
Protokół Nr XX/2012
z sesji Rady Gminy Masłów, 

która odbyła się w dniu 24 kwietnia 2012 roku

Tematyka sesji:
1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu Nr XIX z poprzedniej sesji.

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

6. Ocena zasobów pomocy społecznej.

7. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Gminy 

Masłów. 

8. Projekt  uchwały  w  sprawie  powołania  Komisji  Skrutacyjnej  do  przeprowadzenia  głosowania 

tajnego.

9. Projekt uchwały w sprawie powołania Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Masłów.

10. Projekt uchwały w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Masłowie Drugim.

11. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska o stanie oświaty w gminie Masłów.

12. Projekt  uchwały w sprawie  nabycia  w drodze  darowizny udziału  w prawie  współwłasności 

działki nr 469/6 o pow. 0,0014 ha położonej w Woli Kopcowej.

13. Projekt  uchwały w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  ustanowienie  służebności  gruntowej  na 

nieruchomości  nr  469/4  położonej  w  Woli  Kopcowej,  której  Gmina  Masłów  jest 

współwłaścicielem (w ½).

14. Projekt uchwały w sprawie zawarcia kolejnej umowy najmu.

15. Projekt uchwały w sprawie zgody na wykonanie odcinka sieci wodociągowej w miejscowości 

Masłów Pierwszy do działek o nr ewid. 869/18 do 869/22, Gmina Masłów.

16. Projekt uchwały w sprawie ogłoszenia VIII edycji konkursu na najładniejsze sołectwo w gminie 

Masłów 2012 roku.

17. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy. 

18. Projekty  uchwał  w  sprawie  zmiany  uchwały  w  sprawie  przyjęcia  wieloletniej  prognozy 

finansowej Gminy Masłów na lata 2012-2025.

19. Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXIV/295/05 Rady Gminy Masłów z dnia 30 

czerwca 2005 roku w sprawie stałych terminów i tematów obrad Rady Gminy Masłów.

20. Projekt  uchwały  w sprawie  wprowadzenia  stałych  terminów i  tematów obrad  Rady  Gminy 

Masłów.
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21. Interpelacje, wnioski i zapytania.

22. Sprawy organizacyjne, komunikaty.

Ad. 1.
Otwarcie sesji. 

Stosownie do art.  20 ust.  1 ustawy o samorządzie gminnym,  w dniu 24 kwietnia 2012 roku o 

godzinie  13.06  Przewodniczący  Rady  Gminy  Masłów  –  Sylwester  Wojtyna,  otworzył  obrady. 

Przewodniczący przywitał 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.

Przewodniczący przedstawił porządek obrad.

Nie zgłoszono uwag.

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

Ad. 4.
Przyjęcie protokołu Nr XIX 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.

Wójt Ryszard Pazera przedstawił sprawozdanie. 

Radny Paweł Jamrożek zapytał o wiatę przystankową w Wiśniówce; czy wiadomo kiedy będzie 

postawiona.

Wójt  odpowiedział,  że  na tę  okoliczność została  podpisana umowa z Gminą Zagnańsk;  wiata 

została już zakupiona i wykonano część prac związanych z utwardzeniem gruntu, pozostał tylko 

montaż wiaty.

Nie zgłoszono więcej uwag; sprawozdanie zostało przyjęte do akceptującej wiadomości. 
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Ad. 6.
Ocena zasobów pomocy społecznej.

Pani  Monika  Dolezińska  –  Kierownik  Gminnego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  omówiła 

szczegółowo sprawozdanie, będące załącznikiem niniejszego protokołu. 

Radni nie zgłosili uwag; sprawozdanie zostało przyjęte do wiadomości.

Ad. 7.
Projekt  uchwały  w  sprawie  przyjęcia  rezygnacji  z  funkcji  Wiceprzewodniczącego  Rady  Gminy 

Masłów.

Przewodniczący Rady Gminy Sylwester  Wojtyna  poinformował,  że  w dniu  13.04.2012 wpłynął 

wniosek radnego Andrzeja Pedrycza z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady.

Radny Andrzej  Pedrycz  zabrał  głos  informując,  że  w związku  z  objęciem funkcji  delegata  do 

MZWiK zdecydował się na rezygnację z obejmowanego dotychczas stanowiska w Radzie. 

Nie zgłoszono uwag.

Uchwała  Nr  XX/130/12 Rady  Gminy  Masłów  w  sprawie przyjęcia  rezygnacji  z  funkcji  
Wiceprzewodniczącego  Rady  Gminy  Masłów –  przyjęta  została  w  głosowaniu  15  „za”, 

jednogłośnie i stanowi załącznik protokołu. 

Ad. 8.
Projekt  uchwały  w  sprawie  powołania  Komisji  Skrutacyjnej  do  przeprowadzenia  głosowania 

tajnego.

Pan Sylwester Wojtyna – Przewodniczący Rady poprosił o zgłaszanie kandydatur. 

Radna Małgorzata Kozubek zgłosiła radnego Janusza Obarę. Radny Obara wyraził zgodę. 

Radny  Andrzej  Kułak  zgłosił  kandydaturę  radnego  Pawła  Jamrożka.  Radny  Jamrożek  wyraził 

zgodę. 

Radny Sylwester Wojtyna zgłosił radnego Ryszarda Szymczucha, który wyraził zgodę. 

Brak więcej zgłoszeń.

Przewodniczący poprosił o ukonstytuowanie się Komisji.

Na Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej wybrany został radny Paweł Jamrożek.

Uchwała Nr XX/131/12 Rady Gminy Masłów w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej do 
przeprowadzenia głosowania tajnego  – została podjęta w głosowaniu 14  „za”, przy 1 głosie 

„wstrzymującym się”. Uchwała stanowi załącznik protokołu. 

 

Ad. 9.
Projekt uchwały w sprawie powołania Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Masłów.

Przewodniczący Rady poprosił o zgłaszanie kandydatur.

Radny Andrzej Pedrycz zgłosił radnego Mirosława Januchtę. Radny Januchta wyraził zgodę.  
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Radny Paweł Jamrożek:mamy w Radzie pewne frakcje, których się nie ukrywa i ja to rozumiem i 

uważam że tak powinno być, że jest jedna frakcja i druga. Ale dla zachowania pewnej równowagi, 

jeśli  można  wpłynąć  na  decyzje  kolegów  i  koleżanek  radnych,  chciałbym  prosić  o  pewną 

równowagę we władzach rady gminy i kandydaturę osoby spoza frakcji, która tutaj ma większość, i 

która w tym momencie ma dwie osoby, czyli pana Przewodniczącego i panią Wiceprzewodniczącą; 

żeby zachować równowagę i pewien gest, w kierunku radnych.  

Przewodniczący rady zapytał, czy w związku z tym radny chce zgłosić czyjąś kandydaturę.

Radny Jamrożek odpowiedział, że nie.

Z uwagi na brak kolejnych zgłoszeń, Przewodniczący Rady zamknął listę kandydatur.

Po przerwie, Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej przedstawił sposób głosowania.

Komisja wręczyła karty do głosowania tajnego i przeprowadziła procedurę.

Po  przeprowadzeniu  głosowania,  Przewodniczący  Komisji  Skrutacyjnej  przedstawił  wyniki. 

Protokół  Komisji  Skrutacyjnej  z  ustalenia  wyników  w  sprawie  odwołania  z  funkcji 

Przewodniczącego  Rady Gminy Masłów stanowi załącznik. 

Uchwała Nr XIX/132/12 Rady Gminy Masłów w sprawie powołania Wiceprzewodniczącego 
Rady Gminy Masłów – została  podjęta  w głosowaniu  tajnym,  stosunkiem głosów:  10 „za”,  5 

„przeciw”. Uchwała stanowi załącznik protokołu. 

Radny Mirosław Januchta podziękował za zaufanie jakim go obdarzono, wybierając na funkcję 

Wiceprzewodniczącego.

Ad. 10.
Projekt uchwały w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Masłowie Drugim.

Pani Irena Kundera – Kierownik Samorządowego Zespołu Obsługi Oświaty odczytała projekt.

Radny  Bogusław  Moskal  poprosił  o  głosowanie  przeciw  likwidacji  szkoły,  uzasadniając 

zwiększeniem ilości dzieci w latach przyszłych. 

Komisja Oświaty, Kultury, Opieki Społecznej i Promocji Gminy, na posiedzeniu w dniu 23 kwietnia 

2012 roku, pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt (stanowi załącznik protokołu).

Komisja Budżetu i Finansów, w dniu 19 kwietnia 2012 r. zaopiniowała pozytywnie przedstawiony 

projekt (stanowi załącznik).

Nie zgłoszono więcej uwag.

Uchwała Nr XX/133/12 Rady Gminy Masłów w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej  w 
Masłowie Drugim – została podjęta w głosowaniu: 12 „za”, 1 „przeciw”, 2 „wstrzymujące się” i 

stanowi załącznik protokołu. 

Ad. 11.
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska o stanie oświaty w gminie Masłów.

Pani Irena Kundera – Kierownik SZOO przedstawiła projekt uchwały.
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Komisja Oświaty, Kultury, Opieki Społecznej i Promocji Gminy, dnia 23.04.2012 roku, pozytywnie 

zaopiniowała powyższy projekt (stanowi załącznik).

Komisja Budżetu i Finansów, dnia 19.042012 r. zaopiniowała pozytywnie przedstawiony projekt.

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.

Ryszard Pazera – Wójt Gminy Masłów poinformował, że dwa miesiące temu odbył się konwent 

wójtów i burmistrzów w sprawie systemu oświaty, na którym powołany został zespół składający się 

z  5-ciu  przedstawicieli,  których  zadaniem  będzie  reprezentowanie  woj.  Świętokrzyskiego  w 

Ministerstwie  Edukacji.  Wójt  omówił  statystyki  dotyczące  poziomu  dofinansowania  oświaty, 

zatrudnienia nauczycieli oraz wynagrodzenia wynikającego z Karty Nauczyciela.

Więcej uwag nie zgłoszono. 

Uchwała Nr XX/134/12 Rady Gminy Masłów w sprawie przyjęcia stanowiska o stanie oświaty  
w  gminie  Masłów –  przyjęta  została  w  głosowaniu:  15  „za”,  jednogłośnie.  Uchwała stanowi 

załącznik protokołu. 

Ad. 12.
Projekt uchwały w sprawie nabycia w drodze darowizny udziału w prawie współwłasności działki nr 

469/6 o pow. 0,0014 ha położonej w Woli Kopcowej.

Pan  Dariusz  Korczyński  –  Kierownik  referatu  Budownictwa  i  Gospodarki  Przestrzennej 

szczegółowo  omówił  projekt  uchwały,  nawiązując  do  kolejnego  punktu,  który  dotyczy  drogi 

zlokalizowanej przy tejże działce. 

Komisja Budżetu i Finansów, w dniu 19 kwietnia 2012 r. zaopiniowała pozytywnie przedstawiony 

projekt (stanowi załącznik protokołu).

Komisja  Ochrony  Środowiska,  Gospodarki  Gruntami  i  Rolnictwa,  na  posiedzeniu  w  dniu  23 

kwietnia 2012 roku, pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt (stanowi załącznik).

Nie zgłoszono uwag i wniosków. 

Uchwała Nr XX/135/12 Rady Gminy Masłów w sprawie nabycia w drodze darowizny udziału 
w prawie współwłasności działki nr 469/6 o pow. 0,0014 ha położonej w Woli Kopcowej – 

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

Ad. 13.
Projekt  uchwały  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  ustanowienie  służebności  gruntowej  na 

nieruchomości nr 469/4 położonej w Woli Kopcowej, której Gmina Masłów jest współwłaścicielem 

(w ½).

Pan Dariusz Korczyński – Kierownik BiGP przedstawił szczegółowo projekt uchwały.

Komisja Budżetu i  Finansów,  dnia 19 kwietnia 2012 r.  pozytywnie zaopiniowała przedstawiony 

projekt (stanowi załącznik).

Komisja  Ochrony Środowiska,  Gospodarki  Gruntami  i  Rolnictwa,  dnia  23  kwietnia  2012  roku, 
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pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt (stanowi załącznik).

Nie zgłoszono uwag. 

Uchwała Nr XX/136/12 Rady Gminy Masłów w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie 
służebności gruntowej na nieruchomości nr 469/4 położonej w Woli Kopcowej, której Gmina 
Masłów jest współwłaścicielem (w ½) – podjęta została 15 głosami „za”, jednogłośnie i stanowi 

załącznik protokołu. 

Ad. 14.
Projekt uchwały w sprawie zawarcia kolejnej umowy najmu.

Omówienia tematu dokonał pan Dariusz Korczyński – Kierownik BiGP.

Komisja Budżetu i Finansów, w dniu 19 kwietnia 2012 r. zaopiniowała pozytywnie przedstawiony 

projekt (stanowi załącznik).

Komisja  Ochrony  Środowiska,  Gospodarki  Gruntami  i  Rolnictwa,  na  posiedzeniu  w  dniu  23 

kwietnia 2012 roku, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały (stanowi załącznik).

Radny Andrzej Pedrycz zapytał jaka jest kwota za 1m2.

Pan Korczyński odpowiedział, że zgodnie z zarządzeniem Wójta Gminy, kwota 2,15 zł obowiązuje 

w każdym przypadku najmu.

Więcej uwag nie zgłoszono. 

Uchwała Nr XX/137/12 Rady Gminy Masłów w sprawie zawarcia kolejnej umowy najmu – 

została przyjęta w głosowaniu 15 „za”, jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik protokołu. 

Ad. 15.
Projekt  uchwały  w  sprawie  zgody  na  wykonanie  odcinka  sieci  wodociągowej  w  miejscowości 

Masłów Pierwszy do działek o nr ewid. 869/18 do 869/22, Gmina Masłów.

Pan Korczyński – Kierownik BiGP omówił projekt.

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

Komisja  Ochrony  Środowiska,  Gospodarki  Gruntami  i  Rolnictwa  pozytywnie  zaopiniowała 

omawiany projekt (stanowi załącznik).

Brak uwag.

Uchwała Nr XIX/138/12 Rady Gminy Masłów w sprawie zgody na wykonanie odcinka sieci  
wodociągowej w miejscowości Masłów Pierwszy do działek o nr ewid. 869/18 do 869/22,  
Gmina  Masłów –  została  podjęta  w  głosowaniu  15  „za”,  jednogłośnie  i  stanowi  załącznik 

11779300protokołu. 

Ad. 16.
Projekt uchwały w sprawie  ogłoszenia VIII  edycji  konkursu na najładniejsze sołectwo w gminie 

Masłów 2012 roku.
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Pan Dariusz Korczyński – Kierownik BiGP przedstawił projekt uchwały.

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

Komisja  Ochrony  Środowiska,  Gospodarki  Gruntami  i  Rolnictwa  pozytywnie  zaopiniowała 

powyższy projekt (stanowi załącznik).

Wójt Gminy Ryszard Pazera nawiązał do informacji zawartych na stronie internetowej gminy, gdzie 

co jakiś czas pojawiają się apele dotyczące utrzymania czystości na terenie gminy, wynikające z 

uchwały Rady Gminy, poprzedniej kadencji, która reguluje obowiązku właścicieli posesji. 

Wójt  zauważył  również,  że:  w  innych  mediach,  tzw.  dyżurni  krytykanci  lub  krytycy  porządku i  

czystości  na terenie naszej  gminy,  gdzie różnego rodzaju zanieczyszczenia,  śmieci,  czy to na 

terenach naszej gminy czy gminy sąsiedniej są eksponowane problemy i podawane do publicznej 

wiadomości. Uważam, że tego typu konkursy współgrają z wysiłkami gminy, które zmierzają do 

mobilizowania społeczeństwa gminy do należytego i starannego dbania o posesje. 

Pan Korczyński dodał, że termin zgłoszeń upływa 30 maja (ref. Budownictwa, pokój Nr 10).

Brak więcej uwag.

Uchwała Nr XX/139/12 Rady Gminy Masłów w sprawie ogłoszenia VIII edycji konkursu na 
najładniejsze  sołectwo  w  gminie  Masłów  2012  roku –  przyjęta  została  15  głosami  „za”, 

jednogłośnie i stanowi załącznik protokołu. 

Ad. 17.
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy.

Pani Małgorzata Kumór – Skarbnik Gminy Masłów przedstawiła projekt.

Radny Andrzej Bawół zapytał o zakup działki w Dąbrowie pod budowę świetlicy. Zwracając uwagę 

na fakt, iż w projekcie budżetu  był to zapis warunkowy, radny zapytał, kiedy warunek spełniony?

Skarbnik odpowiedziała, że we wstępnym projekcie był taki zapis. W styczniu tego roku, kiedy 

przyjmowaliśmy  uchwałę  budżetową,  ten  warunek  został  zniesiony.  W  materiałach  na  sesję, 

projekt uchwały budżetowej na sesję z 30 stycznia zawierał autopoprawki Wójta, m. in. właśnie ten 

zapis. 

Nie zgłoszono więcej uwag.

Komisja Budżetu i Finansów, w dniu 19.04.2012 r. zaopiniowała pozytywnie przedstawiony projekt 

(stanowi załącznik).

Uchwała Nr XX/140/12 Rady Gminy Masłów w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy  – 

przyjęta została w głosowaniu 15 „za”, jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik protokołu. 

Ad. 18.
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej 

Gminy Masłów na lata 2012-2025.

Pani Małgorzata Kumór – Skarbnik Gminy Masłów przedstawiła projekt.
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Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt.

Nie zgłoszono uwag.

Uchwała Nr XX/141/12 Rady Gminy Masłów w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia  
wieloletniej  prognozy  finansowej  Gminy  Masłów  na  lata  2012-2025 –  podjęta  została  w 

głosowaniu 14 „za”,  radny Andrzej Pedrycz wstrzymał się od głosu. Uchwała stanowi załącznik 

protokołu.  

Ad. 19.
Projekt uchwały w sprawie  uchylenia uchwały Nr XXXIV/295/05 Rady Gminy Masłów z dnia 30 

czerwca 2005 roku w sprawie stałych terminów i tematów obrad Rady Gminy Masłów.

Pan Bogusław Krukowski – Sekretarz Gminy omówił projekt uchwały.

Brak głosów w dyskusji.

Uchwała Nr XX/142/12 Rady Gminy Masłów w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXIV/295/05 
Rady Gminy Masłów z dnia 30 czerwca 2005 roku w sprawie stałych terminów i tematów 
obrad Rady Gminy Masłów – została podjęta 15 głosami „za”, jednogłośnie i  stanowi załącznik 

protokołu. 

Ad. 20.
Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia stałych terminów i tematów obrad Rady Gminy Masłów.

Sekretarz Gminy przedstawił projekt.

Brak uwag w tym temacie.

Uchwała Nr XX/143/12 Rady Gminy Masłów w sprawie wprowadzenia stałych terminów i  
tematów obrad Rady Gminy Masłów – przyjęta została w głosowaniu: 15 „za”,  jednogłośnie. 

Uchwała stanowi załącznik protokołu. 

Ad. 21.
Interpelacje, wnioski i zapytania.

Radny Andrzej Pedrycz zapytał Wójta o sytuację na lotnisku; co z udziałami, które gmina chce 

odsprzedać.

Wójt  Gminy  Ryszard  Pazera  przedstawił  pokrótce  sytuacje  od  momentu  podjęcia  uchwały  o 

wystąpieniu  ze  Spółki  Lotnisko  Kielce.  Podjęliśmy  szereg  działań  zmierzających  do  zbycia 

udziałów, wystąpiliśmy do poszczególnych współudziałowców z zapytaniem, czy deklarują chęć 

zakupu  120  udziałów  po  cenie  500.00  zł,  tj.  wartości  60.000  zł.  Otrzymaliśmy  negatywną 

odpowiedź od Powiatu w formie pisma, uchwałę o rezygnacji z zakupu wraz z uzasadnieniem od 

Sejmiku  Województwa.  Natomiast  nie  dostaliśmy  żadnej  pisemnej  odpowiedzi  od  Aeroklubu, 

dlatego skontaktowaliśmy się  telefonicznie,  gdzie  również  otrzymaliśmy odpowiedź negatywną. 

Kolejnym krokiem jest  podjęcie działań zmierzających do sprzedaży na rynku wtórnym. Ofertę 
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zgłosiliśmy w prasie i mediach, nie tylko lokalnych i czekamy 14 dni na odpowiedź. Wójt dodał, że 

nie  tylko  zbycie  udziałów  jest  problemowe,  głównym  kłopotem  od  strony  finansowej  jest 

partycypacja w kosztach spółki, gdzie prognoza na ten rok wynosi 386.000 zł a w roku ubiegłym 

starta wyniosła 410.000 zł, co należy uregulować w tym roku.

Przewodniczący Rady zapytał o sprawę podatku spółki, co zbilansowałoby nasz udział w stratach.

Wójt  odpowiedział,  Samorządowe  Kolegium  Odwoławcze  uchyliło  decyzję  Wójta  i  skierowało 

sprawę do rozpatrzenia przez Urząd Miasta i Gminy w Kunowie. Dokumenty zostały przekazane i 

sprawa jest w toku. Wójt dodał, że uczestniczył w Ogólnopolskiej Konferencji Lotnisk Lokalnych, 

gdzie  poruszył  sprawę  lotniska  w Masłowie  i  przybliżył  radnym sytuację  na  innych  lotniskach 

lokalnych, gdzie takie działania już są prowadzone. 

Radny Paweł Jamrożek: w Wiśniówce notorycznie przedstawiciele firm łamią przepisy dotyczące 

ruchu drogowego.  Postawiliśmy wspólnie  z  władzami  gminy nowe znaki:  ograniczenie  tonażu, 

ograniczenie prędkości;  i  nic sobie z tego nie robią. Nie ukrywam, że uzyskałem dużą pomoc 

lokalnej  policji,  czyli  posterunku  w  Masłowie,  poprzez  doraźne  kontrole,  które  może  zmienią 

mentalność ludzi, wpłyną na zachowanie. Uzyskałem informację o planach reorganizacji w policji 

prowadzone  przez  komendantów,  w tym przez Komendanta  w Bodzentynie,  w skutek  których 

posterunek w Masłowie ma zostać zlikwidowany. Uważam, że jest to ważna kwestia i chciałbym 

Państwa na to uczulić. Ja zyskuję ze strony policjantów rzetelną pomoc, gdyż są to kwestie ważne 

dla mieszkańców i dla nich działam.  Dlatego proszę władze gminy i Państwa o podjęcie działań w 

ramach swoich możliwości i kompetencji.

Wójt  Gminy:  odnosząc  się  do  tej  wypowiedzi;  struktura  policji  na  naszym  obszarze  lokalnym 

wygląda tak, że są komendy rejonowe, komenda miejska oraz komenda wojewódzka i posterunki 

gminne. W naszym przypadku działa posterunek gminny, w obecnej strukturze takie posterunki są 

we  wszystkich  sąsiednich  gminach.  Ale  my  podlegamy  pod  komisariat  w  Bodzentynie  i  pod 

komendę miejską w Kielcach. Nie ma czegoś takiego w strukturze, że jest komenda powiatowa. W 

naszym posterunku pracuje łącznie z panem Jarosławem Hendzelem – kierownikiem posterunku 

policji,  czterech  policjantów.  Współpraca  między  organem  wykonawczym  i  policją  układa  się 

dobrze.  Wszelkiego  rodzaju  interwencje,  w  miarę  możliwości  są  na  bieżąco  realizowane, 

wykonywane, wzajemne relacje są dobre. Któregoś lipca jest dzień policji – składałem życzenia 

naszym policjantom, składałem je również na forum publicznym, w Komendzie Miejskiej  Policji

w  Kielcach.  Są  również  odprawy  coroczne,  tam  też  jeśli  jest  możliwość  to  zabieram  głos

i  przekazuję  informacje  z  naszego  podwórka.  Ostatnio  zmienił  się  Komendant  Komisariatu

w  Bodzentynie;  podjęliśmy  wspólne  akcje  zmierzające  do  zmniejszenia  zjawiska  handlu 

obwoźnego. Część z Państwa pewnie wie, że ja co miesiąc mam wizytę naszych handlowców, 

którzy się uskarżają na to zjawisko. Trzeba powiedzieć, że mają dużo racji Ci nasi handlowcy, gdyż 

oni płacą podatki, a od handlowców nie możemy wyegzekwować opłaty targowej. To co wpłynęło 

do  kasy  urzędu  w  zeszłym  roku,  to  śmieszna  kwota  jest,  a  proceder  trwa.  To się  przeradza
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w negatywny proces społeczny, gdyż ludzie się zaczynają dzielić na tych, którzy kupują w sklepach 

i na takich co kupują w handlu obwoźnym. Podjęliśmy wspólne działania i muszę powiedzieć, że 

jestem z nich w dużym stopniu zadowolony. Nawet sprawozdanie z tej akcji zostało mi przekazane, 

ile nałożono mandatów,  jakie skutki prawne ponieśli ci handlowcy, którzy nie spełniają wymogów. 

Jakieś  dwa  tygodnie  temu  miałem  wizytę  Komendanta  Miejskiego  –  pana  Szydło,  który 

poinformował  mnie  o  planowanej  reorganizacji  w  policji  i  że  będzie  likwidowany  posterunek

w  Masłowie.  Więc  ja  zapytałem,  czy  tylko  w  Masłowie,  czy  w  ościennych  gminach  również. 

Otrzymałem odpowiedź, że w ościennych gminach również i że całe załogi zostaną przeniesione 

do  Komisariatu  w Bodzentynie  i  że  stamtąd  będą  się  rozjeżdżać  na  rejony.  Przyjąłem  to  do 

wiadomości,  ale  pozwoliłem  sobie  na  komentarz  z  mojej  strony,  żeby  panu  Komendantowi 

uświadomić,  że  ja  z  takiego  obrotu  rzeczy  nie  jestem zadowolony.  Podałem przykłady dobrej 

współpracy,  nie  tylko  na  tej  płaszczyźnie  bezpieczeństwa,  co  jest  sprawą  zasadniczą

i  podstawową,  ale  również  na  tej  płaszczyźnie  administracyjnej,  gdzie  są  konflikty  o  miedzę, 

sąsiedzkie, o płot, o przejazd drogą i różne rzeczy. Mam takie przykłady, gdzie obywatel nie jest 

usatysfakcjonowany stanowiskiem z mojej strony, stanowiskiem formalno – prawnym, przechodzi 

kilkadziesiąt  metrów do komisariatu policji,  gdzie policja  edukuje obywatela w zakresie swoich 

praw,  ale  i  w  zakresie  przestrzegania  praw  sąsiedzkich.  Dlatego  uważam,  że  na  styku 

administracyjno – prawnym, policja koresponduje z administracją samorządową. Drugą sprawą 

jest  znajomość topografii  gminy,  trzeba być na miejscu,  żeby poznać wszystkie zakątki  gminy, 

przysiółki, gospodarstwa, domy, do których nie zawsze łatwo dotrzeć, ze względu na ograniczenia 

komunikacyjne. Pan Komendant wyjaśnił, że działają na podstawie rozkazu; jest rozkaz – trzeba 

go realizować, o czym przyszedł mnie poinformować. Zwrócił się również z prośba, że gdyby była 

możliwość  zabezpieczenia  jednego  pokoiku  na  terenie  naszej  gminy,  który  będzie  pełnił  rolę 

dyżurki,  gdzie  raz  w  tygodniu  byłby  oddelegowany  policjant  z  komisariatu  do  przyjmowania 

obywateli  w różnych  sprawach.  Zauważcie  Państwo,  jak  spada  skala  oddziaływania  policji  na 

obywateli  i  dostępność  obywatela  do  policji.  Do  tej  pory  codziennie  taka  możliwość  była,  że 

obywatel mógł przyjść i zgłosić fakt zaistnienia zdarzenia. Ja zadeklarowałem chęć współpracy, 

udostępnimy takie pomieszczenie i udostępnimy policji, bo sytuacja tego wymaga. Teraz jest okres 

wyczekiwania, pan komendant mi nie podał terminu. Mam nadzieję, że ta sytuacja nie zmniejszy 

poczucia bezpieczeństwa obywateli. Stanowisko swoje przedstawiłem; uważam że lepiej jest jeśli 

te  komórki  strukturalne  policji  są  zlokalizowane  w  środowiskach  lokalnych,  taka  komórka  się 

identyfikuje  z  danym  obszarem  geograficznym.  Obecność  policji  wpływa  na  różnego  rodzaju 

zakusy niezgodne z literą prawa.

Radny Jamrożek: ta decyzja ma charakter definitywny, nie ma możliwości rozmowy, negocjacji? 

Wójt: swoje stanowisko przedstawiłem, nie mam zamiaru ingerować w formie pisemnej, ponieważ 

nie ma takiej deklaratywności. 

Radny Jamrożek: bo z tego co mi wiadomo, władze innych gmin starały się podjąć ten temat w 
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postaci  zmiany  przynależności  komisariatów,  zmiany  rewiru.  I  tak  np.  Zagnańsk  zmieni 

przynależność. Może warto pójść w tym kierunku; rzucam pomysł, bo może jeszcze nie jest za 

późno, skoro nie ma daty.

Radny Andrzej Kułak: bliżej na Stok, niż do Bodzentyna. Tu mamy 5 km, a do Bodzentyna 20 km. 

Wójt:  ale  trzeba  zrozumieć  tą  strukturę  organizacyjną  policji,  że  są  komisariaty,  a  posterunki 

podlegają  w pierwszej  kolejności  pod  komisariaty.  I  tutaj  nie  wchodzi  w  grę,  byśmy podlegali 

bezpośrednio pod Komendę Miejską.

Radny Andrzej Bawół: pod I Komisariat w Kielcach, Na Stoku, przynajmniej część gminy.

Radny Ryszard Szymczuch: po południu nie ma żadnego połączenia z Bodzentynem. 

Radny Powiatu Kieleckiego – pan Tomasz Lato wyjaśnił, że na Radzie Powiatu przetoczyła się już 

półroczna  dyskusja  nt.  tej  reorganizacji.  Z  tego  co  nam  wiadomo,  ta  reforma  jest  już 

zaakceptowana.  Ma  to  być  reforma  strukturalna,  nie  zmniejszająca  ilości  policjantów  i 

samochodów. Jest to tłumaczone tym, że większość interwencji jest zgłaszana telefonicznie na nr 

112 lub 997, a wielość obiektów utrudnia zarządzanie. Rada Powiatu wyraziła swoją negatywną 

opinie w tej sprawie i poprosiła o indywidualne rozmowy z samorządami.

Radny Bawół poruszył kilka kwestii: 

1) uszkodzony przystanek na Ciekotach i Mąchocicach – Scholasterii,

2) problem  z  drogą  łączącą  Scholasterię  i  Brzezinki,  gdzie  straszne  ubytki  w  drodze. 

Pozwoliłem sobie zrobić zdjęcia i chciałem to zgłosić Wójtowi w formie pisemnej po sesji.

Wójt odpowiedział, że jest to droga gminna, więc postaramy się ją naprawić przynajmniej w części. 

Rany Bawół zapytał również o wykonany naprawę mostu w Brzezinkach, gdzie nakładka położona 

została na zasadzie skoczni, przy dużej prędkości auto może wyskoczyć z drogi. Z drugiej strony, 

jest tam duże obniżenie terenu, stąd prośba do kolegi  radnego powiatowego o interwencję w tej 

sprawie. 

Pan Tomasz Lato wyjaśnił, że w tej sprawie już interweniował. Pierwszą odpowiedzią jaką uzyskał, 

była  informacja,  że  uskok zostanie  zniwelowany przez  wykonawcę.  Jednak w ostatnim czasie 

pojawiła się koncepcja uzupełnienia nakładki w pobliżu mostu, w ramach dodatkowych prac. Na 

chwilę obecną uzupełnione zostało oznaczenia tego fragmentu drogi poprzez odpowiednie znaki. 

Jeśli tylko sprzęt ciężki pojawi się w pobliżu gminy, nakładka zostanie wykonana – taką odpowiedź 

uzyskał radny. 

Radny Janusz Obara: mieszkańcy ulicy Ks. Marszałka proszą o oświetlenie na łuku od pana Ksela 

do  Doliny  Marczakowej.  Po  pierwsze,  nie  ma  pobocza,  a  ludzie  wracają  pieszo  przez  ten 

niebezpieczny fragment, stąd prośba mieszkańców.

Radny Andrzej Pedrycz: Wola Kopcowa na dzień dzisiejszy ma 22 ulice. Były zawieszone tablice 

informujące o nazwach ulic, na chwilę obecną są ubytki, część tabliczek została zniszczona. Jest 

problem  z  dojazdem,  ludzie  błądzą,  dlatego  prośba  o  ich  uzupełnienie.  Druga  sprawa;  duże 

nierówności po deszczach na ulicy Dębowej – proszę o uzupełnienie. 
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Przewodniczący rady poprosił radnego Pedrycza o przedstawienie informacji ze spółki Wodociągi 

Kieleckie.

Radny Pedrycz poinformował, że był na rozmowie u pana dyrektora Milcarza, który bardzo ciepło 

przyjął  radnego;  rozmawiali  o  współpracy  i  o  sesji  wyjazdowej,  za  zgodą  Wójta,  do  Sitkówki 

Nowiny  w celu  przedstawienia  radnym i  sołtysom funkcjonowania  obiektu.  Prośba  do  Wójta  i 

Przewodniczącego o zorganizowanie takiej sesji. 

Radna Małgorzata Kozubek: na ulicy Podklonówka też są zniszczone oznaczenia, więc prośba o 

uzupełnienie. Drugi problem, to sprawa tablicy ustawionej przez Powiat w okolicy GOPSu – tablica 

nadal nie świeci. 

Pan Lato odpowiedział, że zgłosił dwie tablice: w Masłowie i obok zalewu w Cedzynie (po stronie 

gm. Górno)  i obiecał ponowić wniosek.

Przewodniczący Rady udzielił  głosu mieszkańcowi Woli Kopcowej – panu Maciejowi Kuc, który 

przedstawił swój problem. W związku z budową odcinka sieci wodociągowej przy ul. Granicznej, 

do  czterech domów – grupa  mieszkańców,  będących inwestorem tego odcinka  zwróciła  się  z 

prośbą do Wójta o dofinansowanie tej inwestycji. Pan Kuc przedstawił szereg pism kierowanych do 

urzędu  i  odpowiedzi,  w  których  według  Pana,  przerzuca się  odpowiedzialność  za  zadanie  na 

Międzygminny  Związek  Wodociągów  i  Kanalizacji  w  Kielcach  (pisma  stanowią  załącznik 

protokołu). 

Nie zgłoszono więcej uwag.

Ad. 22.
Sprawy organizacyjne, komunikaty.

Sekretarz  Gminy  Bogusław  Krukowski  przypomniał  o  zbliżającym  się  terminie  składania 

oświadczeń majątkowych.

Pan Dariusz Korczyński – Kierownik BiGP, na prośbę Wójta, przedstawił informację nt. budowy 

świetlicy w Dolinie Marczakowej. Po szeregu czynności administracyjnych związanych ze zmianą 

pozwolenia  na  budowę  ze  względu  na  zmianę  przeznaczenia  budynku,  w  ubiegłym  tygodniu 

uprawomocniła  się  decyzja  zezwalająca na budowę.  Jednak otrzymaliśmy pismo od kancelarii 

reprezentującej  pana  Józefa  Adamca,  który  nie  wyraża  zgody  na  inwestycję.  W  związku  z 

powyższym przekazana została korespondencja z panem Adamcem, m.in. pisemne oświadczenie 

o  tym,  że  pan  Adamiec,  z  uwagi  na  stanowisko  mieszkańców i  Rady Sołeckiej  odstępuje  od 

roszczeń.

Pan Ryszard Pazera – Wójt Gminy dodał, że dotychczas kilkakrotnie pan Adamiec zmieniał swoją 

decyzję  w  sprawie  budowy  świetlicy,  której  lokalizacja  przewidziana  jest  na  działce  gminnej, 

będącej w bezpośrednim sąsiedztwie. W między czasie ukazały się już dwa artykuły w mediach i 

Wójt nie wyklucza kolejnych zaskarżeń do decyzji ze strony pana Adamca, a co za tym idzie – 

kolejnych problemów związanych z tą inwestycją. 
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Radny Janusz Obara, odnosząc się do wypowiedzi poprzedników, poinformował że złożył pismo 

do Wójta w sprawie uporządkowania działki gminnej, którą częściowo pan Adamiec zajął stawiając 

budynek gospodarczy. Radny Obara, wspólnie z radą sołecką i częścią mieszkańców, postanowili 

że nie godzą się na postępowanie pana Adamca i nie będą tolerowali naruszenia przepisów z jego 

strony.  Radny  zwrócił  się  do  Wójta  z  prośbą,  by  radca  prawny przeanalizował  całą  sprawę  i 

przedstawił  stanowisko gminy.

Radna Małgorzata Kozubek zapytała o ewentualny termin oficjalnego otwarcia hali sportowej w 

Masłowie, informując że rozgrywki już zostały uruchomione. 

Wójt odpowiedział, że obiekt został przekazany dyrektorowi Zespołu Szkół i jest uruchomiony. Pan 

dyrektor zatrudnił dwóch branżystów odpowiedzialnych za kierowanie obiektem poza lekcjami. Na 

etapie  tworzenia  jest  regulamin  korzystania  z  obiektu.  Zaś  co  do  oficjalnego  otwarcia,  Wójt 

zastanawiał się nad terminem 1 czerwca lub 1 września. 

Kierownik  BiGP  zwrócił  się  do  sołtysów  z  prośbą  o  przekazanie  mieszkańcom  deklaracji 

dotyczącej  gospodarowania odpadami,  będącej  w przyszłości  podstawą do wyliczenia opłat  za 

śmieci. 

Radny  Andrzej  Bawół  zapytał  czy  ilość  zadeklarowanych  mieszkańców  będzie  podstawą  do 

wyliczenia opłaty. I co z domkami letniskowymi, bądź mieszkańcami czasowo przebywającymi na 

terenie gminy Masłów.

Sekretarz  odpowiedział,  że  jest  to  na  razie  informacja,  gdyż  przygotowując  się  do  nowych 

obowiązków – chcemy zrobić rozeznanie. 

Uzupełniając poprzednią wypowiedź, pani Jadwiga Duda – Zastępca Wójta wyjaśniła, że jest to 

wstępna deklaracja, która nie będzie stanowiła podstawy do naliczenia opłat. Z uwagi na fakt, iż 

jest  to  nowe  zadanie,  współpracujemy ze  specjalistami  w  tym  zakresie,  którzy  pomogą  nam 

opracować ostateczną deklarację.  Dlatego już teraz chcemy pozyskać dane,  na bazie których 

będziemy tworzyć podstawy do działania. 

Radny  Bawół  poprosił,  by  w  związku  z  tym  do  tej  deklaracji  dołączyć  krótką  informację  dla 

mieszkańców.

Radny Obara zwrócił uwagę na fakt, iż nie wszyscy podadzą prawidłowe dane, np. jeśli dziecko 

uczy się w innym mieście to nie zostanie ujęte w deklaracji, z uwagi na to, iż większość czasu 

przebywa poza domem. W związku z tym dane będą zamazane.

Radny Andrzej Kułak zapytał, czy nie można skorzystać z danych zebranych na podstawie spisu 

powszechnego.

Przewodniczący  Rady  poinformował,  że  jeżeli  ktoś  z  radnych  życzy  sobie  przekazywanie 

informacji drogą elektroniczną, proszony jest o podanie adresu mailowego. 

Wójt  Gminy Ryszard  Pazera  odniósł  się  do wypowiedzi  pana Macieja  Kuc,  wyjaśniając  swoje 

stanowisko; obowiązujące przepisy nie przewidują dofinansowania prywatnej inwestycji. 

Wójt Gminy zaprosił zebranych na cykliczne, XXXVI Buskie Spotkania z Folklorem, zaplanowane 

13 z 14



na dzień 1 maja br. w Ciekotach. 

Po wyczerpaniu tematyki Przewodniczący Rady podziękowała za udział w XX sesji Rady Gminy 

Masłów i o godzinie 15.50 – zamknął obrady.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokolant: Przewodniczący Rady Gminy Masłów

Joanna Synak /-/ Sylwester Wojtyna
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