
Protokół Nr XVII/2012

z sesji Rady Gminy Masłów, 

która odbyła się w dniu 30 stycznia 2012 roku

Tematyka sesji:

 1. Otwarcie sesji.

 2. Stwierdzenie quorum.

 3. Przyjęcie porządku obrad.

 4. Przyjęcie protokołu Nr XVI z poprzedniej sesji.

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

 6. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyk i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Masłowie za rok 2011. 

 7. Sprawozdanie z wykonania średnich wynagrodzeń nauczycieli w roku 2011. 

 8. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Masłów na 

lata 2012-2025.

a) przedstawienie projektu uchwały,

b) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,

c) dyskusja nad projektem uchwały,

d) głosowanie nad przyjęciem uchwały.

 9. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetuj Gminy Masłów na 2012 rok.

a) przedstawienie projektu uchwały budżetowej,

b) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,

c) odczytanie opinii komisji stałych Rady Gminy Masłów,

d) stanowiska Wójta w sprawie złożonych wniosków,

e) dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,

f) głosowanie nad przyjęciem uchwały budżetowej na 2011rok.

 10. Projekt  uchwały  w  sprawie  zmiany  Nr  1  miejscowego  planu  zagospodarowania 

przestrzennego sołectwa Wiśniówka w gminie Masłów. 

 11. Projekt  uchwały  w  sprawie  zgody  na  wykonanie  odcinka  sieci  wodociągowej  i  sieci 

kanalizacji sanitarnej w miejscowości Domaszowice do działek o  nr ewid  48/5, 48/6, 48/ 7, 

48/8, 48/9, 48/10, 48/11, 48/12,  48 /13, 48/14, 48/15, 48/16, 48/17, 48/18, Gmina Masłów.

 12.Przyjęcie sprawozdań z pracy Komisji stałych Rady Gminy Masłów za 2011 rok.
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 13.Projekt  uchwały  w  sprawie  zatwierdzenia  planów  pracy  komisji  stałych  Rady  Gminy 

Masłów na 2012 r.

 14.Interpelacje, wnioski i zapytania.

 15.Sprawy organizacyjne, komunikaty.

Ad. 1.

Otwarcie sesji. 

Stosownie do art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym,  w dniu 30 stycznia 2012 roku

o godzinie 12.05 Przewodnicząca Rady Gminy Masłów – Genowefa Jaros, otworzyła obrady. 

Przewodnicząca przywitała radnych, sołtysów i przybyłych gości.

Ad. 2.

Stwierdzenie quorum.

W dzisiejszym posiedzeniu uczestniczy 15 radnych – 100% 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  przedstawiła  porządek obrad  i  poprosiła  o  poprawienie  literówki  w pkt  9f 

„...2012 rok”.

Nie zgłoszono uwag do zaproponowanego porządku obrad.

W głosowaniu 15 „za”, jednogłośnie, porządek obrad został podjęty .

Ad. 4.

Przyjęcie protokołu Nr XVI z poprzedniej sesji.

W głosowaniu 15 „za”, jednogłośnie protokół Nr XVI/2011 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.

Wójt Ryszard Pazera przedstawił sprawozdanie. 
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Radny  Paweł  Jamrożek  zwrócił  się  z  pytaniem,  czy  jest  gwarancja  na  roboty  budowlane 

związane z budową hali sportowej.

Pan Adam Meks – Radca Prawny odpowiedział, że jest 3-letnia gwarancja na wykonane prace. 

Radna  Małgorzata  Kozubek:  czy  nie  można  uruchomić  hali  np.  na  podstawie  jakiegoś 

czasowego pozwolenia, w związku z problemem odbioru sieci kanalizacyjnej.

Radca prawny odpowiedział, że bez tego odbioru nie uzyskamy pozwolenia na użytkowanie 

obiektu. 

Nie zgłoszono więcej uwag; sprawozdanie zostało przyjęte do akceptującej wiadomości. 

Ad. 6.

Sprawozdanie  z  realizacji  Gminnego  Programu  Profilaktyk  i  Rozwiązywania  Problemów 

Alkoholowych i  Przeciwdziałania  Narkomanii  w Masłowie za  rok 2011 (stanowi  załącznik 

protokołu).

Temat  przedstawił  pan  Rafał  Jardel  –  Pełnomocnik  Wójta  ds.  Profilaktyki  Problemów 

Alkoholowych.

Nie zgłoszono uwag, sprawozdanie zostało przyjęte do akceptującej wiadomości. 

Ad. 7.

Sprawozdanie z wykonania średnich wynagrodzeń nauczycieli w roku 2011.

Szczegółowo sprawozdanie omówiła pani Irena Kundera – Kierownik Samorządowego Zespołu 

Obsługi Oświaty. 

Nie zgłoszono uwag. Sprawozdanie zostało przyjęte do akceptującej wiadomości.

Przewodnicząca  Rady  Gminy  Masłów  zwróciła  się  z  prośbą  do  pani  Kierownik

o  przeanalizowanie  wraz  z  dyrektorami  szkół  możliwości  zwiększenia  ilości  godzin  zajęć, 

realizowanych w ramach wypłacanych średnich. 

Ad. 8.

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Masłów na lata 

2012-2025.

a) przedstawienie projektu uchwały

Pan  Ryszard  Pazera  –  Wójt  Gminy  Masłów  przedstawił  szczegółowo  projekt  Wieloletniej  

Prognozy Finansowej oraz projekt budżetu Gminy Masłów na 2012 rok. Wójt omówił również 
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zadania inwestycyjne ujęte w projekcie oraz porównał wielkość zadłużenia w stosunku do lat  

ubiegłych.

Pan Bogusław Krukowski – Sekretarz Gminy Masłów przedstawił informację nt. możliwości 

pozyskania  środków  unijnych  oraz  omówił  środki  pozyskane  w  ramach  projektów 

realizowanych przez gminę i wspólnie z LGD. Sekretarz podziękował za wszystkie sygnały ze 

strony radnych i sołtysów i poinformował, że każdy wniosek jest analizowany. 

Pan Adam Meks – Radca Prawny przedstawił procedurę podejmowania uchwały budżetowej. 

Zgodnie z art. 239 ustawy o finansach publicznych gmina ma obowiązek podjęcia uchwały w 

terminie  do  31  stycznia  roku  budżetowego.  Niezachowanie  terminu  skutkuje  uchwaleniem 

budżetu dla gminy przez Regionalną Izbę Obrachunkową, w terminie do końca lutego roku 

budżetowego, zgodnie z art. 240 ust. 3.  

b) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej

Skarbnik Gminy Małgorzata Kumór odczytała uchwałę Nr 5/I/2012 VIII Składu Orzekającego 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 9 stycznia 2012 roku w sprawie opinii o  

projekcie uchwały w sprawie wieloletniej  prognozy finansowej na lata 2012 – 2025 Gminy 

Masłów (stanowi załącznik protokołu).

Komisja  Budżetu  i  Finansów  na  posiedzeniu  w  dniu  26  stycznia  2012  roku  pozytywnie 

zaopiniowała projekt uchwały (stanowi załącznik protokołu). 

c) dyskusja nad projektem uchwały

Radny Kazimierz Rachwał: pytanie do mecenasa. Padło stwierdzenie, że musimy zatwierdzić 

budżet  do  końca  miesiąca.  Chodzą  takie  opinie,  że  spotkamy  się  za  miesiąc  i  budżet 

„zaklepiemy”. Proszę jeszcze raz jednoznacznie powiedzieć.

Radca Prawny: przepis jest w tej sprawie bardzo rygorystyczny; art.  240 ustawy „Do czasu 

podjęcia uchwały budżetowej, jednak nie później niż do dnia 31 stycznia roku budżetowego, 

podstawą  gospodarki  finansowej  jest  projekt  uchwały  budżetowej  przedstawiony  organowi 

stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego, o którym mowa w art. 238”  i jest ustęp 3: 

„W  przypadku  niepodjęcia  uchwały  budżetowej  w  terminie,  o  którym  mowa  w  ust.  1, 

regionalna izba obrachunkowa, w terminie do końca lutego roku budżetowego, ustala budżet 

jednostki samorządu terytorialnego w zakresie zadań własnych oraz zadań zleconych. ...”. To 

oznacza, że po tym terminie jednostka samorządu terytorialnego traci swoją prerogatywę do jej  

podjęcia.

Radna Małgorzata Kozubek zapytała dlaczego sesja odbywa się w końcu stycznia,  gdzie w 
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innych gminach do końca grudnia budżet był uchwalany.

Skarbnik Gminy: nieprawda, w Górnie odbywała się w czwartek, w Zagnańsku dziś.

Wójt  dodał,  że  termin   wiązał  się  z  uzyskaniem  opinii  RIO  do  projektu  budżetu,  którą 

otrzymaliśmy 10 stycznia.

Przewodnicząca wyjaśniła procedurę zwoływania sesji wraz z terminami.

Radny Andrzej Bawół: czy skutkiem prawnym niepodjęcia dziś uchwały budżetowej jest praca 

na podstawie budżetu uchwalonego przez Regionalną Izbę Obrachunkową?

Radca Prawny: docelowo; do dnia podjęcia uchwały przez RIO, gmina pracuje na prowizorium 

budżetowym przedstawionym Regionalnej Izbie Obrachunkowej, w terminie do 15 listopada 

roku poprzedzającego rok budżetowy. 

Radna Regina Chyb: nie jest to budżet doskonały, ale racjonalny i do przyjęcia. 

Radny Paweł Jamrożek zawnioskował o przerwę.

Przewodnicząca ogłosiła 10 minutową przerwę.

Przewodnicząca udzieliła głosu radnemu Jamrożkowi, który uzasadnił swoją decyzję w sprawie 

budżetu, wyjaśniając, że budżet nie jest idealny, ale 1,5 miesiąca to był wystarczający okres 

czasu na wynegocjowanie swoich postulatów. Radny zdaje sobie sprawę, ze nigdy nie będzie 

tak, że wszyscy będą zadowoleni, jednak trzeba być ponad podziałami i utrzymać możliwość 

decydowania o inwestycjach gminy, a nie oddać sprawę RIO, nad którym nie mamy kontroli.  

Dlatego sam zagłosuję za przyjęciem. 

Radny  Kazimierz  Rachwał  odniósł  się  do  zadania  dotyczącego  budowy  świetlic  w  trzech 

sołectwach: Dąbrowa, Domaszowice i Dolina Marczakowa, na które staraliśmy się pozyskać 

środki z zewnątrz. Radny poprosił Sekretarza Gminy o przedstawienie informacji w tej sprawie.

Sekretarz  przedstawił  przebieg  historii  w  sprawie  budowy  świetlic  i  wyjaśnił  że  na  dzień 

dzisiejszy nie ma takich programów. 

Radny  Andrzej  Bawół:  nie  neguję  budowy  świetlic,  ale  mam  pytanie  do  Wójta.  W jakim 

kierunku Pan Wójt będzie prowadził politykę w kwestii utrzymania i funkcjonowania świetlic. 

Wójt: budowa świetlic to zadanie wieloletnie. Sami Państwo wiecie, że w obszarze oświaty 

staram  się  ograniczyć  koszty.  W  ubiegłym  roku  zaproponowałem  likwidację  szkoły  w 

Masłowie Drugim i w tym roku ponowię ten wniosek. Utrzymanie świetlic to nie jest duży 

wydatek, bo świetliczanka na ¾ etatu wystarczy do funkcjonowania świetlicy. Ten koszt, w 

porównaniu do utrzymania hali sportowej, gdzie projekty unijne obligują nas do utrzymania jej  

przez pięć lat; co skutkuje rozrostem kadry, nieważne czy jest ona wydajna czy nie. 
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Przewodnicząca  Rady  dodała,  że  decyzja  o  budowie  świetlic  –  decyzje  zostały  podjęte  w 

poprzedniej kadencji, kiedy to był czas na bum inwestycyjny. Przewodnicząca poinformowała, 

ze będzie głosowała za budżetem, gdyż zapewnia podstawowe potrzeby funkcjonowania tej 

gminy. 

Nie zgłoszono więcej uwag; Przewodnicząca Rady zamknęła dyskusję.

d) głosowanie nad przyjęciem uchwały

Przewodnicząca przystąpiła do głosowania nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia 

wieloletniej prognozy finansowej Gminy Masłów na lata 2012-2025.

W głosowaniu: 7 „za”,

8 „przeciw”,

0 „wstrzymujących się”, radni odrzucili zaproponowany projekt.

Uchwała nie została podjęta.

Przewodnicząca Rady Gminy zwróciła się do Mecenasa z pytaniem, czy można procedować 

nad kolejnym punktem porządku obrad, skoro wieloletnia prognoza nie została podjęta.

Pan Adam Meks odpowiedział,  że  Rada pracuje zgodnie z  porządkiem obrad,  więc projekt  

winien zostać omówiony.

Ad. 9.

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetuj Gminy Masłów na 2012 rok.

a) przedstawienie projektu uchwały budżetowej

Pani Małgorzata Kumór – Skarbnik Gminy Masłów odczytała projekt uchwały. 

b) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej

Skarbnik  Gminy  odczytała  uchwałę:  Nr  4/I/2012  oraz  Nr  3/I/2012  –  VIII  Składu 

Orzekającego  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  z  dnia  9  stycznia  2012  roku  (stanowią 

załącznik protokołu).

c) odczytanie opinii komisji stałych Rady Gminy Masłów

Komisja  Budżetu  i  Finansów na posiedzeniu  w dniu 26  stycznia  2012 roku pozytywnie 

zaopiniowała projekt uchwały (stanowi załącznik protokołu). 

Komisja Oświaty, Kultury, Opieki Społecznej i Promocji Gminy w dniu 23 stycznia 2012 r.  

pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt (stanowi załącznik).

Komisja do spraw Inwestycji, w dniu 23 stycznia br. zaopiniowała pozytywnie omawiany 

projekt (stanowi załącznik).
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Komisja Ochrony Środowiska, Gospodarki Gruntami i Rolnictwa w dniu 23 stycznia 2012 r. 

pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały (stanowi załącznik).

d) stanowiska Wójta w sprawie złożonych wniosków

Radny Kazimierz Rachwał – Przewodniczący Komisji do spraw Inwestycji odczytał wnioski 

zgłoszone na posiedzeniu w dniu 23.01.2012 r..

Wniosek nr 1: Komisja wnioskuje o dodatkowe uwzględnienie w projekcie budżetu zadania 

pn.  „Wykonanie  projektu chodnika przy ul.  Krajobrazowej  w Masłowie Drugim”;  środki 

należy pozyskać z kredytu; wartość zadania – 30.000 zł.

Komisja Budżetu i Finansów negatywnie zaopiniowała wniosek. 

Wójt  Gminy  Masłów,  na  podstawie  art.  240  ust  2  ustawy o  finansach  publicznych,  nie 

wyraził zgody na zwiększenie kredytu. Wniosek został odrzucony.

Wniosek nr 2: Komisja wnioskuje o dodatkowe uwzględnienie w projekcie budżetu zadania 

pn. „Wykonanie drogi Masłów Drugi o nr 957, 652 (na rzece)”; środki należy pozyskać z 

kredytu; wartość zadania – 800.000 zł.

Komisja Budżetu i Finansów negatywnie zaopiniowała wniosek. 

Wójt  Gminy  Masłów,  na  podstawie  art.  240  ust  2  ustawy o  finansach  publicznych,  nie 

wyraził zgody na zwiększenie kredytu. Wniosek został odrzucony.

Wniosek nr 3: Komisja wnioskuje o dodatkowe uwzględnienie w projekcie budżetu zadania 

pn. „Wykonanie oświetlenia przy ul. Kwarcytowej w Dolinie Marczakowej”; środki należy 

pozyskać z kredytu; wartość zadania – 15.000 zł.

Komisja Budżetu i Finansów negatywnie zaopiniowała wniosek. 

Wójt  Gminy  Masłów,  na  podstawie  art.  240  ust  2  ustawy o  finansach  publicznych,  nie 

wyraził zgody na zwiększenie kredytu. Wniosek został odrzucony.

Wniosek nr 4: Komisja wnioskuje o dodatkowe uwzględnienie w projekcie budżetu zadania 

pn.  „Opracowanie  koncepcji  szkoły  podstawowej  wraz  z  przedszkolem  w  Masłowie 

Drugim”; środki należy pozyskać z kredytu; wartość zadania – 20.000 zł.

Komisja Budżetu i Finansów negatywnie zaopiniowała wniosek. 

Wójt  Gminy  Masłów,  na  podstawie  art.  240  ust  2  ustawy o  finansach  publicznych,  nie 

wyraził zgody na zwiększenie kredytu. Wniosek został odrzucony.

e) dyskusja nad projektem uchwały budżetowej

Brak głosów w dyskusji.

f) głosowanie nad przyjęciem uchwały budżetowej na 2012 rok.
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Przewodnicząca przystąpiła do głosowania nad projektem uchwały.

W głosowaniu: 7 „za”,

8 „przeciw”,

0 „wstrzymujących się”, radni odrzucili zaproponowany projekt.

Uchwała nie została podjęta.

Ad. 10.

Projekt uchwały w sprawie zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

sołectwa Wiśniówka w gminie Masłów.

Pan  Dariusz  Korczyński  –  Kierownik  referatu  Budownictwa  i  Gospodarki  Przestrzennej 

przedstawił projekt uchwały. 

Komisja do spraw Inwestycji,  w dniu 23.01.2012 roku, pozytywnie zaopiniowała powyższy 

projekt uchwały (stanowi załącznik protokołu).

Komisja  Ochrony Środowiska,  Gospodarki  Gruntami i  Rolnictwa,  w dniu 23.01.2012 roku, 

pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt (stanowi załącznik).

Komisja  Budżetu  i  Finansów,  w  dniu  26.01.2012  roku,  pozytywnie  zaopiniowała  projekt 

(stanowi załącznik).

Nie zgłoszono uwag.

Uchwała Nr XVII/109/2012 Rady Gminy Masłów w sprawie zmiany Nr 1 miejscowego planu  

zagospodarowania przestrzennego sołectwa Wiśniówka w gminie Masłów – przyjęta została

w głosowaniu 15 „za”, jednogłośnie i stanowi załącznik protokołu. 

Ad. 11.

Projekt uchwały w sprawie zgody na wykonanie odcinka sieci wodociągowej i sieci kanalizacji 

sanitarnej w miejscowości Domaszowice do działek o  nr ewid  48/5, 48/6, 48/ 7, 48/8, 48/9,  

48/10, 48/11, 48/12,  48 /13, 48/14, 48/15, 48/16, 48/17, 48/18, Gmina Masłów.

Temat przedstawił pan Dariusz Korczyński – Kierownik BiGP. 

Komisja  ds.  Inwestycji  pozytywnie  zaopiniowała  powyższy  projekt  (stanowi  załącznik 

protokołu).

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

Brak głosów w dyskusji.

Uchwała Nr XVII/110/2012 Rady Gminy Masłów w sprawie zmiany uchwały budżetowej – 
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została podjęta 14 głosami „za” przy 1 głosie „wstrzymującym się”. Uchwała stanowi załącznik 

protokołu. 

Ad. 12.

Przyjęcie sprawozdań z pracy Komisji stałych Rady Gminy Masłów za 2011 rok.

Przewodnicząca  Rady  Gminy  Masłów  poprosiła  Przewodniczących  Komisji  stałych

o odczytanie sprawozdań.

Radny  Kazimierz  Rachwał  –  Przewodniczący  Komisji  do  spraw  Inwestycji  odczytał 

sprawozdanie, będące załącznikiem niniejszego protokołu.

Radny Andrzej Bawół - Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska, Gospodarki Gruntami

i Rolnictwa odczytał sprawozdanie z pracy komisji w roku 2011 (stanowi załącznik protokołu).

Radny Stanisław Doleziński – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej odczytał sprawozdanie z 

działalności komisji za rok 2011, będące załącznikiem protokołu.

Radna Regina Chyb – Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów omówiła sprawozdanie z 

działalności komisji w minionym roku (stanowi załącznik).

Radna Małgorzata Kozubek – Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Opieki Społecznej i  

Promocji  Gminy  odczytała  sprawozdanie  z  działalności  komisji,  będące  załącznikiem 

niniejszego protokołu.

Brak uwag do sprawozdań.

Ad. 13.

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Masłów 

na 2012 roku.

Przewodnicząca Rady Gminy Masłów poprosiła o odczytanie planów pracy  przyjętych przez 

poszczególne komisje.

Przewodniczący  Komisji  stałych  Rady  Gminy  Masłów,  kolejno  odczytali  plany  pracy 

wypracowane przez poszczególne komisje, stanowiące załączniki do projektu uchwały.

Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały.

Brak uwag.

Uchwała  Nr  XVII/111/2012 Rady  Gminy  Masłów w sprawie zatwierdzenia  planów pracy  

komisji stałych Rady Gminy Masłów na 2012 roku – przyjęta została w głosowaniu 15 „za”, 

jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik protokołu. 
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Ad. 14.

Interpelacje, wnioski i zapytania.

Radny Sylwester Wojtyna poprosił o zainicjowanie działań w celu stworzenia przejścia dla 

pieszych  na  ul.  Jana  Pawła  II  ,  w  okolicy  ul.  Modrzewiowej.  Są  tam  dwa  przystanki 

autobusowe, po obu stronach drogi i mieszkańcy skarżą się że jest problem z przejściem przez 

jezdnię, szczególnie w godzinach rannych.

Wójt odpowiedział, że podejmie działania w tej sprawie.

Radny Kazimierz Rachwał zapytał, jak wygląda dalsza procedura, po tym gdy nie przyjęliśmy 

budżetu. 

Radca  Prawny:  jest  problem taki,  że  jeśli  nie  podejmiemy  uchwały  do  końca  stycznia,  to 

zgodnie z art. 240 budżet dla gminy uchwala Regionalna Izba Obrachunkowa i nie będziemy 

mogli się wychylić nawet o przecinek od tego, co będzie w uchwale RIO. Więc jest to duże 

zagrożenie praktycznie dla zadań inwestycyjnych. 

Skarbnik  Gminy:  typu  np.  porozumienie  z  Powiatem  Kielce  na  budowę  chodnika  w 

Mąchocicach  Kapitulnych.  Nie  jest  to  zadanie  własne  gminy,  chcieliśmy  dotować  budowę 

chodnika, na pewno Regionalna Izba Obrachunkowa takiego zadanie nie przyjmie do budżetu.

Radny Rachwał: co ze świetlicami, jest to zadanie wieloletnie.

Skarbnik: jest to zadanie własne; trzeba będzie rozmawiać z Izbą jakie będzie stanowisko – 

trudno nam powiedzieć. Przypuszczam, że te zadania, które były ujęte w starej prognozie, Izba 

przyjmie,  bo  nawet  jeśli  dziś  nie  uchwaliliśmy  prognozy,  gmina  ma  prognozę  uchwaloną

w ubiegłym roku. Po wydaniu decyzji do budżetu, gmina będzie miała obowiązek dostosować 

prognozę do budżetu przedłożonego przez RIO. Pozwolę sobie na taką dygresję;  jestem bardzo 

zdziwiona, nie rozumiem Państwa zachowań i naprawdę się dziwię. Państwo nie zrobiliście 

dobrze dla siebie i dla mieszkańców. Narażamy się na wstyd i na poruszenie opinii publicznej, 

która będzie krytykować nie tylko Wójta ale również Państwa..  Napracowałam się nad tym 

budżetem i dziwię się, bo jest to sytuacja, która pierwszy raz pojawiła się w gminie od początku 

powstania samorządów. Tak naprawdę my ten budżet mieć będziemy, tylko narzucony przez 

Regionalną Izbę Obrachunkową w terminie do końca lutego. Kolejną sprawą jest np. fakt, że  

mamy  zadanie  dot  dofinansowania  CE  Szklany  Dom,  co  nie  było  ujęte  w  prowizorium 

budżetu., więc istnieje ryzyko że nie dostaniemy środków z Ministerstwa.   

Radny Rachwał: jest mi wstyd za Radę. Jestem radnym piątą kadencję i nigdy do tej pory nie 
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nie czułem się tak zażenowany. Zawsze głosowałem dla dobra innych sołectw, a Państwo dziś 

się tak zachowaliście.. 

Pani Jadwiga Duda - Zastępca Wójta Gminy:  chciałam usłyszeć zdanie radnych, którzy byli 

przeciw. Dlaczego Państwo tak zagłosowaliście, proszę o merytoryczne uzasadnienie. 

Pan Mirosław Gębski  –  Radny Powiatu:  Państwo mają  jeszcze  jeden dzień  na uchwalenie 

budżetu dlatego proszę o przedyskutowanie tematu. 

Przewodnicząca Rady: to społeczeństwo oceni Radę z podjętych decyzji, dlatego, Szanowna 

Pani  Wójt,  nie  mogę  zmusić  radnych  do  zabrania  głosu  i  wytłumaczenia  się  dlaczego  tak 

zagłosowali. Dlatego nie zgadzam się na przesłuchiwanie radnych i nie pozwolę, żeby radni się 

tu tłumaczyli. Jednocześnie apeluję o rozwagę być może zagalopowaliśmy się co niektórzy, ale 

mamy jeszcze  możliwość  zmiany  decyzji,  gdyż  sesja  się  nie  skończyła.  Możemy  dopytać, 

wyjaśnić  wątpliwości  i  wykorzystać  każdą  możliwość  prawną,  by  ponownie  przegłosować 

uchwałę. 

Sekretarz Gminy: przypomnę Pani Przewodniczącej, że było głosowanie w tej sprawie. 

Przewodnicząca: co to szkodzi. Mogę jeszcze ogłosić przerwę, gdyż obrady się nie skończyły i 

przeprowadzić reasumpcję głosowania.

Sekretarz: lub zwołać nadzwyczajną sesję Rady Gminy. 

Przewodnicząca: ale nadzwyczajne posiedzenie rady wymaga zachowania terminu. 

Radny Sylwester Wojtyna: zagłosowałem zgodnie z sumieniem i jestem za budową świetlic, ale  

uważam, że nie mamy wiedzy nt. budowy świetlic. W projekcie WPF jest zapisana budowa 

świetlicy,  gdzie  nie  mamy  wiedzy  na  temat  kosztów  utrzymania,  nie  wiemy  ile  będzie 

kosztowało wyposażenie, przyjęliśmy tylko surowy stan.

Radny Doleziński: w Dąbrowie jest tylko wykup gruntu pod świetlicę. 

Wójt: kosztorys obejmuje wykonanie w stanie surowym i może ulec zmianie. Te dysproporcje, 

o których mówicie nie są tak duże, jak mówicie mieszkańcom. 

Pan Dariusz Korczyński – Kierownik BiGP wyjaśnił że do wartości początkowej przyjmuje się 

wielkości  zapisane  w  kosztorysie.  W  Domaszowicach  mamy  taki  kosztorys,  w  i  Dolinie 

Marczakowej mamy kosztorys na budynek gospodarczy i jesteśmy na etapie aktualizacji, zaś w 

Dąbrowie nie mamy jeszcze gruntu pod świetlicę. 

Radny  Andrzej  Bawół:  w  WPF można  zawrzeć  plan  działań  na  lata  przyszłe.  Prze  te  1,5 

miesiąca  od  momentu  złożenia  wniosków można było  rozmawiać na ich  temat,  jeszcze  na 

etapie przygotowania budżetu. 
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Radny  Ryszard  Szymczuch:  nie  składaliśmy  sterty  wniosków,  z  uwagi  na  ograniczenia 

finansowe. Nasz wniosek obejmował wykonanie chodnika wraz z oświetleniem żeby nie robić 

dziadostwa.

Radny Mirosław Januchta: wniosek był bo wiedzieliśmy o możliwości dofinansowania zadania 

z powiatu. Mam dość utyskiwań pana sołtysa z Mąchocic, bo zamiast nam pomagać, to nam 

przeszkadza. Ustalaliśmy z Wójtem pewne rzeczy i Wójt się zgodził.

Wójt: było dwa miesiące czasu na rozmowy, na spotkaniu wiejskim słowem się radny Bawół  

nie odezwał, gdy mówiłem o rzeczach wykonalnych i o planach. Był czas na rozmowy i kto 

chciał rozmawiać, to miał taką możliwość.    

Radny Bawół:  na zebraniu  wiejskim rozmawialiśmy o wodociągowaniu,  bo tego dotyczyło 

zebranie, poza tym poruszyliśmy temat autobusów. 

Przewodnicząca Rady: uważam, że można się nie zgadzać z pewnymi rzeczami, ale dla dobra 

mieszkańców należy działać dla dobra ogółu.  

Skarbnik Gminy: zgadzam się i  potwierdzam, że wnioski były złożone.  Ale nie tylko radni 

składają wnioski,  ale również sołtysi.  Miejmy tego świadomość,  że jest  selekcja,  bo środki 

mamy ograniczone. Czuję się nieusatysfakcjonowana tym, że na komisjach stałych m.in. na 

komisji Budżetu i Finansów, bo z nią pracuję, nie było żadnego wniosku do budżetu i WPF. 

Radny Szymczuch: podchodząc do Pani prośby, by nie było koncertu życzeń – przedstawiliśmy 

wnioski najpilniejsze. Zgadzam się, że świetlice są potrzebne, by integrować ludzi, dlatego nie 

neguję pomysłu, ale chciałbym by były to świetlice na miarę naszych możliwości finansowych. 

Poza tym, uważam, że w chwili gdy jesteśmy przed tak dużym zadaniem jak wodociągowanie i 

kanalizacja w gminie, powinna być rezerwa środków na ten cel. 

Radca Prawny:  do zadań własnych gminy,  na podstawie ustawy o samorządzie  gminnym i 

ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę, należy wykonanie sieci, nie przyłączy. Z uwagi na 

fakt,  iż  jesteśmy w Międzygminnym Związku  Wodociągów i  Kanalizacji  –  obowiązek  ten 

został przeniesiony na związek. 

Skarbnik: uzupełniając wypowiedź radcy, na aktualizację mamy przewidziane 20.000 zł Zaś co 

do  rezerwy,  mamy  zrównoważone  dochody  i  wydatki,  więc  tworzenie  takiej  rezerwy 

ograniczałoby zadania bieżące.

Radna  Regina  Chyb:  zarówno  bycie  wójtem  jak  i  bycie  radnym  jest  kontynuacją  władzy. 

Dlatego uważam, że należy uszanować decyzje podjęte przez poprzedników, bo na pewno oni 

tez musieli wybrać rzeczy ważniejsze, gdyż na wszystko im nie wystarczało. . 
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Radna Małgorzata Kozubek: moje wnioski nie tylko opierały się na moich przemyśleniach, ale 

były poparte podpisami mieszkańców. 

Przewodnicząca Rady: wszyscy kierujemy się dobrem mieszkańców i dla nich pracujemy. 

Pan Adam Grzegorzewski – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu omówił 6 projektów, 

które  zostały  napisane  prze  GOKiS.  Bez  pozyskania  środków  zewnętrznych  trudno  je 

zrealizować. 

Radny  Bogusław  Moskal:  głosowałem  za  budżetem  tylko  dlatego,  że  na  terenie  mojego 

sołectwa przyjęta została realizacja budowy świetlicy. I to mnie przekonało. 

Radny Janusz Obara: zarzucacie nam, że na rozmowy był czas. Chciałem zapytać Wójta, kto ze 

mną rozmawiał? 

Zastępca Wójta: wróciłam Pana, dlatego, że Pan zarzucił, że urząd gminy Pana nie popiera w 

kwestii budowy świetlicy. Oburzyłam się Pana postawą.

Radny  Obara:  Widział  Pan  Wójt,  jak  wyglądała  rozmowa  pomiędzy  panią  Wójt,  panią 

Przewodniczącą i radnym Dolezińskim. Pan Wójt nie zajął stanowiska.

Przewodnicząca  Rady  przedstawiła  sytuację  związaną  z  budową  świetlicy  w  Dolinie 

Marczakowej  i  kwestią rozmów z panem Józefem Adamiec w sprawie zamiany gruntu pod 

świetlicę. 

Radny Janusz Obara: chodzi mi o tą rozmowę jaka miała miejsce po Komisji rewizyjnej. To  

mnie  upokorzyło,  to  straszenie  sądem,  przekrzykiwanie.  Nawet  nie  miałem  możliwości 

zabrania głosu, dlatego musiałem wyjść. 

Radny Andrzej Pedrycz:miałem nie zabierać głosu, ale czuję się jakbym był na policji. Pani  

Wicewójt, to jest Pani zasługa, m.in za to obrażanie nas, radnych. Ale pomijając to, dlaczego 

trzy świetlice nie są jednakowo potraktowane, np. dajemy na jedną świetlicę 300.000 zł, dajmy 

tyle samo na pozostałe, niech społeczeństwo będzie jednakowo potraktowane w każdej z tych 

miejscowości. Inna sprawa to traktowanie nas radnych jak maszynki do głosowania; mamy się 

zgadzać i nikt o nic nie pyta. Jeżeli mamy inne zdanie bądź zastrzeżenia to jesteśmy źli. Każdy  

z nas ma prawo podnieść rękę za lub przeciw i  wstrzymać się.  Dlaczego nie możecie tego 

uszanować? Do tej pory tego nie było. Kolejna sprawa, pół roku prosiłem, żeby naprawić zjazd 

w  Woli  Kopcowej  i  nic.  Obiecał  Wójt  dokończenie  budynku  wielofunkcyjnego,  teraz  się 

okazuje że to jest pod warunkiem sprzedaży działek, mimo że działki sprzedane w zeszłym 

roku miały być przeznaczone na dokończenie inwestycji w Woli Kopcowej, co było mówione 

na zebraniu. O oszczędnościach z hali sportowej, z odśnieżania się nie mówi. Kolejna sprawa – 
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uposażenie Pani Wójt, bo o tym też się mówi; może zmniejszymy pensję Pani Wójt do 3.000 zł  

i zaoszczędzimy 50.000 zł rocznie, skoro szukamy oszczędności. 

Przewodnicząca ogłosiła 15 minutową przerwę. 

Radny Andrzej  Pedrycz:  po rozmowach w Klubie  i  z  Wójtem podjęliśmy decyzję,  dlatego 

składam wniosek o reasumpcję głosowania w sprawie WPF i projektu budżetu.

Przewodnicząca  przystąpiła  do  głosowania  nad  wnioskiem  radnego  w  sprawie  reasumpcji 

głosowania w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2025.

Radni, w głosowaniu 15 „za', jednogłośnie przyjęli wniosek.

Przewodnicząca  przystąpiła  do  głosowania  nad  wnioskiem  radnego  w  sprawie  reasumpcji 

głosowania w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Masłów na 2012 rok.

Radni, 15 głosami „za”, jednogłośnie przyjęli wniosek.

Przewodnicząca przystąpiła do głosowania nad projektem uchwały – punkt 8 porządku obrad.

Uchwała Nr XVII/107/2012 Rady Gminy Masłów w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy  

finansowej  na lata  2012 –  2025 – podjęta  została  w głosowaniu  reasumpcyjnym 15 „za”, 

jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik protokołu. 

Przewodnicząca przystąpiła do głosowania nad projektem uchwały – punkt 9 porządku obrad.

Uchwała  Nr  XVII/108/2012 Rady  Gminy  Masłów w sprawie uchwalenia  budżetu  Gminy  

Masłów na 2012 roku – przyjęta została w głosowaniu reasumpcyjnym 15 „za”, jednogłośnie. 

Uchwała stanowi załącznik protokołu. 

Wójt podziękował za podjęcie tej decyzji i zadeklarował, że wywiąże się z obietnic złożonych 

radzie. 

Więcej uwag nie zgłoszono.

 Ad. 15.

Sprawy organizacyjne, komunikaty.

Przewodnicząca  Rady  zaapelowała  do  wszystkich  o  wyciągnięcie  wniosków z  dzisiejszych 

obrad i podziękowała za wyrozumiałość podkreślając jednocześnie, że jeśli ktoś ma inne zdanie 

w danej sprawie nie znaczy że nie ma racji. Przewodnicząca poinformowała również, że Zespół 

Ciekoty reprezentował gminę w konkursie Kolęd i Pastorałek Województwa Świętokrzyskiego, 

gdzie zajął pierwsze miejsce.

W  związku  z  kończącą  się  kadencją  sołtysa  sołectwa  Wiśniówka,  pani  Maria  Bysiak 

podziękowała Radzie i sołtysom za współpracę.
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Przewodnicząca Rady poinformowała, że kolejna sesja odbędzie się w miesiącu lutym.

Po wyczerpaniu tematyki Przewodnicząca Rady podziękowała za udział  w XVII sesji  Rady 

Gminy Masłów i o godzinie 17.40 – zamknęła obrady.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokolant: Przewodnicząca Rady Gminy Masłów 

Joanna Synak /-/ Genowefa Jaros
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