
Protokół Nr XXVII/2012
z sesji Rady Gminy Masłów, 

która odbyła się w dniu 29 listopada 2012 roku

Tematyka sesji:
1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu Nr XXVI z poprzedniej sesji.

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

6. Informacja nt. Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie.

7. Projekt  uchwały w sprawie uchwalenia „Programu ochrony środowiska dla Gminy Masłów na 

lata 2012-2015 w perspektywie do roku 2019” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

8. Projekt  uchwały  w  sprawie  uchwalenia  Rocznego  Programu  Współpracy  Gminy  Masłów

z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na 2013 rok.

9. Projekt uchwały w sprawie Programu zdrowotnego na lata 2013 – 2018, dotyczącego szczepień 

profilaktycznych  dzieci  zamieszkałych  na  terenie  Gminy  Masłów,  przeciwko  bakteriom 

pneumokokowym.

10. Projekt uchwały w sprawie Programu zdrowotnego na lata 2013 – 2018, dotyczącego szczepień 

profilaktycznych  dzieci  zamieszkałych  na  terenie  Gminy  Masłów,  przeciwko  bakteriom 

meningokokowym grupy C.

11. Projekt uchwały w sprawie podziału gminy Masłów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich 

numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

12. Projekt  uchwały w sprawie  przystąpienia  do  sporządzenia  zmiany Nr  3 miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego sołectwa Dąbrowa na terenie gminy Masłów.

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

zagospodarowania przestrzennego sołectwa Dolina Marczakowa na terenie gminy Masłów.

14. Projekt uchwały w sprawie zaliczenia niektórych dróg do kategorii dróg gminnych.

15. Projekt uchwały w sprawie zaliczenia niektórych dróg do kategorii dróg gminnych.

16. Projekt uchwały w sprawie nabycia w drodze darowizny działek położonych w Brzezinkach.

17. Projekt uchwały w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o 

uzyskanie  zezwolenia  na  prowadzenie  działalności  w  zakresie  ochrony  przed  bezdomnymi 

zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt.

18. Projekt  uchwały  w  sprawie  przeprowadzenia  konsultacji  z  mieszkańcami  sołectwa  Masłów 

Pierwszy w przedmiocie nadania nazw ulic w obrębie Masłów Pierwszy, gmina Masłów.

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

Masłów  Pierwszy  ul.  Graniczna  do  działki  nr  ewid.  962/8,  962/9,  962/10,  962/22  przez 
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wnioskodawcę Pana Marcina Boćkowskiego zam. Leszczyny. 

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

kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wola Kopcowa ul. Dębowa do działek nr ewid. 423/8–16, 

przez  wnioskodawców P.  Dariusza Chrzanowskiego,  Zbigniewa Chrzanowskiego,  P.  Lucynę 

Bednarz, P. Annę Nowak, P. Bogusława Stępień.

21. Projekt uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 

2013 r.

22. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 

rok.

23. Projekt uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2013 rok.

24. Projekt uchwały w sprawie stawek opłaty targowej na 2013 rok.

25. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy.

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

finansowej Gminy Masłów na lata 2012-2025.

27. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/115/12 Rady Gminy Masłów z dnia 27 

lutego 2012 roku sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kielce.

28. Interpelacje, wnioski i zapytania.

29. Sprawy organizacyjne, komunikaty.

Ad. 1.
Otwarcie sesji. 

Stosownie do art.  20 ust.  1 ustawy o samorządzie gminnym,  w dniu 29 listopada 2012 roku o 

godzinie  13.00  Przewodniczący  Rady  Gminy  Masłów  Sylwester  Wojtyna,  otworzył  obrady. 

Przewodniczący przywitał radnych, sołtysów i zaproszonych gości.

Ad. 2.
Stwierdzenie quorum.

Na dzisiejszej  sesji  obecnych  jest  13  radnych  –  93,3  %,  co  jest  podstawą do  podejmowania 

prawomocnych uchwał.

Lista obecności stanowi załącznik Nr 1 niniejszego protokołu.

Ad. 3.
Przyjęcie porządku obrad.

Przewodniczący przedstawił proponowany porządek obrad.

Nie zgłoszono uwag.

Porządek obrad został przyjęty w głosowaniu 14 „za”, jednogłośnie i stanowi załącznik protokołu.
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Ad. 4.
Przyjęcie protokołu Nr XXVI z poprzednich sesji.

W głosowaniu 14 „za”, jednogłośnie protokół został przyjęty.

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

Materiał radni otrzymali w statutowym terminie i stanowi załącznik protokołu.

Przybył radny Marek Dudzik.

Radny Paweł Jamrożek zapytał o dwie kwestie:

− kiedy można się spodziewać rozbiórki części budynku szkoły podstawowej w Wiśniówce,

− mieszkańcy Wiśniówki pytają o oświetlenie; czy zakup i montaż zegarów astronomicznych 

również obejmuje teren Wiśniówki?

Wójt Gminy Ryszard Pazera, w kontekście pytania pierwszego odpowiedział, że rozbiórka nastąpi 

raczej po nowym roku, ze względów atmosferycznych, ale głównym problemem jest cena, jaką 

oferują  firmy.  Zakładaliśmy,  że  będzie  to  w  granicach  5.000  zł,  tymczasem  otrzymujemy 

informację, że jest to na poziomie 16.000 zł. 

W odniesieniu do drugiej części wypowiedzi radnego: w cenie zakupu przez gminę zegarów mieści 

się  również realizacja instalacji  tych zegarów na poszczególnych odcinkach;  bo to jest  różnie, 

czasem  jest  takich  zegarów  w  miejscowości  4,  czasem  3;  tak  zostały  zbudowane  linie 

oświetleniowe.

Przewodniczący Rady zapytał, czy wiadomo w jakich godzinach będą wyłączane lampy.

Wójt Gminy: nie, najpierw zainstalujemy. Mamy doświadczenie powoli Kopcowej, na części Woli 

Kopcowej nie ma interwencji czy pretensji mieszkańców. Wiadomo, że będziemy się starać to robić 

bardzo rozsądnie aby nie było to uciążliwością dla mieszkańców, czyli po godzinach powrotu z 

pracy. Myślę że północ, bądź 1.00 to optymalna godzina, gdzie rzeczywiście to życie, nie tylko na 

wsi, ale i w mieście – zamiera. Wtedy byśmy dokonywali tego czasowego wyłączenia. Państwo 

wiecie; na sesji był przedstawiciel firmy New Power, który omówił Państwu możliwości przetargu 

na zakup energii elektrycznej. Okazuje się, że jak to zwykle bywa przy tego typu oferentach, wiele 

danych kosztowo – cenowych jest ukrytych. Jak zaczęliśmy ten temat zgłębiać, to niestety nie jest 

to korzystne rozwiązanie. Negocjujemy więc z zakładem energetycznym w Kielcach i jeśli uda nam 

się wynegocjować te warunki do końca,  to oszczędności  będą sięgać w granicach 80 do 100 

tysięcy zł. Więc uważam, że nie ma sensu się z kimkolwiek wiązać, gdzie naobiecuje się nam 

korzystnych  warunków,  a  jak  przyjdzie  do  szczegółowej  analizy  tej  oferty,  gdzie  fachowiec  z 

zakładu  energetycznego  jak  się  przyjrzy  temu  wszystkiemu,  to  nam  powie,  że  tego  nie  ma, 

tamtego nie ma, a przy takiej ofercie dalibyśmy jeszcze korzystniejsze warunki.  Tylko nam nie 

wolno, bo tu są ukryte elementy, które wpływają na cenę i wartość zapłaconych środków za pobór 

energii, a niestety ich nie ma w tej ofercie. Trochę nam ta pani z zakładu energetycznego otwarła 
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oczy na te szczegóły.

Radna  Małgorzata  Kozubek  zwróciła  uwagę na  fakt,  że  w niektórych  miejscach  o  godzinie  7 

jeszcze świecą się lampy oraz zgłosiła,  że na ul.  Ks. Józefa Marszałka od czerwca nie świeci 

lampa.

Kierownik BiGP odpowiedział, że zgodnie ze sprawozdaniem Wójta, przystąpiliśmy do naprawy 6 

sztuk  opraw  oświetleniowych,  być  może,  że  zgłaszana  przez  radną  lampa  jest  ujęta  w  tej 

naprawie.

Wójt Gminy dodał: jeżdżę po bogatych gminach i również wieczorną porą obserwuję tą sytuację. 

Naprawdę  jeśli  chodzi  o  oświetlenie  w  naszej  gminie  nie  jest  tak  źle.  Są  dość  gęsto  lampy 

umieszczone,  są  ciągi  bardzo  dobrze  oświetlone  i  w  zdecydowanej  większości  gmina  jest 

oświetlona i doświetlona. Ja nie chcę mówić po nazwie, a le w bogatych gminach, co drugie lampy 

się świecą. Na naszym terenie, są jeszcze stare, skorodowane lampy, które trzeba wymienić, bo 

nawet co miesiąc żarówki się przepalają i  to się robi sukcesywnie,m bo taka wymiana nie jest 

tania, to koszt około 700 zł, co daje 7.000 zł w przypadku  10 lamp.

Kierownik  BiGP uzupełnił  wypowiedź  informując,  że  nowe  zegary  również  poprawią  sytuację, 

ponieważ często przesunięcia w świeceniu się lamp są spowodowane tym, że zegary nie regulują 

się same. 

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

Ad. 6.
Informacja nt. Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie.

Pan Bartosz Szymusik – przedstawiciel firmy BASZ przedstawił informację nt. nowego sposobu 

gospodarowania odpadami, wynikającego ze zmiany ustawy oraz sposobów naliczania opłat za 

odbiór śmieci komunalnych. Według przeprowadzonej analizy statystyczny Polak wytwarza rocznie 

240 kg śmieci, co daje około 70 dag dziennie. Koszty funkcjonowania systemu należy podzielić na 

mieszkańców. Ustawa określa cztery sposoby naliczania opłat:

− od mieszkańca,

− od powierzchni,

− od ilości zużytej wody,

− od gospodarstwa domowego. 

Po weryfikacji, okazało się że najsprawiedliwszą społecznie jest metoda obliczenia stawki według 

ilości  mieszkańców i  w tym kierunku przeprowadzone zostały dalsze analizy.  Na kolejnej  sesji 

przedstawione zostaną projekty uchwał, gdyż ich podjęcie winno nastąpić do końca 2012 roku.

Radny Paweł Jamrożek zapytał, jak pan Szymusik zapatruje się na powołanie spółki komunalnej 

na naszej gminie w celu realizacji tego zadania.

Pan Szymusik odpowiedział:  jest  to  ryzykowna sprawa.  Wymogi,  które ma spełnić  firma, żeby 

mogła wystartować w przetargu – są dosyć wyśrubowane. Taką firmę trzeba by było zaopatrzyć w 
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sprzęt,  bo  wyposażenie  to  jest  wymagane  jako  minimum.  I  druga  sprawa  –  ustawa  mówi  o 

przetargu, więc nie daje wójtowi możliwości wybrania własnej firmy, tylko ta własna firma musi 

stanąć do przetargu. Jeżeli przegra, to zostaje ze sprzętem i bez roboty – ryzykowna  sprawa.

Przewodniczący Rady: czy będziemy mieli do czynienia tylko z dwoma stawkami wywozu, czyli 

śmieci  segregowane  i  niesegregowane,  czy  jeszcze  będzie  dodatkowa,  w  zależności  od 

kompostowników na przykład. 

Pan Szymusik odpowiedział, że nie; segregować należy wszystkie odpady, nie tylko plastik czy 

szkło. 

Radny Andrzej Kułak zapytał, jaka jest przypuszczalna cena od jednej osoby, miesięcznie

Pan Szymusik: na tą chwilę wychodzi nam, przy segregacji – około 6,00 zł miesięcznie. Jest to 

mało w stosunku do tego, co wychodzi w innych gminach.

Radny Kułak: to bardzo dużo. Ile razy będzie wywożone?

Pan  Bartosz  Szymusik:  raz  w  miesiącu.  Gdybyśmy  chcieli  zrobić  częściej,  to  koszty  byłyby 

przynajmniej o 50% większe.

Radny Kułak: to jest robione spoza biurka, na zysk firmy a nie z korzyścią dla mieszkańców. My 

powinniśmy się wypowiedzieć, czy nam pasuje, czy nie. A co jeśli ktoś nie podpisze umowy?

Radny Paweł Jamrożek: takie są przepisy. 

Pan Szymusik: nie ma takiej możliwości.

Radny Kułak: jak to nie ma?

Pan Szymusik: bo nie będzie żadnego podpisywania. Jest to narzucony przepis prawa i każdy 

mieszkaniec będzie obciążony taką stawką, która zostanie uchwalona przez radę. I jeżeli ktoś nie 

zapłaci – będzie postępowanie egzekucyjne. Ani ja, ani Pan, ani Rada Gminy nie może zmienić 

ustawy sejmowej.

Radny  Andrzej  bawół:  pan  jest  przedstawicielem  firmy  konsultingowej,  pan  nie  jest 

przedstawicielem firmy, która będzie odpady zabierać, żebyśmy tu mieli jasność.

Pan Szymusik: nie jestem związany z żadną firmą wywozową.

Radny Ryszard Szymczuch dodał, że pan na wstępie powiedział, że uchwała nie jest doskonała. 

Radny uważa, ze w związku z faktem, iż na terenie gminy funkcjonuje już segregacja śmieci, w 

związku z powyższym uchwała rady powinna premiować tych, którzy już segregują śmieci. Radny 

zapytał również, czy firma która będzie zbierać odpady będzie rozliczana z Promnikiem  według 

dostarczonego tonażu, czy w inny sposób.

Pan Bartosz Szymusik odpowiedział, że wagowo.

Radny Szymczuch: czyli dla firmy będzie bardziej opłacalne, żeby tej selekcji nie prowadzić.

Pan Szymusik: musimy przyjąć pewne założenia, czyli że wszyscy uczciwie podejdą do tematu, 

zarówno firmy wywozowe jak  i  mieszkańcy.  Bo ja  zakładam,  ze jeśli  np.  ktoś ma studenta w 

rodzinie i jak student wyjedzie na studia – to zgłosi, że go nie ma, żeby o jedną osobę mniej płacić. 

Ale jak wróci, czy każdy będzie pamiętał, żeby go zgłosić z powrotem? Mam wątpliwości, część 
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zapomni, ale my zakładamy, że wszyscy uczciwie będą tę sprawę prowadzić. To samo zakładamy 

co  do  firm  wywozowych,  firmy  wywozowe  będą  dodatkowo  kontrolowane.  Wspominałem,  że 

pojazdy będą miały GPS, także będzie można śledzić ich trasy, m.in. po to, żeby to sprawdzić.

Radna Małgorzata Kozubek zapytała o odbiór śmieci wielkogabarytowych. Do tej pory, co pół roku 

organizowana była zbiórka takich odpadów, bezpośrednio sprzed domu.

Pan Szymusik odpowiedział, że ta akcja będzie funkcjonowała, ale dodatkowo będzie możliwość 

pozostawienia „wystawki” w punkcie.

Radny Mirosław Januchta zapytał: czy nie uważa Pan, że Promink budując wielka spalarnię za 

kilka mln zł, nie będzie zainteresowany selektywnym zbieraniem, tylko wszystkiego na kupę, bo 

mają sortownię, spalarnię; nie uważa Pan, że dadzą lepszą cenę za śmieci niesortowane. 

Pan Bartosz Szymusik: chyba nie, bo są też przepisy które to zakazują. Na składowisku powinien 

być zbierany tylko tzw. balast, czyli odpady, które nie mają już żadnej wartości, ani energetycznej, 

ani biologicznej. Więc wszystkie odpady, które się nadają do kompostowania muszą być docelowo, 

i  my  mamy  osiągnąć  te  wskaźniki  w  którymś  tam  roku,  nie  pamiętam  dokładnie  w  którym. 

Wszystkie odpady, które mają wartość energetyczną muszą być spalone, natomiast nie będzie się 

opłacało spalać papieru, czy butelek typu PET, bo one są za drogie. Paliwo alternatywne to będzie 

z  pojemników  po  jogurcie  i  tego  typu  rzeczy,  takiej  drobnicy,  która  nie  będzie  mogła  być 

wyselekcjonowana. Ja się tego nie obawiam, to jest zbyt drogie. 

Radny Januchta: ale oni mają sortownie.

Pan Szymusik: właśnie o to chodzi,  że jeżeli  wy, jako mieszkańcy wysegregujecie u źródła jak 

najwięcej i to będzie w worku z plastikami, to one już nie trafią do sortowni, bo sortownie robi się  

po to, by to co przegapiliście – wyłapać tam, jako towar handlowy sprzedać, a to co się nie nadaje 

do sprzedania – będzie spalane. Więc w interesie mieszkańców gminy będzie prowadzenie tej 

segregacji w trybie jak najlepszym. Tylko my nie mamy możliwości na ten moment premiować ludzi 

za segregację.

Radny Bawół, w odniesieniu do wypowiedzi, że początkowe założenie przyjmuje podwójną ilość 

śmieci, zwrócił się z pytaniem jaki jest próg wyjściowy.

Pan Szymusik odpowiedział,  że ministerstwo sugeruje takie rozwiązanie;  przyjęte zostało 1000 

ton. Po wyliczeniach jest to niecałe 1000 ton na gminę. 

Radny Bawół wyjaśnił, że przy tych założeniach statystyczna, 4 – osobowa rodzina zapłaci jakieś 

70 – 80 % więcej i zwrócił się z pytaniem, z czego wynika ten wzrost.

Pan Bartosz Szymusik: przede wszystkim z powszechności systemu, tzn. my zakładamy, że te 

odpady będą zbierane od wszystkich. W tej chwili nie mamy pewności, gdzie te odpady trafiają. W 

tej chwili część tych odpadów trafia na kompostownik, część tak jak popiół – na utwardzenie dróg, 

część jest spalana.

Radny Bawół zaproponował, by początkowo przyjąć stawkę mniejszą, np. 4 zł, a po analizie np. 

kwartalnej, można będzie podjąć decyzję o zmianie.
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Pan Szymusik odpowiedział, że taka możliwość zmiany istnieje, jednak politycznie lepiej przyjąć 

stawkę wyższą i ewentualnie ją zmniejszyć. 

Radny Stanisław Doleziński zapytał, czy stawki za dzieci również będą na tym samym poziomie.

Pan Szymusik odpowiedział, że tak, gdyż dzieci również produkują śmieci w tej samej ilości, a 

czasem nawet więcej. 

Nie zgłoszono uwag.

Przewodniczący Rady Gminy podziękował za złożenie wyczerpujących informacji w tym zakresie.

Ad. 7.
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Programu ochrony środowiska dla Gminy Masłów na lata 2012-

2015 w perspektywie do roku 2019” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Pan Dariusz Korczyński – Kierownik referatu BiGP przedstawił wstępnie temat.

Pani Renata Okrajewska – przedstawiciel firmy INWESTEKO omówiła szczegółowo przedstawiony 

program ochrony środowiska wraz z prognozą  oddziaływania na środowisko. 

Projekt uzyskał pozytywną opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach oraz 

Świętokrzyskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Kielcach.

Komisja  Ochrony  Środowiska,  Gospodarki  Gruntami  i  Rolnictwa,  na  posiedzeniu  w  dniu  26 

listopada 2012 roku zaopiniowała pozytywnie omawiany projekt (stanowi załącznik protokołu).

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

zaopiniowała projekt (stanowi załącznik).

Nie zgłoszono uwag.

Uchwała Nr XXVII/181/2012 Rady Gminy Masłów w sprawie uchwalenia „Programu ochrony 

środowiska dla Gminy Masłów na lata 2012-2015 w perspektywie do roku 2019” wraz z prognozą  

oddziaływania na środowisko  – została przyjęta w głosowaniu 15 „za”,  jednogłośnie. Uchwała 

stanowi załącznik protokołu. 

Ad. 8.
Projekt  uchwały  w  sprawie  uchwalenia  Rocznego  Programu  Współpracy  Gminy  Masłów

z  Organizacjami  Pozarządowymi  oraz  innymi  podmiotami  prowadzącymi  działalność  pożytku 

publicznego na 2013 rok.

Temat przedstawiła Pani Monika Dolezińska – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Radny  Paweł  Jamrożek  zauważył,  że  żadne  organizacje  pozarządowe  nie  złożyły  wniosków. 

Podobna sytuacja miała miejsce w przypadku spotkania współorganizowanego przez radnego,  co 

dotknęło  radnego,  jako  osobę  zaangażowaną  w  projekt.  Radny  zauważył  również,  że 

przedstawiciele  niektórych  organizacji  uczestniczą  w  obradach  Rady  z  typowo  roszczeniową 

postawą.

Nie zgłoszono więcej uwag.
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Komisja Oświaty, Kultury, Opieki Społecznej i  Promocji Gminy, na posiedzeniu w dniu 29 listopada 

2012 roku pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały (stanowi załącznik protokołu).

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

zaopiniowała projekt (stanowi załącznik).

Uchwała Nr XXVII/182/2012 Rady Gminy Masłów w sprawie uchwalenia Rocznego Programu 

Współpracy  Gminy  Masłów  z  Organizacjami  Pozarządowymi  oraz  innymi  podmiotami  

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok – została przyjęta w głosowaniu 15 

„za”, jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik protokołu. 

Ad. 9.
Projekt  uchwały  w  sprawie  Programu  zdrowotnego  na  lata  2013  –  2018,  dotyczącego  szczepień 

profilaktycznych  dzieci  zamieszkałych  na  terenie  Gminy  Masłów,  przeciwko  bakteriom 

pneumokokowym.

Pani  Irena  Kundera  –  Kierownik  Samorządowego  Zespołu  Obsługi  Oświaty  przedstawiła 

szczegółowo projekt uchwały.

Jest to nowy program, wdrażany po raz pierwszy na terenie gminy, który będzie obejmował dzieci  

urodzone w latach 2010 – 2015. Program ten uzyskał pozytywną opinię Agencji Oceny Technologii 

Medycznych w Warszawie.

Radny  Ryszard  Szymczuch  zapytał,  czy  są  skutki  uboczne  takiego  szczepienia  i  ewentualne 

przeciwwskazania.

Kierownik  SZOO  odpowiedziała,  że  że  w  oparciu  o  zebrane  materiały,  nie  spotkała  się  z 

negatywną opinią i dodała, że AOTM ma specjalne komisje zajmujące się badaniem wdrożeń, więc 

pozytywna opinia agencji sugeruje, że szczepienie jest bezpieczne.

Nie zgłoszono więcej uwag.

Komisja Oświaty, Kultury, Opieki Społecznej i Promocji Gminy, na posiedzeniu w dniu 292.11.br. 

pozytywnie zaopiniowała projekt (stanowi załącznik protokołu).

Komisja  Budżetu  i  Finansów,  dnia  26.11.2012  roku  pozytywnie  zaopiniowała  projekt  uchwały 

(stanowi załącznik).

Uchwała Nr XXVII/183/2012 Rady Gminy Masłów w  sprawie Programu zdrowotnego na lata  
2013 – 2018, dotyczącego szczepień profilaktycznych dzieci zamieszkałych na terenie Gminy  

Masłów,  przeciwko  bakteriom  pneumokokowym –  została  przyjęta  w  głosowaniu  15  „za”, 

jednogłośnie i stanowi załącznik protokołu. 

Ad. 10.
Projekt  uchwały  w  sprawie  Programu  zdrowotnego  na  lata  2013  –  2018,  dotyczącego  szczepień 

profilaktycznych  dzieci  zamieszkałych  na  terenie  Gminy  Masłów,  przeciwko  bakteriom 

meningokokowym grupy C.
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Kierownik Samorządowego Zespołu Obsługi Oświaty – Irena Kundera omówiła projekt uchwały.

Jest  to  kontynuacja programu, obejmująca grupę wiekową dzieci  urodzonych w latach 1997 – 

2001. Program ten również uzyskał pozytywną opinię Agencji Oceny Technologii Medycznych w 

Warszawie. Koszt projektu, w skali roku budżetowego wynosi około 20.000 zł i z roku na ro maleje, 

gdyż spada liczba dzieci.

Komisja  Oświaty,  Kultury,  Opieki  Społecznej  i  Promocji  Gminy,  dnia  29.11.br.  pozytywnie 

zaopiniowała projekt (stanowi załącznik).

Komisja Budżetu i Finansów, w dniu 26.11.2012 roku pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Brak uwag w tym punkcie.

Uchwała Nr XXVII/184/2012 Rady Gminy Masłów w  sprawie Programu zdrowotnego na lata  
2013 – 2018, dotyczącego szczepień profilaktycznych dzieci zamieszkałych na terenie Gminy  

Masłów,  przeciwko bakteriom meningokokowym grupy C – została przyjęta w głosowaniu 15 

„za”, jednogłośnie i stanowi załącznik protokołu. 

Ad. 11.
Projekt uchwały w sprawie podziału gminy Masłów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, 

granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

Projekt uchwały przedstawił Bogusław Krukowski – Sekretarz Gminy Masłów.

Radny Andrzej Pedrycz zwrócił się z pytaniem dotyczącym Doliny Marczakowej i Wiśniówki, które 

będą stanowiły jeden obwód. Radny zapytał, gdzie będzie lokal wyborczy dla tych miejscowości.

Sekretarz Gminy odpowiedział, że będzie jedna komisja obwodowa, która zostanie podzielona i 

część będzie w budynku dawnej szkoły w Masłowie Drugim, druga część będzie w Wiśniówce.

Radny Andrzej  Bawół  odniósł  się  do  proponowanej  zmiany,  polegającej  na  ustaleniu  jednego 

okręgu wyborczego dla sołectw: Ciekoty i Mąchocice – Scholasteria. Do tej pory, dla tego okręgu 

ustalone były  dwa lokale wyborcze w tych sołectwach.  Historycznie  Mąchocice – Scholasteria 

miały swój lokal wyborczy, teraz proponuje się, by mieszkańcy dojeżdżali do lokalu w Ciekotach.

Sekretarz odpowiedział, że zmiany te wynikają z warunków jakie musimy spełnić i z konieczności 

dostosowania lokali  wyborczych do osób niepełnosprawnych.  Takie wymogi  w przedstawionym 

projekcie uchwały zostały spełnione i zaakceptowane przez Komisarza Wyborczego w Kielcach. 

Ponadto, Sekretarz przypomniał, że radni otrzymali projekt miesiąc wcześniej do przeanalizowania 

i ewentualnego zgłaszania uwag. Żadne uwagi w tej sprawie nie wpłynęły. 

Radny powiatu Kieleckiego  pan Tomasz Lato: chciałbym uwagę swoją wyrazić; jeśli nie będzie 

możliwości głosowania w Mąchocicach – Scholasterii, a z tego wynika, że nie, a jest to dość duże 

sołectwo,  myślę  że  frekwencja  na  wyborach  spadnie  w  dużym  stopniu.  Jest  to  takie  trochę 

nieobywatelskie,  oczywiście  nie  mam pretensji  do  urzędu gminy,  czy do osób ustalających  te 

obwody, ale ogólnie do ustawy która to reguluje. Scholasteria ma halę sportową, która jest w pełni 

przystosowana do osób niepełnosprawnych. Czy absolutnie nie ma możliwości, żeby te lokale były 
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dzielone, jeżeli mamy dwa sołectwa od siebie oddalone, żeby ludzie mogli w każdym sołectwie 

zagłosować?

Sekretarz  odpowiedział,  że  możliwości  są,  tylko  zgodnie  z  wytycznymi  winno  być  500 

mieszkańców.

Pan Lato: ja to mówię w trosce o nas tu obecnych, że to będzie bardzo negatywnie przyjęte w tych 

sołectwach, gdzie od lat te lokale były, gdzie ludzie mogli u siebie na wiosce zagłosować. Trzeba to 

w bardzo jasny sposób umotywować, bezdyskusyjnie, bo będzie to problem. To jest taki mój głos 

zwrócenia uwagi na problem. Czułem się w obowiązku powiedzieć to publicznie.

Przewodniczący Rady zapytał, czy jest możliwość zmiany tej uchwały w terminie późniejszym.

Sekretarz odpowiedział, że oczywiście taka możliwość istnieje, nawet ze względu na to że sytuacja 

budynków może się zmienić, np. w Dolinie Marczakowej, gdzie planowana jest budowa świetlicy.

Radny Andrzej kułak zgłosił, że w hali sportowej w Masłowie również nie będzie takiej frekwencji 

jak w budynku GOKiSu, bo ludzie wychodząc z kościoła mają blisko, a tak – wsiądą w samochód i  

pojadą do domu.

Sekretarz odpowiedział, że jest to raptem 150 metrów.

Radny Mirosław Januchta powiedział, że może warto pomyśleć o dostosowaniu budynku GOKiSu 

do osób niepełnosprawnych, w ramach planowanego remontu.

Sekretarz odpowiedział, że jak już wspomniał, jeżeli tak się stanie, to rada może podjąć uchwałę o 

zmianie obwodów.

Nie zgłoszono więcej uwag.

Uchwała Nr XXVII/185/2012 Rady Gminy Masłów w sprawie podziału gminy Masłów na stałe  

obwody  głosowania,  ustalenia  ich  numerów,  granic  oraz  siedzib  obwodowych  komisji  

wyborczych – została podjęta w głosowaniu 13 „za”, 0 „przeciw”, 2 „wstrzymujące się”. Uchwała 

stanowi załącznik protokołu. 

Ad. 12.
Projekt  uchwały  w  sprawie  przystąpienia  do  sporządzenia  zmiany  Nr  3  miejscowego  planu 

zagospodarowania przestrzennego sołectwa Dąbrowa na terenie gminy Masłów.

Kierownik BiGP Dariusz Korczyński przedstawił projekt uchwały.

Komisja  do  spraw  Inwestycji,  na  posiedzeniu  w  dniu  26  listopada  2012  roku  pozytywnie 

zaopiniowała przedstawiony projekt (stanowi załącznik).

Komisja Budżetu i Finansów, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Radny Paweł  Jamrożek zgłosił,  że w  §1 nastąpiła  oczywista  pomyłka pisarska,  gdzie  zamiast 

„Dąbrowa” wpisano „Dolina Marczakowa”.

Pan Korczyński poprosił o poprawienie tego zapisu.

Brak więcej uwag.

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały.
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Uchwała Nr XXVII/186/2012 Rady Gminy Masłów w  sprawie  przystąpienia do sporządzenia 

zmiany  Nr  3  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  sołectwa  Dąbrowa  na  

terenie gminy Masłów – została przyjęta w głosowaniu 15 „za”, jednogłośnie i  stanowi załącznik. 

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

zagospodarowania przestrzennego sołectwa Dolina Marczakowa na terenie gminy Masłów.

Temat omówił Kierownik BiGP Dariusz Korczyński.

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

Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Nie zgłoszono uwag.

Przewodniczący Rady odczytał omawiany projekt.

Uchwała Nr XXVII/187/2012 Rady Gminy Masłów w  sprawie  przystąpienia do sporządzenia 
zmiany  Nr  1  w  miejscowym  planie  zagospodarowania  przestrzennego  sołectwa  Dolina  

Marczakowa na terenie gminy Masłów – podjęta została w głosowaniu 15 „za”,  jednogłośnie i 

stanowi załącznik protokołu. 

Ad. 14.
Projekt uchwały w sprawie zaliczenia niektórych dróg do kategorii dróg gminnych.

Omówienia tematu dokonał pan Dariusz Korczyński– Kierownik BiGP.

Projekt dotyczy drogi łączącej sołectwa Mąchocice – Scholasteria i Brzezinki. Dotychczas była to 

droga wewnętrzna, gdzie właściciel gruntu zgodził się na przekazanie części gruntu, pod drogą. 

Wniosek o zmianę statusu drogi uzyskał pozytywną opinię Zarządu Powiatu.

Komisja do spraw Inwestycji pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały.

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

Nie zgłoszono uwag.

Przewodniczący Rady odczytał projekt.

Uchwała Nr XXVII/188/2012 Rady Gminy Masłów w  sprawie  zaliczenia niektórych dróg do 

kategorii dróg gminnych – została podjęta w głosowaniu 15 „za”, jednogłośnie. Uchwała stanowi 

załącznik protokołu. 

Ad. 15.
Projekt uchwały w sprawie zaliczenia niektórych dróg do kategorii dróg gminnych.

Temat przedstawił Kierownik BiGP Dariusz Korczyński.

Projekt obejmuje drogi: 

− w  miejscowości  Domaszowice  (od  granicy  z  gminą  Kielce  do  skrzyżowania  z  ul. 

Cmentarną. Nazwa drogi: „Domaszowice starodroże 74) o długości 1875 mb,
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− w miejscowości Wiśniówka (od granicy Gminy do posesji  Wiśniówka nr 52,  starodroże 

drogi DK 73)  o długości 532 mb oraz (od granicy Gminy do granicy węzła „Wiśniówka”, 

starodroże drogi DK 7) o długości 240 mb.

Wniosek o zmianę statusu drogi uzyskał pozytywną opinię Zarządu Powiatu, wyrażoną w uchwale 

Nr 120/272/12 z dnia 3 października 2012 roku.

Nie zgłoszono uwag.

Komisja do spraw Inwestycji pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały.

Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała projekt.

Przewodniczący Rady przedstawił projekt.

Uchwała Nr XXVII/189/2012 Rady Gminy Masłów w  sprawie  zaliczenia niektórych dróg do 

kategorii dróg gminnych – została przyjęta w głosowaniu 15 „za”, jednogłośnie i stanowi załącznik 

protokołu. 

Ad. 16.
Projekt uchwały w sprawie nabycia w drodze darowizny działek położonych w Brzezinkach.

Omówienia tematu dokonał Kierownik BiGP Dariusz Korczyński.

Nie zgłoszono uwag.

Komisja  Ochrony  Środowiska,  Gospodarki  Gruntami  i  Rolnictwa,  na  posiedzeniu  w  dniu  26 

listopada 2012 roku pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt (stanowi załącznik).

Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała projekt.

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały.

Uchwała  Nr  XXVII/190/2012  Rady Gminy Masłów w  sprawie  nabycia  w drodze  darowizny 

działek położonych w Brzezinkach – podjęta została w głosowaniu 15 „za”, jednogłośnie. Uchwała 

stanowi załącznik protokołu. 

Ad. 17.
Projekt  uchwały  w  sprawie  wymagań,  jakie  powinien  spełniać  przedsiębiorca  ubiegający  się  o 

uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami 

oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt.

Temat przedstawił Kierownik referatu BiGP – pan Dariusz Korczyński.

Radny Andrzej Pedrycz zapytał, ile kosztuje usługa związana z wyłapaniem bezdomnych zwierząt.

Kierownik Korczyński odpowiedział, że w granicach 1.000 zł. 

Nie zgłoszono więcej uwag.

Komisja Ochrony Środowiska, Gospodarki Gruntami i Rolnictwa, dnia 26.11.2012 roku pozytywnie 

zaopiniowała projekt (stanowi załącznik protokołu).

Uchwała Nr XXVII/191/2012 Rady Gminy Masłów w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać 
przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie  
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ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt 

– przyjęta została jednogłośnie, 15 głosami „za” i stanowi załącznik protokołu. 

Ad. 18.
Projekt uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectwa Masłów Pierwszy w 

przedmiocie nadania nazw ulic w obrębie Masłów Pierwszy, gmina Masłów.

Przewodniczący  Rady  Gminy  Masłów  Sylwester  Wojtyna  poinformował,  że  projekt  powstał  z 

inicjatywy  grupy  radnych  i  zakłada  przystąpienie  do  procedury  nadania  nazw  ulic  m.in.  na 

przedłużeniu ul. Krajobrazowej w Masłowie Drugim (teren Masłowa Pierwszego), równoległa do ul. 

Słonecznej na przedłużeniu do Mąchocic, czy w okolicy Klonówki.

Sekretarz zapytał, czy to są drogi gminne, konkretnie jeśli chodzi o równoległą do ul Słonecznej.

Radny Szymczuch odpowiedział, że tak, to jest droga gminna. 

Radny Kazimierz Rachwał zabrał głos w sprawie , informując że w Domaszowicach jest większy 

bałagan w adresach, ale radny celowo czeka na zmiany planów przestrzennych, żeby nie powielać 

kosztów związanych z koniecznością wprowadzenia zmian.

Przewodniczący Rady odpowiedział, ze w tej chwili, kiedy jeszcze te ulice nie są zamieszkałe – nie 

generuje się kosztów mieszkańcom, związanych z wymianą dokumentów. Przewodniczący dodał, 

ze według jego opinii, im częściej się takie uchwały przyjmuje, tym łatwiej opanować sytuację i nie 

dopuścić do bałaganu w adresach.

Radna Małgorzata kozubek dodała, ze w Masłowie Drugim jest kuriozalna sytuacja związana z 

tym, że ludzie którzy tam już mieszkają, mieszkają na terenie sołectwa Masłów Pierwszy i trudno 

zlokalizować ich adresy.

Nie zgłoszono więcej uwag.

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały.

Uchwała Nr XXVII/192/2012 Rady Gminy Masłów w  sprawie  przeprowadzenia konsultacji  z  

mieszkańcami sołectwa Masłów Pierwszy w przedmiocie nadania nazw ulic w obrębie Masłów  

Pierwszy, gmina Masłów – została podjęta w głosowaniu 15 „za”, jednogłośnie. Uchwała stanowi 

załącznik protokołu. 

Ad. 19.
Projekt uchwały w sprawie  zgody na wykonanie odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Masłów 

Pierwszy ul.  Graniczna do działki nr ewid. 962/8, 962/9, 962/10, 962/22 przez wnioskodawcę Pana 

Marcina Boćkowskiego zam. Leszczyny.

Projekt przedstawił Kierownik referatu BiGP Dariusz Korczyński.

Komisja  do  spraw Inwestycji,  w  dniu  26.11.2012  roku  pozytywnie  zaopiniowała  przedstawiony 

projekt (stanowi załącznik).

Komisja Budżetu i Finansów, w dniu 26.11.2012 roku zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały.
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Nie zgłoszono uwag.

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały.

Uchwała Nr XXVII/193/2012 Rady Gminy Masłów w sprawie zgody na wykonanie odcinka sieci 

wodociągowej w miejscowości Masłów Pierwszy ul. Graniczna do działki nr ewid. 962/8, 962/9, 

962/10,  962/22 przez  wnioskodawcę Pana Marcina Boćkowskiego zam.  Leszczyny –  przyjęta 

została  w głosowaniu  14  „za”,  przy  1  głosie  „wstrzymującym się”.  Uchwała  stanowi  załącznik 

protokołu. 

Ad. 20.
Projekt  uchwały  w  sprawie  zgody  na  wykonanie  odcinka  sieci  wodociągowej  i  odcinka  kanalizacji 

sanitarnej  w  miejscowości  Wola  Kopcowa  ul.  Dębowa  do  działek  nr  ewid.  423/8–16,  przez 

wnioskodawców P. Dariusza Chrzanowskiego, Zbigniewa Chrzanowskiego, P. Lucynę Bednarz, P. Annę 

Nowak, P. Bogusława Stępień.

Temat omówił pan Dariusz Korczyński – Kierownik BiGP.

Komisja do spraw Inwestycji pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały.

Komisja Budżetu i Finansów zaopiniowała projekt pozytywnie.

Nie zgłoszono uwag.

Uchwała Nr XXVII/194/2012 Rady Gminy Masłów w sprawie zgody na wykonanie odcinka sieci  

wodociągowej i odcinka kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wola Kopcowa ul. Dębowa do  
działek  nr  ewid.  423/8–16,  przez  wnioskodawców  P.  Dariusza  Chrzanowskiego,  Zbigniewa  

Chrzanowskiego, P. Lucynę Bednarz, P. Annę Nowak, P. Bogusława Stępień – została podjęta 14 

„za”, przy 1 głosie „wstrzymującym się”. Uchwała stanowi załącznik protokołu. 

Przewodniczący Rady Gminy ogłosił 15 – minutową przerwę.

Ad. 21.
Projekt uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2013 rok.

Omówienia tematu dokonała pani Małgorzata Kumór – Skarbnik Gminy, wyjaśniając szczegółowo 

różnice proponowanych stawek podatkowych w stosunku do aktualnego roku budżetowego (średni 

wzrost  podatków  o  4%).  Skarbnik  poinformowała,  że  przedstawiony  projekt  uchwały  uzyskał 

pozytywną opinię Świętokrzyskiej Izby Rolniczej w Kielcach.

Nie zgłoszono uwag.

Komisja Budżetu i Finansów, w dniu 26.11.br. pozytywnie zaopiniowała projekt.

Uchwała Nr XXVII/195/12 Rady Gminy Masłów w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów 

wymiaru podatku rolnego na 2013 rok – przyjęta została w głosowaniu 14 „za”,  przy 1 głosie 

wstrzymującym się” i stanowi załącznik protokołu. 

Ad. 22.
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Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok.

Projekt przedstawiła Skarbnik Gminy Małgorzata Kumór.

Brak uwag.

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały.

Uchwała  Nr  XXVII/196/12  Rady  Gminy  Masłów  w  sprawie  określenia  wysokości  stawek 

podatku  od  nieruchomości  na  2013  rok –  przyjęta  została  13  głosami  „za”,  przy  2  głosach 

„wstrzymujących się”. Uchwała stanowi załącznik protokołu. 

Ad. 23.
Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2013 

rok.

Temat przedstawiła Skarbnik Gminy Małgorzata Kumór.

Wójt Gminy: przepraszam, ze nie zabrałem głosu w sprawie poprzedniego projektu uchwały. Mam 

przed sobą dzisiejsze Echo Dnia i artykuł jest taki „Będzie drożej” na temat podatków uchwalonych 

przez  Radę  Sitkówki  –  Nowiny.  I  chcę  Państwa  poinformować,m  że  w  niektórych  pozycjach 

Sitkówka – Nowiny ma o wiele wyższe podatki niż na terenie gminy Masłów. A jeśli chodzi o ten 

projekt uchwały, o którym mówiła pani Skarbnik, to tu jesteśmy naprawdę konkurencyjni. I to, jak 

żeśmy dyskutowali  dwa  dni  temu,  na  temat  m.in.  wniosku  pana  Janusza  Łoskota  –  Prezesa 

Stowarzyszenia Przedsiębiorców Gminy Masłów, to ewidentnie racja jest po naszej stronie, jeśli 

chodzi o optymalizację wysokości stawek podatkowych.  Żeby nie być gołosłownym Wójt  podał 

przykłady  stawek  od  środków transportowych  w  Gminy  Sitkówka  –  Nowiny  i  porównał  je  do 

proponowanych stawek w gminie Masłów.

Nie zgłoszono uwag.

Uchwała  Nr  XXVII/197/12  Rady  Gminy  Masłów  w  sprawie  określenia wysokości  stawek 

podatku od środków transportowych na 2013  rok – została podjęta w głosowaniu: 14 „za”,  1 

„wstrzymujący się”. Uchwała stanowi załącznik protokołu. 

Ad. 24.
Projekt uchwały w sprawie stawek opłaty targowej.

Projekt uchwały omówiła szczegółowo Skarbnik Gminy Małgorzata Kumór.

Radny Ryszard Szymczuch zabrał głos odnośnie opłaty targowej, która jest najdroższa spośród 

sąsiednich  gmin  i  ściągnięcie  której  stanowi  problem,  o  czym  informowali  nas  lokalni 

przedsiębiorcy, na jednej z poprzednich sesji. Radny zauważył również, że na terenie gminy nie 

ma placu targowego.

Przewodniczący Rady zapytał jaka jest wysokość ściągniętych środków z tego tytułu.

Skarbnik Gminy odpowiedziała, że jest to znikoma kwota; na przestrzeni lat ubiegłych wielkość tej 

stawki była bardzo rozbieżna, od 9,00 zł do nawet 50,00 zł . Jednak zmiana stawki nie wpływała na 
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częstotliwość wpływów do budżetu, z uwagi na opór materii.

Radny Szymczuch zaproponował  zmniejszenie  tej  stawki  na  rok  czasu,  tak  aby zmobilizować 

sprzedawców obwoźnych do regulowania tej opłaty. Radny zaproponował również wprowadzenie 

opłaty miesięcznej.

Skarbnik odpowiedziała, że ustawowo jest to stawka dzienna. 

Radna  Genowefa  Jaros  złożyła  wniosek  o  zmniejszenie  opłaty  do  kwoty  5  zł,  by  umożliwić 

handlującym jej regulowanie, z uwagi na fakt iż 24 zł to duża stawka, przy dodatkowych kosztach 

np. paliwa, ciężko jest ją uregulować, stąd może te znikome wpływy do budżetu.

Radna Małgorzata Kozubek dodała, że ta opłata dotyczy również handlujących np. kwiatami czy 

świeczkami w okolicy cmentarzy.

Wójt  Gminy  zabrał  głos  informując,  że  średnio  raz  w  miesiącu  zgłasza  się  grupa  lokalnych 

handlowców,  którzy  zgłaszają  swoje  rozgoryczenie  z  powodu  uciążliwości  handlu  obwoźnego 

poprzez  unikanie  opłat  lokalnych.  Ci  handlarze  łamią  przepisy  lokalne,  wjeżdżając  na  teren 

prywatny i unikając kontroli. 

Skarbnik  odczytała  §2  projektu  uchwały,  w  którym   mowa  o  możliwości  poboru  opłaty  przez 

inkasenta w osobie sołtysa.

Radny Mirosław Januchta poinformował, że rozumie wniosek radnej Jaros i go popiera.

Głos zabrała radna Jaros, informując że z punktu widzenia moralnego  - wniosek swój uważa za 

zasadny,  jednak  z  punktu  widzenia  rodzimych  sklepikarzy  uważa,  że  jest  to  krzywdzące  dla 

naszych sklepów, dlatego wycofuje swoją propozycję.

Radny Szymczuch:  pochwalam Wójta za popieranie rodzimych sklepikarzy,  ale nie zakaże się 

handlu obwoźnego, dlatego może spróbujmy zmniejszyć stawkę do 10 czy 15 zł jak w sąsiednich 

gminach.

Radna Regina Chyb: zastanówmy się, jaki oddźwięk społeczny będzie mieć obniżenie stawki o ileś 

zł. Po pierwsze, nie chodzi już tylko o sklepikarzy stałych, rodzimych, którzy się czują traktowani 

po macoszemu, ale jaki to będzie mieć oddźwięk do całości podatków, bo tu wszystkie podatki 

podnosimy  o  4,02  punkty  procentowe,  a  tutaj  próbujemy  faworyzować  cwaniaków.  Proszę 

wybaczyć, ale ja jestem przeciw.

Sołtys  Mąchocic  Kapitulnych  Jan  Sobecki  dodał,  ze  zmniejszenie  stawki  nie  poprawi  sytuacji, 

najlepszym rozwiązaniem byłoby, gdyby ludzie nie kupowali z samochodu.

Radny Paweł Jamrożek zapytał jaka stawka jest dla sklepikarzy rodzimych.

Wójt Gminy odpowiedział, że jest to zależne od ilości metrów przeznaczonych pod sklep.

Radny Szymczuch złożył formalny wniosek o ustalenie stawki dziennej w wysokości 15,00 zł.

Wójt Gminy dodał, że projekt był przedmiotem dyskusji na komisji merytorycznej i uzasadnił, że 

należy wspierać rodzimych handlarzy, którzy potrzebują wsparcia, a nie nagradzać tych, którzy 

sieją zamęt i nie wywiązują się z obowiązku.

Radny Janusz Obara zwrócił uwagę na fakt, iż wielu starszych mieszkańców  chętnie korzysta z 
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oferty  handlu  obwoźnego,chociażby z  tego  względu,  że  sklep  zlokalizowany jest  daleko  bądź 

dysponuje wąskim asortymentem. 

Wójt Gminy poprosił o realne podejście do tematu; nawet zmniejszenie stawki nie spowodowało 

większej ilości wpłat.

Radny Andrzej Pedrycz: nawet jeżeli obniżymy im do złotówki to i tak nie będą płacić. Taka jest 

prawda, nie wierzę w to.  Druga sprawa, są to osoby,  które nie mają kas fiskalnych,  nie płacą 

podatków to i do gminy nie będą płacić. To jest dobre dla mieszkańców, dowiezienie towaru do 

domu, ale też trzeba patrzeć na legalny handel.

Radny Jamrożek: zmniejszenie kwoty nie daje gwarancji na to, że będą płacić a z drugiej strony 

nie ma co nagradzać osób, które łamią prawo w biały dzień.

Nie zgłoszono więcej uwag.

Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała projekt niniejszej uchwały.

Przewodniczący rady przystąpił do głosowania wniosku radnego Szymczucha.

W głosowaniu: 1”za”, 13 „przeciw”, 1 „wstrzymujący się” - wniosek został odrzucony.

Przewodniczący przystąpił do głosowania nad proponowanym projektem.

Uchwała Nr XXVII/198/12 Rady Gminy Masłów w sprawie   stawek opłaty targowej – podjęta 

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

Ad. 25.
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy.

Szczegółowego omówienia tematu dokonała pani Małgorzata Kumór – Skarbnik Gminy.

Komisja  Budżetu  i  Finansów,  w dniu  26.11.2012  r.  pozytywnie  zaopiniowała  projekt  niniejszej 

uchwały.

Nie zgłoszono uwag.

Uchwała Nr XXVII/199/12 Rady Gminy Masłów w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy 
– została przyjęta w głosowaniu 15 „za”, jednogłośnie i stanowi załącznik protokołu. 

Ad. 26.
Projekt uchwały w sprawie  zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej 

Gminy Masłów na lata 2012-2025.

Skarbnik Gminy Małgorzata Kumór szczegółowo przedstawiła projekt.

Komisja Budżetu i Finansów, dnia 26.11.2012 r. pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały (stanowi 

załącznik).

Nie zgłoszono uwag.

Uchwała  Nr  XXVII/200/12  Rady  Gminy  Masłów  w  sprawie  zmiany  uchwały  w  sprawie  
przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Masłów na lata 2012-2025 – została podjęta 

w głosowaniu 15 „za”, jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik protokołu. 
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Ad. 27.
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/115/12 Rady Gminy Masłów z dnia 27 lutego 

2012 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kielce.

Temat przedstawiła Skarbnik Gminy Małgorzata Kumór.

Komisja  Budżetu  i  Finansów,  w dniu  26.11.2012  r.  pozytywnie  zaopiniowała  projekt  niniejszej 

uchwały.

Radny Paweł Jamrożek zapytał, czy w ślad za zmniejszeniem długości odcinka zmienia się kwota 

środków przeznaczonych na pomoc.

Skarbnik Gminy odpowiedziała, że nie; zmiana wynika z błędnego przedmiaru robót. 

Nie zgłoszono więcej uwag.

Uchwała Nr XXVII/201/12 Rady Gminy Masłów w  sprawie  zmiany uchwały Nr XVIII/115/12 
Rady Gminy Masłów z dnia 27 lutego 2012 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej  
dla Powiatu Kielce – przyjęta została 15 głosami „za”, jednogłośnie i stanowi załącznik protokołu. 

Ad. 28.
Interpelacje, wnioski i zapytania.

Radny Kazimierz Rachwał zapytał czy planowany jest remont drogi powiatowej w Domaszowicach.

Radny Powiatu Kieleckiego pan Tomasz Lato odpowiedział,  że prowadzone są rozmowy w tej 

sprawie. 

Pan Wójt dodał, że  z informacji jakimi dysponuje również wynika, że stanowiska w tej sprawie 

jeszcze nie ma, najprawdopodobniej sprawa zakończy się w sądzie. Wójt dodał, że firma Fart nie 

wywiązała się również z innych remontów, jakie prowadziła,  z tego względu Powiatowy Zarząd 

Dróg, tak jak Gmina Masłów – kompletuje dokumentację w tej sprawie.

Radny Rachwał: między wiaduktem a sklepem pani Karyś brakuje chodnika na długości około 10 – 

12 metrów. Czy nie można  pozyskać kostki zebranej koło urzędu i uzupełnić ten fragment.

Wójt  odpowiedział,  że  kostka  pozyskana  z  rozbiórki  przy  budynku  urzędu  gminy  została 

przewieziona do Hostelu w Ameliówce, gdzie będzie ułożona pod alejki. Wójt dodał, że długość 10 

czy 12 metrów nie stanowi problemu, w związku z powyższym, to nie jest duży odcinek. Jednak 

Wójt  zaproponował,  aby  zaczekać  jeszcze  z  tą  sprawą,  gdyż  wykonanie  tego  odcinka  było 

zapewnione przez Dyrektora Generalnego Dróg Krajowych i Autostrad.

Pan Lato, uzupełniając wypowiedź, poinformował,  że złożył  wniosek do Starosty Kieleckiego o 

większe zaangażowanie w pozyskanie środków i poprosił Starostę o kontakt z Wójtami w sprawie 

ustalenia wspólnych celów. 

Sołtys sołectwa Mąchocice Kapitulne pan Jan Sobecki zabrał głos w sprawie zwiększenia kosztów 

za utrzymanie porządku i czystości na terenach gmin.

Radny Ryszard Szymczuch poruszył dwie sprawy:

− znak drogowy (strzałka) Mąchocice Kapitulne – pani Wójt obiecała na wrześniowej sesji, że 
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będzie,

− prośba o zniwelowanie koparką górki przy zakręcie w Mąchocicach Kapitulnych, z uwagi na 

fakt iż doszło tam do kilku kolizji w ostatnim czasie. 

W odpowiedzi na pierwszą ze zgłoszonych przez radnego sprawę, Zastępca Wójta Jadwiga Duda 

wyjaśniła,  ze  na  wrześniowej  sesji  informowała  o  tym,  ze  powiat  zakupił  znaki  na  gminy  i 

sukcesywnie je montuje.

Pan Wójt odnosząc się do drugiej sprawy,  odpowiedział że zgłaszał problem do pana Kułaka i 

otrzymał zapewnienie, że jak tylko upora się z pracą, to wyrówna wspomniany zakręt.

Radny  Janusz  Obara  poprosił  o  poprawienie  znaku  drogowego  przy  wjeździe  do  Doiny 

Marczakowej.

Radny  Andrzej  Kułak  przypomniał,  ze  zgłaszał  sprawę  znaku  informującego  o  miejscowości 

Podklonówka.

Wójt odpowiedział, że znak informujący o ulicy Podklonówka jest ustawiony.

Wójt poinformował zebranych o pozytywnej opinii co do ważności przetargu ogłoszonego przez 

Wodociągi Kieleckie, w ramach kontraktu IV. 

Sekretarz Gminy poinformował o przeprowadzonej analizie napełnienia autobusów na linii nr 38 

oraz  przekazał  informację,  że  prywatny  przewoźnik  przedstawił  proponowany  rozkład  jazdy  i 

poprosił o weryfikację tych informacji.

Radny  Andrzej  Bawół:  osoby,  które  jeżdżą  10  to  głównie  młodzież,  których  zniżki  nie  są 

honorowane.

Sekretarz odpowiedział, że są honorowane, jest też możliwość wykupienia biletu miesięcznego.

Sołtys sołectwa Masłów Drugi pan Stanisław Winiarski: bilet miesięczny na linii 12 kosztuje 39 zł, a 

u prywatnego przewoźnika – 60 zł.

Nie zgłoszono więcej uwag.

Ad. 29.
Sprawy organizacyjne, komunikaty.

Przewodniczący  Rady  Gminy  zaapelował  do  radnych  o  zamontowanie  skrzynek  na 

korespondencję,  gdyż  z  uwagi  na  warunki  pogodowe  pojawiają  problemy  z  dostarczaniem 

materiałów.  Przewodniczący  poprosił  również  o  zgłaszanie  uwag  do  projektu,  w  związku  z 

planowaną zmianą Statutu.

Po wyczerpaniu tematyki obrad, o godzinie 16.45 Przewodniczący Rady podziękował za udział w 

sesji i zamknął posiedzenie.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokolant: Przewodniczący Rady Gminy Masłów 

Joanna Synak /-/ Sylwester Wojtyna
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