łagów porozumienia o partnerstwie z Województwem 

Świętokrzyskim – Świętokrzyskim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Kielcach w celu 

przygotowania i wspólnej realizacji zadania pn. „Rewitalizacja Łagowa szansą na 

poprawę jakości życia mieszkańców”.  W wyniku głosowania jawnego uchwała została 

przyjęta  przy jednym  głosie wstrzymującym się i jednym przeciwnym. Wstrzymał się od 

głosu radny Józef Wójcik, a przeciwny był radny Tadeusz Kotwa. Głosowało 13 radnych. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.  

 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Bartkiewicz poinformował, że wzorem lat 

ubiegłych Gmina chce sfinansować szczepienia osób powyżej 60 roku życia przeciwko 

grypie. Wnioskował o podjęcie w związku z tym stosownej uchwały. Wobec braku pytań 

zapoznał radnych z projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia „Programu polityki 

zdrowotnej w zakresie profilaktycznych szczepień ochronnych przeciwko grypie 

mieszkańców Gminy Łagów w 2017 roku.   Uchwała w wyniku głosowania jawnego została 



przyjęta jednogłośnie. Głosowało 12 radnych / w trakcie głosowania nieobecny był radny 

Józef Wójcik/. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.  

 

Ad.6.  W sprawach różnych głos zabrali: 

 - Pan Bogdan Gierada – radny Powiatu Kieleckiego powiedział, że wszyscy uczestnicy 

Dożynek Powiatowych w Łagowie podkreślali walory placu targowego, jako miejsca 

organizacji takich imprez oraz bardzo dobre przygotowanie i przebieg uroczystości. 

Podziękował wszystkim  za wkład pracy związany z przygotowaniem Dożynek.  

Mówił, że maleje zainteresowanie firm udziałem w przetargach, które coraz częściej 

rozstrzygane są za coraz wyższą kwotę. Poinformował, że powiat planuje budowę chodników 

w obydwu Zbelutkach, powiększy parking w Rudzie obok Szkoły. Pozytywnie ocenił 

współpracę inwestorską z Gminą i złożył gratulacje z okazji otwarcia placu zabaw i siłowni w 

Piotrowie. 

 

- Pani Zofia Biesiada – sołtys Melonka poinformowała, że na drodze w kierunku lasu nie 

założono dwóch przyczółków, dlatego po deszczu obrywa się ziemia. 

 

- Pani Krystyna Sikora – sołtys Złotej Wody wnioskowała o zmniejszenie wysokości dwóch 

progów zwalniających w Złotej Wodzie. 

 

- Radny Pan Zdzisław Zwoliński poinformował, że na Dożynkach Wojewódzkich odebrał 

gratulacje za dobrą organizację Dożynek Powiatowych. Pochwalił  pomysł  wykonania na 

kostkach ze słomy informacji z nazwami miejscowości, ale nie podobało mu się samo 

wykonanie. Gminę stać na wykonanie tabliczek informacyjnych z prawdziwego zdarzenia.  

Stwierdził, że w czasie Dożynek brak było parkingowych, a parking był źle oznakowany. 

Uważa, że losowanie o godz. 7
00

 miejsc do dyspozycji sołectw było za wcześnie. Na 

losowanie trzeba było przybyć przed godz. 7
00

 podczas, gdy pozostali mogli przybyć znacznie 

później.  Pozytywnie ocenił zmianę godzin pracy Urzędu Gminy. Wnioskował o 

poinformowanie go o wizycie w Gminie Konserwatora Zabytków, gdyż chce brać udział w 

tych spotkaniach.  

 

- Radna Izabela Garbacka – Łach poinformowała, że na początku lipca wynajęte zostało 

pomieszczenie kuchenne w remizie OSP w Łagowie na przygotowanie potraw na Dożynki. 

Okazało się jednak, że w kuchni brak było lodówki, o czym wynajmujący nie byli uprzedzeni. 

 

Wójt Gminy Paweł Marwicki poinformował, że lodówka była potrzebna na Woli 

Łagowskiej, nie wiedział, że będzie niezbędna dla przedstawicieli sołectwa Łagów, dlatego 

nie uprzedzili. 

Ponadto poinformował, że nie udało się zawrzeć porozumienia z Bankiem Spółdzielczym w 

sprawie odstąpienia od pobierania opłat bankowych za wpłaty należności za wodę i ścieki, 

dlatego wpłaty bez opłat dodatkowych przyjmowane będą również w  PUK. 

Według wydawnictwa  „Wspólnota” Gmina Łagów zajmuje drugie miejsce w powiecie pod 

względem wielkości pozyskanych środków.  

Mówił również o zajściu związanym z pożarem budynków Tomasza Kotwy w Rynku w 

Łagowie, do którego nie wyjechała miejscowa jednostka OSP. W związku z tym Wójt na 

piśmie poprosił Prezesa jednostki Pawła Garstkę o wyjaśnienie oraz o przyjście na dzisiejszą 

sesję. Nie otrzymał odpowiedzi, Prezes nie przybył też na obrady Rady Gminy. Państwowa 

Straż Pożarna zapisała w protokole, że brak było kluczy do remizy, podobno też  nie było 

kierowcy. Faktem jest, że praca jednostki jest źle zorganizowana. OSP jako stowarzyszenie 

działa samodzielnie. Wójt nie ingeruje w jej działalność. Podkreślił, że współpraca z 



Prezesem Garstką układa się źle. Pan Garskta, jako przedstawiciel gminy w powiecie, 

krytycznie wypowiada się o Gminie. Według niego zaniedbaniom w jednostce winni są Wójt 

Gminy i radni. Wiadomym mu jest, że coraz więcej strażaków nie chce współpracować z 

Prezesem, a czterech spośród siedmiu członków Zarządu jednostki złożyło rezygnację. 

Skutkiem tego jest konieczność zwołania Walnego Zebrania, które dokona wyboru nowych 

władz. Jest mu przykro z powodu całego zajścia, ale to tylko obrazuje konieczność zmian w 

jednostce. 

 

Radny Zdzisław Zwoliński stwierdził, że po zajściu, o którym mówił Wójt, było kilka 

wezwań i do wszystkich straż wyjeżdżała. Aby wyjechać do akcji konieczna jest obecność 

kierowcy, dowódcy oraz co najmniej dwóch strażaków. W godzinach pracy trudno zebrać 

cały zespół. Jest mu przykro, że zajście związane z pożarem w Łagowie zostało tak źle 

odebrane i nagłośnione, a  był to, jego zdaniem, jednostkowy incydent.  

Zna jednostki w okolicy, które nie wyjeżdżają do akcji nagminnie. Uważa, że Walne Zebranie 

sprawę wyjaśni.  

 

Pan Władysław Łata – sołtys wsi Sadków  powiedział, że ich jednostka OSP nie jest 

informowana o pożarach.  

 

Wójt Gminy Paweł Marwicki pozytywnie ocenia działania OSP w gminie. Posiada jednak 

informacje o braku współpracy strażaków z Prezesem  Garstką. Problem zgłoszony przez 

sołtysa Łatę już monitował, ale uczyni to jeszcze raz.  

 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Bartkiewicz wyraził nadzieję, że rozwiązanie 

problemu przyniesie Walne Zebranie jednostki. Wysoko ocenił współpracę Wójta Gminy  

z jednostkami OSP i strażakami. 

 

Ad. 7. Nie zgłoszono wniosków i interpelacji. 

 

Ad.8. Przewodniczący Rady Gminy Pan  Marek Bartkiewicz podziękował wszystkim za 

udział w sesji i zakończył obrady.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Protokołowała Jadwiga Banaczyk 


