
Protokół Nr XII/2011
z sesji Rady Gminy Masłów, 

która odbyła się w dniu 29 września 2011 roku
Tematyka sesji:
1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu Nr XI z poprzedniej sesji.

5. Sprawozdanie Wójta z pracy o pracach Wójta i Urzędu Gminy w okresie między sesjami.

6. Przedstawienie informacji  o  przebiegu wykonania budżetu Gminy Masłów za I  półrocze 

2011 roku (materiały przekazane na poprzedniej sesji).

7. Przedstawienie informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za

I półrocze 2011 roku (materiały przekazane na poprzedniej sesji).

8. Przedstawienie informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 

2011 roku (materiały przekazane na poprzedniej sesji).

9. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały VII/42/2011 Rady Gminy Masłów z dnia 28 

kwietnia 2011 roku w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju 

sportu na terenie Gminy Masłów.

10. Projekt uchwały w sprawie zasad i odpłatności za korzystanie ze świadczeń udzielanych 

przez oddziały przedszkolne prowadzone przez szkoły podstawowe na terenie Gminy Masłów.

11. Projekt  uchwały  w  sprawie  przyjęcia  programu  Przeciwdziałania  Przemocy  w  Rodzinie

i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Masłów na lata 2011-2015.

12. Projekt  uchwały  w  sprawie  aktualności  Studium  uwarunkowań  i  kierunków 

zagospodarowania  przestrzennego  gminy  Masłów  oraz  miejscowych  planów 

zagospodarowania przestrzennego gminy Masłów.

13. Projekt  uchwały  w sprawie  przystąpienia  do  sporządzenia  zmiany Nr  1  w miejscowym 

planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Dąbrowa na terenie Gminy Masłów.

14. Projekt  uchwały  w sprawie  przystąpienia  do  sporządzenia  zmiany Nr  2  w miejscowym 

planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Dąbrowa na terenie Gminy Masłów.

15. Projekt  uchwały  w sprawie  przystąpienia  do  sporządzenia  zmiany Nr  1  w miejscowym 

planie zagospodarowania przestrzennego „Domaszowice II” na terenie Gminy Masłów.

16. Projekt  uchwały  w sprawie  przystąpienia  do  sporządzenia  zmiany Nr  1  w miejscowym 

planie  zagospodarowania  przestrzennego  sołectwa  Masłów  Pierwszy  na  terenie  Gminy 

Masłów.

17. Projekt  uchwały  w sprawie  przystąpienia  do  sporządzenia  zmiany Nr  2  w miejscowym 

planie  zagospodarowania  przestrzennego  sołectwa  Masłów  Pierwszy  na  terenie  Gminy 
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Masłów.

18. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy placowi usytuowanemu w granicach działki nr 

1102/4

w Masłowie Pierwszym, będącej własnością Województwa Świętokrzyskiego.

19. Projekt  uchwały  w  sprawie  ustalenia  zasad  wynajmu  i  użyczania  lokali  użytkowych 

stanowiących zasób lokalowy Gminy Masłów oraz ustalania odpłatności przy wynajmie i (lub) 

użyczeniu organizacjom społecznym i stowarzyszeniom.

20. Projekt  uchwały w sprawie  stosowania preferencyjnych stawek opłat  eksploatacyjnych i 

czynszu  za  lokale  stanowiące  zasób  komunalny  Gminy  Masłów,  przeznaczonych  na 

działalność Stowarzyszeń. 

21. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy.

22. Projekt  uchwały  w  sprawie  zmiany  uchwały  w  sprawie  przyjęcia  wieloletniej  prognozy 

finansowej Gminy Masłów na lata 2011-2025.

23. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia nowego Statutu Związku Gmin Gór Świętokrzyskich.

24. Interpelacje, wnioski i zapytania.

25. Sprawy organizacyjne, komunikaty.

Ad. 1.
Otwarcie sesji. 

Stosownie do art.  20 ust.  1 ustawy o samorządzie gminnym,  w dniu 29 września 2011 roku o 

godzinie  13.10  Przewodnicząca  Rady  Gminy  Masłów  –  Genowefa  Jaros,  otworzyła  obrady. 

Przewodnicząca przywitała radnych, sołtysów i przybyłych gości.

Ad. 2.
Stwierdzenie quorum.

W dzisiejszym posiedzeniu uczestniczy 13 radnych – 87 % z 15 osobowego składu Rady, co jest 

podstawą do podejmowania prawomocnych uchwał.

Lista obecności stanowi załącznik Nr 1 niniejszego protokołu.

Ad. 3.
Przyjęcie porządku obrad.

Przewodnicząca  poinformowała,  że  do  zaproponowanego  porządku  obrad,  wnioskodawcy 

projektów zawartych w punkach 19 i 20, złożyli wniosek o zdjęcie z porządku obrad wspomnianych 

punktów, w celu wypracowania wspólnego stanowiska. 

Wniosek został przyjęty w głosowaniu 13 „za”, jednogłośnie. 

Nie zgłoszono więcej uwag.

W głosowaniu 13 „za”, jednogłośnie porządek obrad wraz ze zmianą został przyjęty. 
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Ad. 4.
Przyjęcie protokołu Nr X z poprzedniej sesji.

W głosowaniu 15 „za”, jednogłośnie protokół został przyjęty.

Ad. 5.
Sprawozdanie Wójta z pracy Wójta i Urzędu Gminy w okresie między sesjami.

Materiał radni otrzymali w statutowym terminie i stanowi załącznik protokołu.

Przybył radny Andrzej Bawół.

Wójt  Ryszard  Pazera  przedstawił  sprawozdanie,  które  zostało  przyjęte  do  akceptującej 

wiadomości. 

Ad. 6.
Przedstawienie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Masłów za I półrocze 2011 roku.

Pani  Małgorzata  Kumór  –  Skarbnik  Gminy  przedstawiła  informację  o  przebiegu  wykonania 

budżetu Gminy Masłów za I półrocze 2011 roku oraz odczytała opinię wyrażoną w uchwale Nr 

102/II/2011  VIII  Składu  Orzekającego  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  w  Kielcach  z  dnia  27 

września 2011 roku (stanowi załącznik protokołu).

Nie zgłoszono uwag; informacja został przyjęta do akceptującej wiadomości.

Ad. 7.
Przedstawienie  informacji  o  przebiegu  wykonania  planu  finansowego  instytucji  kultury  za

I półrocze 2011 roku.

Pani Wiesława Kamieniecka – Główny Księgowy GOKiS i GBP przedstawiła informację (stanowi 

załącznik protokołu)

Nie zgłoszono uwag; informacja został przyjęta do akceptującej wiadomości.

Ad. 8.
Przedstawienie informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2011 

roku.

Pani Małgorzata Kumór – Skarbnik Gminy przedstawiła informację (stanowi załącznik protokołu)

Brak uwag w tym temacie; informacja został przyjęta do akceptującej wiadomości.

Ad. 9.
Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały VII/42/2011 Rady Gminy Masłów z dnia 28 kwietnia 

2011  roku w sprawie  określenia  warunków i  trybu  wspierania  finansowego rozwoju  sportu  na 

terenie Gminy Masłów.
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Projekt przedstawiła pani Agnieszka Pietrzyk – p.o. Dyrektor GOKiS. 

W przedstawionym Radzie projekcie uchwały dokonuje się zmiany poprzez dodanie zapisu  po 

słowach „...we współzawodnictwie...” w §10,  §11 i §12, z uwagi na fakt, iż jest to duże osiągnięcie  

promujące gminę. Pozostała treść nie zmienia się.

Komisja  Oświaty,  Kultury,  Opieki  Społecznej  i  Promocji  Gminy,  w  dniu  26.09.br.  pozytywnie 

zaopiniowała omawiany projekt (stanowi załącznik).

Komisja  Budżetu  i  Finansów,  w dniu  26.09.2011 r.  pozytywnie  zaopiniowała  omawiany projekt 

(stanowi załącznik protokołu).

Nie zgłoszono uwag.

Uchwała  Nr  XII/68/11 Rady  Gminy  Masłów w sprawie zmiany  Uchwały  VII/42/2011  Rady 
Gminy  Masłów  z  dnia  28  kwietnia  2011  roku  w  sprawie  określenia  warunków  i  trybu  
wspierania  finansowego  rozwoju  sportu  na  terenie  Gminy  Masłów –  została  podjęta  w 

głosowaniu 14 „za”, jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik protokołu. 

Ad. 10.
Projekt uchwały w sprawie zasad i odpłatności za korzystanie ze świadczeń udzielanych przez 

oddziały przedszkolne prowadzone przez szkoły podstawowe na terenie Gminy Masłów.

Temat przedstawiła pani Irena Kundera – Kierownik SZOO. 

Komisja  Oświaty,  Kultury,  Opieki  Społecznej  i  Promocji  Gminy,  w  dniu  26.09.br.  pozytywnie 

zaopiniowała omawiany projekt (stanowi załącznik).

Komisja  Budżetu  i  Finansów,  dnia  26.09.2011  r.,  pozytywnie  zaopiniowała  omawiany  projekt 

(stanowi załącznik protokołu).

Brak uwag.

Uchwała Nr XII/69/11 Rady Gminy Masłów w sprawie zasad i odpłatności za korzystanie ze  
świadczeń udzielanych przez oddziały przedszkolne prowadzone przez szkoły podstawowe  
na  terenie  Gminy  Masłów –  została  przyjęta  w  głosowaniu  14  „za”,  jednogłośnie  i stanowi 

załącznik protokołu. 

Ad. 11.
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony 

Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Masłów na lata 2011-2015.

Omówienia projektu dokonała pani Monika Dolezińska – Kierownik GOPS. 

W projekcie uchwały dokonuje się zmiany zapisu poprzez usunięcie w rozdziale IX – Finansowanie 

programu, ust 1, pkt 2.

Komisja Oświaty, Kultury, Opieki Społecznej i Promocji Gminy, pozytywnie zaopiniowała omawiany 

projekt (stanowi załącznik).

Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt (stanowi załącznik).
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Nie zgłoszono uwag.

Uchwała Nr XII/70/11 Rady Gminy Masłów w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania  
Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Masłów na lata 2011-
2015 – przyjęta została w głosowaniu 14 „za”, jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik protokołu. 

Ad. 12.
Projekt  uchwały  w  sprawie  aktualności  Studium  uwarunkowań  i  kierunków zagospodarowania 

przestrzennego  gminy  Masłów  oraz  miejscowych  planów  zagospodarowania  przestrzennego 

gminy Masłów.

Pan Dariusz Korczyński – Kierownik BiGP przedstawił podstawy prawne i procedury związane z 

wprowadzaniem zmian w Studium i miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. 

Pan Rafał  Kozieł  –  urbanista firmy MASTERPLAN przedstawił  analizę wniosków złożonych do 

końca marca 2011 roku.

Mieszkanka Doliny Marczakowej: czy ktoś z Doliny, od strony Kajetanowa złożył wniosek, bo nie 

miałam informacji o możliwości i terminie złożenia wniosku.

Pan  Korczyński:  jeśli  Rada  podejmie  uchwałę  o  przystąpieniu  do  zmiany  na  danym  terenie, 

mieszkańcy uzyskają informację i dodatkowy termin na składanie wniosków o zmianę w planie.

Pan Kozieł: wnioski zbierane do końca marca miały na celu zebranie informacji i rozeznanie się w 

sprawie potrzeb mieszkańców w zakresie zmian w planach.

Komisja  do  spraw  Inwestycji  odbyła  wspólne  posiedzenie  z  Komisją  Ochrony  Środowiska, 

Gospodarki Gruntami i Rolnictwa, w dniu 26.09.2011 r., gdzie pozytywnie zaopiniowano projekt 

uchwały (stanowi załącznik protokołu).

Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt (stanowi załącznik).

Brak uwag w dyskusji.

Uchwała Nr XII/71/11 Rady Gminy Masłów w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i  
kierunków  zagospodarowania  przestrzennego  gminy  Masłów  oraz  miejscowych  planów  
zagospodarowania przestrzennego gminy Masłów – została przyjęta w głosowaniu 14 „za”, 

jednogłośnie i stanowi załącznik protokołu. 

Ad. 13.
Projekt  uchwały  w sprawie  przystąpienia  do  sporządzenia  zmiany Nr  1  w miejscowym  planie 

zagospodarowania przestrzennego sołectwa Dąbrowa na terenie Gminy Masłów.

Temat przedstawił pan Dariusz Korczyński – Kierownik BiGP. 

Projekt  dotyczy  zmiany  w  zakresie  komunikacyjnym,  na  wysokości  firmy  ROKAR.  Inwestor 

zobowiązuje się do pokrycia kosztów zmian.

Komisja  do  spraw  Inwestycji  w  dniu  26.09.2011  r.  pozytywnie  zaopiniowała  projekt  uchwały 

(stanowi załącznik protokołu).
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Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt (stanowi załącznik).

Nie zgłoszono uwag.

Uchwała Nr XII/72/11 Rady Gminy Masłów w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany 
Nr 1 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Dąbrowa na terenie  
Gminy Masłów – podjęta została w głosowaniu 14 „za”, jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik 

protokołu. 

Ad. 14.
Projekt  uchwały  w sprawie  przystąpienia  do  sporządzenia  zmiany Nr  2  w miejscowym  planie 

zagospodarowania przestrzennego sołectwa Dąbrowa na terenie Gminy Masłów.

Projekt omówił pan Dariusz Korczyński – Kierownik BiGP; dotyczy działek zlokalizowanych przy 

tzw. Świniej Górze. 

Komisja do spraw Inwestycji pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały (stanowi załącznik).

Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt (stanowi załącznik).

Nie zgłoszono uwag.

Uchwała Nr XII/73/11 Rady Gminy Masłów w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany 
Nr 2 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Dąbrowa na terenie  
Gminy Masłów – została przyjęta w głosowaniu 14 „za”, jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik 

protokołu. 

Ad. 15.
Projekt  uchwały  w sprawie  przystąpienia  do  sporządzenia  zmiany Nr  1  w miejscowym  planie 

zagospodarowania przestrzennego „Domaszowice II” na terenie Gminy Masłów.

Kierownik BiGP – pan Dariusz Korczyński omówił projekt uchwały; dotyczy działki sąsiadującej z 

działką gminną, na której zlokalizowana jest przepompownia.

Komisja do spraw Inwestycji pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały (stanowi załącznik).

Komisja Budżetu i Finansów zaopiniowała pozytywnie omawiany projekt (stanowi załącznik).

Brak uwag w tym punkcie.

Uchwała Nr XII/74/11 Rady Gminy Masłów w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany 
Nr 1 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego „Domaszowice II” na terenie  
Gminy  Masłów –  przyjęta  została  w  głosowaniu  14  „za”,  jednogłośnie  i stanowi  załącznik 

protokołu. 

Ad. 16.
Projekt  uchwały  w sprawie  przystąpienia  do  sporządzenia  zmiany Nr  1  w miejscowym  planie 

zagospodarowania przestrzennego sołectwa Masłów Pierwszy na terenie Gminy Masłów.
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Temat przedstawił pan Dariusz Korczyński – Kierownik BiGP. 

Projekt  dotyczy  zmiany w obrębie  ul.  Miodowej,  gdzie  inwestor  zamierza wybudować halę   z 

prośbą o zmianę kąta nachylenia dachu.

Komisja do spraw Inwestycji zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały (stanowi załącznik).

Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt (stanowi załącznik).

Nie zgłoszono uwag.

Uchwała Nr XII/75/11 Rady Gminy Masłów w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany 
Nr 1 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Masłów Pierwszy na 
terenie Gminy Masłów – została podjęta w głosowaniu 14 „za”, jednogłośnie. Uchwała stanowi 

załącznik protokołu. 

Ad. 17.
Projekt  uchwały  w sprawie  przystąpienia  do  sporządzenia  zmiany Nr  2  w miejscowym  planie 

zagospodarowania przestrzennego sołectwa Masłów Pierwszy na terenie Gminy Masłów.

Kierownik  BiGP  –  pan  Dariusz  Korczyński  omówił  projekt  uchwały;  lokalizacja  w  obrębie 

skrzyżowania ul. Jana Pawła II i Świerczyńskiej, związana z powiększeniem terenów budowlanych.

Komisja do spraw Inwestycji pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały (stanowi załącznik).

Komisja Budżetu i Finansów zaopiniowała pozytywnie przedstawiony projekt (stanowi załącznik).

Brak uwag w tym punkcie.

Uchwała Nr XII/76/11 Rady Gminy Masłów w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany 
Nr 2 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Masłów Pierwszy na 
terenie Gminy Masłów – została przyjęta w głosowaniu 14 „za”, jednogłośnie i stanowi załącznik 

protokołu. 

Ad. 18.
Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy placowi usytuowanemu w granicach działki nr 1102/4 w 

Masłowie Pierwszym, będącej własnością Województwa Świętokrzyskiego. 

Temat przedstawił pan Bogusław Krukowski – Sekretarz Gminy. 

Komisja do spraw Inwestycji pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały (stanowi załącznik).

Komisja Budżetu i Finansów zaopiniowała pozytywnie omawiany projekt (stanowi załącznik).

Nie zgłoszono uwag.

Uchwała Nr XII/77/11 Rady Gminy Masłów w sprawie nadania nazwy placowi usytuowanemu 
w granicach działki  nr  1102/4 w Masłowie Pierwszym, będącej  własnością  Województwa  
Świętokrzyskiego –  podjęta  została  w  głosowaniu  14  „za”,  jednogłośnie.  Uchwała stanowi 

załącznik protokołu. 
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Ad. 21.
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy.

Projekt przedstawiła pani Małgorzata Kumór – Skarbnik Gminy. 

Komisja Budżetu i Finansów, w dniu 26.09.br. pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt (stanowi 

załącznik).

Nie zgłoszono uwag.

Uchwała Nr XII/78/11 Rady Gminy Masłów w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy – 

została przyjęta w głosowaniu 14 „za”, jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik protokołu. 

Ad. 22.
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej 

Gminy Masłów na lata 2011-2025.

Temat omówiła pani Małgorzata Kumór – Skarbnik Gminy. 

Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt (stanowi załącznik).

Brak uwag.

Uchwała Nr XII/79/11 Rady Gminy Masłów w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia  
wieloletniej  prognozy  finansowej  Gminy  Masłów  na  lata  2011-2025 –  podjęta  została  w 

głosowaniu 14 „za”, jednogłośnie i stanowi załącznik protokołu. 

Ad. 23.
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia nowego Statutu Związku Gmin Gór Świętokrzyskich.

Szczegółowo projekt omówił pan Bogusław Krukowski – Sekretarz Gminy. 

Nie zgłoszono uwag.

Uchwała Nr XII/80/11 Rady Gminy Masłów w sprawie przyjęcia  nowego Statutu Związku 
Gmin  Gór  Świętokrzyskich –  została  przyjęta  w  głosowaniu  14  „za”,  jednogłośnie.  Uchwała 

stanowi załącznik protokołu. 

Ad. 24.
Interpelacje, wnioski i zapytania.

Wójt Gminy – Ryszard Pazera zabrał głos w sprawie dyskusji jaka rozgorzała w mediach na temat  

sporu między mieszkańcami Doliny Marczakowej  i  Kopalnią w Wiśniówce.  Wójt  odniósł  się do 

wypowiedzi zamieszczonych w portalu Masłów Info i prasie lokalnej, informując, że nie odmówił  

nikomu spotkania i nie wywierał nacisków na sołtysa. Wójt przedstawił również procedurę wydania 

decyzji  środowiskowej  w  związku  z  planowaną  budową  węzła  wstępnego  kruszenia

i poinformował, że w jego ocenie, artykuły prasowe jakie pojawiły się w ostatnim czasie celowo 

podważają autorytet wójta i są związane z kampanią wyborczą.

Pan  Józef  Tokarz  –  mieszkaniec  Doliny  Marczakowej:  otrzymałem pismo od  Przewodniczącej 
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Rady, a radni tego pisma na oczy nie widzieli.

Przewodnicząca Rady wyjaśniła,  że z uwagi na fakt,  iż nie jest  fachowcem we wspomnianych 

sprawach – wystosowane zostało pismo do właściwych służb, a otrzymane odpowiedzi zostały 

Panu wysłane.

Mieszkanka Doliny Marczakowej:  ale te służby tam nie mieszkają,  tylko tam mieszkają ludzie. 

Dolina Marczakowa jest podzielona na dwie części, lepszą – od strony Masłowa i gorszą – od 

strony  Kajetanowa,  gdzie  ludziom  nie  należy  się  nic.  Dlaczego  nasza  część  nie  została 

uwzględniona  w  projekcie  wodociągowania  i  kanalizacji?  Rozmawiałam  dziś  z  panem  z 

Wodociągów, który wyjaśnił, że nie zostaliśmy uwzględnieni.

Wójt Gminy: zachowajmy atmosferę rozmowy, nikt nie powinien czuć się obrażony. Beneficjentem 

projektu jest spółka Wodociągi kieleckie. Należy przejrzeć dokumentację i znaleźć przyczynę, co 

leżało u podstaw decyzji, że ta część Doliny nie została uwzględniona. 

Mieszkanka Doliny Marczakowej: nie mamy wody, nie mamy kanalizacji, nie mamy drogi, czy tak 

można żyć?

Wójt gminy: wszystkich problemów mieszkańców gminy nie ogarniemy na sesji , to są sprawy na 

spotkania z mieszkańcami sołectw. Jesteśmy świadomi bariery jaką jest brak sieci wodociągowych 

i  kanalizacyjnych  w  XXI  wieku.  Dlatego  angażujemy  się  w  realizację  tej  inwestycji  jaka  jest 

planowana. 

Radny Janusz Obara: Przedstawiciel w spółce Wodociągów nie uczestniczy w żadnym spotkaniu. 

Prosiłem wójta o spotkanie z mieszkańcami, a wójt mi odmawiał za każdym razem. 

Wójt Gminy: mówiłem Panu, aby ustalił pan termin i miejsce a ja przyjadę.

Radny Obara: jak mogę narzucić wójtowi termin, jeśli nie znam kalendarza spotkań pana wójta.

Wójt: dostosowałbym się. Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, w oparciu o którą działam, 

obowiązkiem  sołtysa  jest  zwołanie  zebrania  wiejskiego.  Jeśli  państwa  to  satysfakcjonuje,  to 

powołam zespół gminny na czele z obecnym tu Sekretarzem, który zbada całą sprawę.

Mieszkanka  Doliny  Marczakowej:  w  tej  komisji  powinni  też  uczestniczyć  ludzie,  którzy  tam 

mieszkają.

Mieszkaniec Doliny Marczakowej odczytał pismo, które złożył na ręce przewodniczącej (stanowi 

załącznik protokołu).

Mieszkanka Doliny Marczakowej: kopalnia się rozwija i nie reaguje na nasze protesty.

Radny Obara: dostałem telefony od dyrekcji kopalni z informacją, że przecież dostaliśmy pieniądze 

na budowę świetlicy więc dlaczego się awanturujemy z kopalnią. Tu i teraz mówię, że zrzekam się 

tych pieniędzy, nie chcę nawet złotówki. To do wójta należy wywiązanie się z planu finansowego.

Radny Bogusław Moskal: proszę o interwencję w sprawie problemów tej społeczności.

Radny Kazimierz  Rachwał:  chcę się  odnieść  do  zarzutu;  angażuję  się  jako delegat  do spółki 

Wodociągi Kieleckie i uczestniczę w spotkaniach, jeśli tylko mam informację o terminach.

Pani Wiesława Czerwonka – mieszkanka Doliny Marczakowej: wodociągi, kanalizacja, droga i gaz, 
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gdyż znajdujemy się około 100 m od sieci z terenu Zagnańska. Dzielą nas tylko tory. 

Mieszkaniec  Doliny  Marczakowej:  skoro  istnieje  podejrzenie,  że  decyzja  na  budowę  została 

wydana z naruszeniem prawa, bo strona postępowania czyli właściciele nieruchomości sąsiednich 

nie  zostali  poinformowani  o  toczącym  się  postępowaniu.  Więc  skoro  otrzymaliście  Państwo 

informację o naruszeniu prawa rozumiem, że udzielicie  nam Państwo pomocy prawnej  w celu 

uchylenia tej decyzji.

Radna Prawny Adam Meks wyjaśnił, że od chwili zmiany przepisów dotyczących pozwolenia na 

budowę wydaje Starosta Kielecki. W związku z tym, to nie gmina wydaje pozwolenia na budowę. 

Jednak, zgodnie z KPA, każda decyzja może zostać zmieniona za zgodą stron, drugi przypadek 

mówi  o  wznowieniu  postępowania  jeżeli  z  przyczyn  niezależnych  od  strony  nie  mogła  ona 

uczestniczyć  w  postępowaniu,  w  owym  czasie.  Należy  jednak  pamiętać  o  kruczku  prawnym, 

związanym z terminem 30 dni  od dnia,  kiedy strona dowiedziała się o przyczynie wyłączenia. 

Haczyk polega na tym, że należy udowodnić, że ten termin nie minął.

Pan Tokarz wyjaśnił, że pytał poprzedniego Wójta dlaczego mieszkańcy nie zostali powiadomieni o 

inwestycji i uzyskał odpowiedź, że mieszkańcy nie sąsiadują bezpośrednio z kopalnią, gdyż jest 

tam pas drogowy. Ale fizycznie, drogi tam nie ma.

Mieszkaniec Doliny Marczakowej: czy do czasu referendum nie podpisze pan żadnej decyzji na 

rozbudowę kopalni; czy złoży Pan taką deklarację publicznie.

Wójt: obowiązują mnie przepisy i terminy; państwo mają prawo wglądu w dokumenty i odwołania 

się od decyzji.

Pani  Wanda  Braszczyk  –  pracownik  Urzędu  Gminy  wyjaśniła  na  jakim  etapie  jest  procedura 

wydania decyzji środowiskowej.

Mieszkaniec Doliny Marczakowej:czy Państwo zdajecie sobie sprawę ze skali problemu? Dobrym 

obyczajem byłoby informowanie zainteresowanych osób o realizacji inwestycji.

Mieszkanka Doliny Marczakowej: czy taką opinię można zaskarżyć.

Pani Braszczyk odpowiedziała, że opinia nie podlega zaskarżeniu; zaskarżyć można decyzję.

Wójt: organ wykonawczy musi być bezstronny i działać w granicach przepisów prawa. Państwo 

mają  możliwość  uczestniczenia  w  postępowaniu  jako  strona.  Decyzja  o  warunkach 

środowiskowych jest efektem finalnym postępowania i  Państwo macie możliwość podważyć jej 

zapisy.

Radca  Prawny  wyjaśnił,  że  postępowanie  nadal  trwa  i  opinie  muszą  być  zbierane,  bo  są 

wymagane przepisami prawa, co wcale nie przesądza o efekcie jakim jest decyzja. Ponadto sama 

decyzja może być zaskarżona do SKO. Organ ten może decyzję zmienić lub uchylić. 

Pani Roksana Bracha – mieszkanka Doliny Marczakowej poprosiła Wójta o znalezienie czasu i 

zaprosiła Wójta, by naocznie zobaczył jaka jest sytuacja. 

Pani Jadwiga Duda – Zastępca wójta poinformowała że jest zdegustowana postępowaniem części 

radnych  w  sprawie  oświadczeń  składanych  przez  mieszkańców  dot.  kanalizacji.  Pani  Duda 
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przytoczyła rotę ślubowania i  poinformowała,  że jeśli  ktoś z radnych nie ma ochoty pracować, 

powinien zrzec się mandatu, gdyż mieli Państwo pełną wiedzę na ten temat, więc nie wiem, czy 

jest to świadome działanie i zła wola, czy niewiedza.

Radny  Andrzej  Kułak:  wybrali  nas  mieszkańcy  i  dla  ich  dobra  działamy.  Dlatego  naszym 

obowiązkiem jest  informowanie  o  kosztach,  a  decyzją  mieszkańców jest  podpisanie  bądź nie, 

oświadczenia.

Radny Janusz Obara: jak ja mam iść do tych ludzi, aby podpisali oświadczenia, skoro nie ma do 

nich głównej nitki. Ludzi zwyczajnie nie stać na inwestycję za takie pieniądze.

Radny Ryszard Szymczuch poinformował, że osobiście sprawdzał projekty zarówno w urzędzie jak 

i w wodociągach. Są różnice w projekcie, oszukuje się ludzi, że przyłącze będzie tańsze, podczas 

gdy średni koszt wykonania przyłącza to 7.000 zł, czyli tyle ile kosztuje przydomowa oczyszczalnia 

na 6 – osobową rodzinę.

Radny Andrzej Pedrycz: to jest wybór mieszkańców, ze nie podpisali oświadczeń. 

Radna  Małgorzata  Kozubek:  radni  nie  wiedzą  co  mają  przekazać  mieszkańcom,  gdyż  w 

Wodociągach nie potrafią podać kosztów i terminu realizacji zadania. 

Sekretarz  poinformował,  że  gmina  otrzymuje  sprzeczne  informacje  ze  spółki.  Na  spotkaniach 

przedstawiciele  twierdzą,  że  będzie  możliwe  90%  dofinansowanie,  co  jest  nieprawdą.  Mam 

dokumenty potwierdzające, że maksymalne dofinansowanie to 45%, od czego Państwo jeszcze 

zapłacą podatek dochodowy. 

Przewodnicząca poinformowała, że w dniu dzisiejszym możliwe było przeprowadzenie dyskusji. 

Odpowiedź na pismo złożone przez mieszkańców zostanie przekazana w formie pisemnej.

Radny Andrzej Pedrycz zgłosił, że brakuje kilku tabliczek na ulicach w Woli Kopcowej.

Radny Sylwester Wojtyna: przez Świerczyny przejeżdża autobus, który dowozi dzieci. Czy może 

on się zatrzymywać i zabierać dzieci z przystanku?

Wójt poinformował, że ogłoszony przetarg na przewóz dzieci określa trasę przejazdu, z której ma 

obowiązek zabierać dzieci do szkoły.

Radna  Małgorzata  Kozubek  dodała,  że  poprzednio  zabierał,  ale  obecnie  nie  ma  dzieci  w 

Wiśniówce i autobus nie jeździ. 

Radny Ryszard Szymczuch podziękował za wykonane oświetlenie i zgłosił 18 uszkodzonych płytek 

na chodniku w Mąchocicach Kapitulnych,  w kierunku piekarni.  Ponadto na łączniku należałoby 

wykosić zakrzaczenia.

Wójt poinformował, że prace nadal trwają, część jest już wykoszona.

Radny  Szymczuch  zgłosił  również  konieczność  usunięcia  niewłaściwego  znaku  „Mąchocice 

Górne”.

Radny  Andrzej  Kułak  przypomniał,  że  zgłaszał  potrzebę  ogrodzenia  placu  zabaw  na  ul. 

Podklonówka i poprosił o udrożnienie przepustu.

Wójt  odpowiedział,  że  plac  zabaw  jest  zlokalizowany  na  gruncie  prywatnym,  co  utrudnia 
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inwestowanie w ogrodzenie placu. Rozmawialiśmy z właścicielem gruntu, będąc w terenie. Na tę 

chwilę,  jesteśmy przed tworzeniem budżetu,  więc  nie  mogę nic  obiecać.  Natomiast,  w kwestii 

przepustu – jest to droga powiatowa.

Radna Kozubek zapytała o fragment ul. Świętokrzyskiej, który został do wyremontowania i zgłosiła 

potrzebę uzupełnienia poboczy i usunięcia garbów na moście (ul. Świętokrzyska).

Pan Tomasz Lato – Radny Powiatu poinformował o realizowanych zadaniach na terenie gminy i  

przedstawił wnioski, jakie zgłosił do realizacji. 

Pan Dariusz Korczyński – Kierownik BiGP dodał, że przedstawiciele Powiatowego Zarządu Dróg 

byli  w  urzędzie  gminy  w  celu  zatwierdzenia  reorganizacji  ruchu,  w  związku  z  planowanym 

remontem.

Radny  Kazimierz  Rachwał  zgłosił  2  zapadnięcia  w drodze  (po  obu  stronach)  i  zapadkę  przy 

studzience na wysokości kościoła. 

Pan Lato  poinformował,  że  w związku z  budową węzła  otrzymał  odpowiedź,  że  do momentu 

zakończenia tego zadania, PZD nie realizuje cząstkowych napraw w drodze.

Więcej uwag nie zgłoszono.

Ad. 25.
Sprawy organizacyjne, komunikaty.

Przewodnicząca Rady poinformowała, że kolejna sesja odbędzie się w miesiącu październiku.

Radny Andrzej Pedrycz – Wiceprzewodniczący Rady odczytał pismo firmy AMERIGO w sprawie 

zorganizowania spotkania w sprawie kolektorów słonecznych z mieszkańcami gminy Masłów.

Sekretarz dodał, że firma zaproponowała termin spotkania na 11 października 2011 r. o godzinie 

17 w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Masłowie. 

Po wyczerpaniu tematyki Przewodnicząca Rady podziękowała za udział w XII sesji Rady Gminy 

Masłów i o godzinie 16.15 – zamknęła obrady.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokolant: Przewodnicząca Rady Gminy Masłów 

Joanna Synak /-/ Genowefa Jaros
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