
Protokół Nr XXVIII/2012
z sesji Rady Gminy Masłów, 

która odbyła się w dniu 20 grudnia 2012 roku

Tematyka sesji:
1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu Nr XXVII z poprzedniej sesji.

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

6. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Masłów 

na lata 2013-2025.

a) przedstawienie projektu uchwały,

b) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,

c) dyskusja nad projektem uchwały,

d) głosowanie nad przyjęciem uchwały.

7. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Masłów na 2013 rok.

a) przedstawienie projektu uchwały budżetowej,

b) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,

c) odczytanie opinii komisji stałych Rady Gminy Masłów,

d) stanowisko Wójta w sprawie złożonych wniosków,

e) dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,

f) głosowanie nad przyjęciem uchwały budżetowej na 2013 rok.

8. Projekt  uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/197/12 Rady Gminy Masłów z dnia 29 

listopada 2012 roku w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2013 

rok.

9. Projekt  uchwały  w  sprawie  regulaminu  utrzymania  czystości  i  porządku  na  terenie  Gminy 

Masłów.

10. Projekt uchwały w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

oraz stawki opłaty.

11. Projekt uchwały w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w 

zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, 

na których zamieszkują mieszkańcy.

12. Projekt uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na obszarze Gminy Masłów.

13. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami  komunalnymi  składanej  przez  właścicieli  nieruchomości  położonej  na  obszarze 
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Gminy Masłów.

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 20 grudnia 2012 roku o 

godzinie  14.10  Przewodniczący  Rady  Gminy  Masłów  Sylwester  Wojtyna,  otworzył  obrady. 

Przewodniczący przywitał radnych, sołtysów i zaproszonych gości.

Ad. 2.
Stwierdzenie quorum.

Na  dzisiejszej  sesji  obecnych  jest  15  radnych  –  100  %,  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.

Wójt  Gminy Masłów Ryszard Pazera złożył  wniosek o zamianę kolejności punktów 6 –  Projekt 

uchwały w sprawie uchwalenia przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Masłów na lata 2013-

2025 oraz 7 – Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Masłów na 2013 rok. Zgodnie z 

opinią  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  –  istnieje  taka  możliwość,  stąd  prośba  o  przedstawienie 

najpierw projektu budżetu, a później projektu wieloletniej prognozy finansowej.

Przewodniczący Rady Gminy dodał, że na szkoleniu pan Zbigniew Rękas – Zastępca Prezesa RIO 

Kielce wyjaśniał,  że dopuszcza się takie rozwiązanie;  warunkiem jest,  aby obydwa projekty zostały 

podjęte na jednej sesji.

W głosowaniu – 15 „za”, jednogłośnie wniosek został przyjęty.

Nie zgłoszono więcej uwag.

Porządek obrad wraz ze zmianą został  przyjęty  w głosowaniu 15 „za”,  jednogłośnie  i  stanowi 

załącznik protokołu.

Ad. 4.
Przyjęcie protokołu Nr XXVII z poprzednich sesji.

W głosowani u 15 „za”, jednogłośnie protokół został przyjęty.
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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.

Radny Ryszard Szymczuch zapytał odnośnie oświetlenia przy drodze powiatowej;  obok posesji 

pani  Kózki  od  dwóch  miesięcy  nie  świeci  lampa.  Skoro  odroczony  został  termin  wykonania 

oświetlenia, to czy jest możliwość naprawienia tejże lampy.

Wójt odpowiedział, że prowizorycznie, lampa może być naprawiona, jeśli nie wymaga to dużych 

nakładów. Jednak w przyszłości, po uruchomieniu tego odcinka zostanie przebudowany system 

oświetlenia w tym miejscu. Wójt zadeklarował, że rozezna się w tej sprawie.

Radny Paweł Jamrożek zapytał o szczegóły nabycia trzech działek w Masłowie Pierwszym pod 

budowę drogi zwanej Podklonówka II; na jakich zasadach gmina nabyła działki, czy płaciła za nie, 

jeśli tak, to ile za m2.

Wójt Gminy Masłów odpowiedział, że gmina nic nie płaci, w akcie notarialnym musi pojawić się 

zapis, że wartość gruntu określa się zgodnie ze stanowiskiem stron na 10 zł.  Jest to umowna 

wartość, gmina ponosi jedynie koszty notarialne.

Radny Andrzej Kułak dodał, że jest to wkład mieszkańców w budowę drogi. 

Radny Jamrożek zapytał również o sprawę oświetlenia w Mąchocicach Kapitulnych. Ile lamp jest 

uwzględnionych i czy zadanie jest realizowane wspólnie z powiatem.

Wójt odpowiedział, że projekt zakłada 11 słupów i opraw, zadanie jest realizowane przez gminę, 

bez udziału powiatu.

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

Ad. 6.
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Masłów na 2013 rok.

a) przedstawienie projektu uchwały budżetowej,

Pani Małgorzata Kumór – Skarbnik Gminy odczytała projekt uchwały.

Wójt  Gminy Masłów Ryszard Pazera wyjaśnił,  że konstrukcja  budżetu jest  zrobiona tak,  by gmina 

bezpiecznie mogła funkcjonować w przyszłym roku. Wójt przedstawił analizę dochodów i wydatków w 

porównaniu do roku 2012 i dodał, że zakłada się politykę oszczędności i racjonalności, dlatego jest to 

projekt optymalny; Wójt poprosił o przyjecie przedstawionego projektu.

b) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,

Skarbnik Gminy Masłów Małgorzata Kumór odczytała:

− Uchwałę Nr 2008/2012 II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z 

dnia 05 grudnia 2012 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Masłów na 

2013 rok (stanowi załącznik protokołu),

− Uchwałę Nr 2010/2012 II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z 
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dnia 05 grudnia 2012 oku w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego 

w projekcie uchwały budżetowej Gminy Masłów na 2013 rok (stanowi załącznik).

c) odczytanie opinii komisji stałych Rady Gminy Masłów,

Komisja Ochrony Środowiska, Gospodarki Gruntami i Rolnictwa, na posiedzeniu w dniu 07 grudnia 

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

Komisja  do  Spraw Inwestycji,  w  dniu  12  grudnia  2012  roku  pozytywnie  zaopiniowała  projekt 

uchwały z autopoprawkami Wójta i z uwzględnieniem wniosków Komisji (stanowi załącznik).

Komisja  Budżetu  i  Finansów,  na  posiedzeniu  w  dniu  12  grudnia  2012  roku  pozytywnie 

zaopiniowała projekt (stanowi załącznik).

Komisja Oświaty, Kultury, Opieki Społecznej i  Promocji Gminy, na posiedzeniu w dniu 10 grudnia 

2012 roku pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały (stanowi załącznik).

d) stanowisko Wójta w sprawie złożonych wniosków,

Przewodniczący Rady Gminy Masłów Sylwester Wojtyna poinformował, iż zgodnie z art. 240 ust 2 

ustawy o finansach publicznych,  „bez zgody zarządu jednostki  samorządu terytorialnego organ 

stanowiący jednostki  samorządu terytorialnego nie  może wprowadzić  w projekcie  uchwały bu-

dżetowej  jednostki  samorządu  terytorialnego  zmian  powodujących  zmniejszenie  dochodów lub 

zwiększenie  wydatków  i  jednocześnie  zwiększenie  deficytu  bu-dżetu  jednostki  samorządu 

terytorialnego” i wyjaśnił sposób głosowania wniosków złożonych na poszczególnych komisjach.

Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie wniosków.

Przewodniczący  Komisji  Ochrony  Środowiska,  Gospodarki  Gruntami  i  Rolnictwa 

poinformował, że Komisja nie zgłosiła wniosków.

Przewodniczący Komisji do Spraw Inwestycji odczytał wnioski zgłoszone na komisji w dniu 

07.12.2012 r. (stanowi załącznik protokołu).

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

„Wykonanie projektu chodnika  od ul. Podklonówka wzdłuż ul. Ks. Marszałka do ul. Krajobrazowej 

na długości ok 300 m.”, środki pozyskać z kredytu, wartość zadania - 30.000 zł.

Wójt nie wyraził zgody na zwiększenie kredytu; wniosek odrzucony.

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

„Wykonanie  przebudowy płyty  boiska  przy Zespole  Szkół  w  Mąchocicach  Kapitulnych”,  środki 

pozyskać z kredytu, wartość  zadania - 120.000 zł.

Wójt nie wyraził zgody na zwiększenie kredytu; wniosek odrzucony.

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

„Opracowanie dokumentacji  technicznej i wykonanie oświetlenia na odcinku ok. 200 m od ul. 

Podklonówka  do ul Krajobrazowej w Masłowie II”, środki pozyskać z kredytu, wartość zadania - 

50.000 zł.
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Wójt nie wyraził zgody na zwiększenie kredytu; wniosek odrzucony.

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

„Opracowanie  dokumentacji  technicznej  oświetlenia  przy ul.  Spokojnej  do cmentarza  Masłowe 

Pierwszym (2 lampy), środki pozyskać z kredytu, wartość zadania 15.000 zł.

Wójt nie wyraził zgody na zwiększenie kredytu; wniosek odrzucony.

Wniosek nr 5:  Komisja wnioskuje o dodatkowe uwzględnienie w projekcie budżetu zadania pn. 

„Opracowanie  dokumentacji  technicznej  sieci  wodociągowej  wraz  z  przyłączami  wzdłuż  ul. 

Spokojnej i Małej do włączenia w ul. Lotniczej w Masłowie Pierwszym, środki pozyskać z kredytu, 

wartość  zadania - 50.000 zł.

Wójt nie wyraził zgody na zwiększenie kredytu; wniosek odrzucony.

 Wniosek nr 6:  Komisja wnioskuje o dodatkowe uwzględnienie w projekcie budżetu zadania pn. 

„Opracowanie dokumentacji technicznej sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości 

Dolina Marczakowa od Kajetanowa”, środki pozyskać z kredytu, wartość  zadania - 50.000 zł.

Wójt nie wyraził zgody na zwiększenie kredytu; wniosek odrzucony.

Wniosek nr 7:  Komisja wnioskuje o dodatkowe uwzględnienie w projekcie budżetu zadania pn. 

„Wykonanie aktualizacji dokumentacji technicznej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami 

w msc. Wola Kopcowa w obrębie ujęcia wody”, środki z kredytu, wartość zadania 10.000 zł.

Wójt nie wyraził zgody na zwiększenie kredytu; wniosek odrzucony.

Wniosek nr 8:  Komisja wnioskuje o dodatkowe uwzględnienie w projekcie budżetu zadania pn. 

„Zlecenie wykonania robót  wykończeniowych w budynku wielofunkcyjnym służącym do obsługi 

boiska  w Woli Kopcowej”, środki  z kredytu, wartość  zadania - 140.000 zł.

Wójt nie wyraził zgody na zwiększenie kredytu; wniosek odrzucony.

Wniosek  nr 9: Komisja wnioskuje o dodatkowe uwzględnienie w projekcie budżetu zadania pn. 

„Wykonanie boiska przy Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Masłowie Pierwszym, środki z kredytu, 

wartość  zadania - 350.000 zł.

Wójt nie wyraził zgody na zwiększenie kredytu; wniosek odrzucony.

Wniosek  nr 10: Komisja wnioskuje o wycofanie się ze sprzedaży działki w Masłowie Pierwszym 

za  terenem GOKiS – u. 

Wniosek  nr  11:  Komisja  wnioskuje  o  wycofanie  z  budżetu  gminy  na  2013  r.  zadania 

inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynku GOKiS w Masłowie Pierwszym za kwotę 400.000 zł”.

Przewodniczący Rady poinformował, że wnioski nr: 10 i 11 – nie są warunkowane art. 240 

ust. 2 ustawy o finansach publicznych, w związku z powyższym nie wymagają opinii Wójta. 

Przewodniczący Rady dodał, że na Komisji Budżetu i Finansów również zgłoszono te wnioski, jako 

całość i poprosił, by uznać je jako jeden wniosek, tak jak zgłosiła to Komisja Budżetu i Finansów. 

Wójt Gminy wyjaśnił, że sprawa dotyczy jednej działki, podzielonej geodezyjnie, obok hydroforni za 

budynkiem GOKiS. Położenie tej działki nie jest atrakcyjne, dlatego m. in. nie doszła do skutku 

zamiana  na  działkę  położoną  obok  cmentarza.  Kwota  pozyskana  ze  sprzedaży  działki 
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przeznaczona zostanie na remont budynku gminnego Ośrodka Kultury i  Sportu, który wymaga 

sporych nakładów finansowych.  

Radna  Regina  Chyb  zapytała  o  wielkość  poniesionych  kosztów  związanych  z  podziałem 

geodezyjny.

Kierownik BiGP Dariusz Korczyński odpowiedział, że jest to kwota około 3.000 zł 

Wójt wyjaśnił, że w procesie podziału geodezyjnego zostały zarezerwowane grunty na poszerzenie 

drogi oraz wydzielona została druga droga, po lewej stronie.

Radna Małgorzata Kozubek zwróciła się z apelem o wstrzymanie sprzedaży tego gruntu, z uwagi 

na niskie ceny na rynku nieruchomości. Radna zauważyła, że na remont budynku GOKiS można 

starać się o środki zewnętrzne. Ponadto, w połowie roku dokonuje się analizy budżetu i wtedy 

można się ponownie zastanowić nad ewentualną sprzedażą terenu.

Wójt  Gminy zabrał głos w kontekście pozyskiwania środków zewnętrznych, wyjaśniając że jest 

coraz  mniej  możliwości  na  składanie  wniosków,  dodatkowo  wnioski  z  zakresu  kultury  mają 

obostrzenia, które trudno zrealizować.

Sekretarz Gminy Bogusław Krukowski przybliżył  zakres prac, jakie należy wykonać w budynku 

GOKiS i poinformował, że dużym problemem przy pisaniu projektów na remont tego obiektu jest 

fakt,  iż  gmina  nie  jest  właścicielem  a  jedynie  samoistnym  posiadaczem  budynku.  Sekretarz 

przedstawił również sytuację związaną z pozyskiwaniem środków. 

Radna Kozubek: czyli mamy wniosek złożony i czekamy na decyzję. 

Sekretarz Gminy: jeśli chodzi o projekt techniczny GOKiSu – tak. Natomiast projekt wiadomo, że 

jest konieczny żeby zrobić modernizację tego budynku. Zwłaszcza, że tak jak wójt mówił, sytuacja 

tego budynku, elektryka, hydraulika, jeden tylko sanitariat, to duże zadanie; zmiany muszą być 

znaczące. 

Przewodniczący  Rady  Gminy  wyraził  swoje  zdanie  nt.  sprzedaży  i  poprosił  o  wstrzymanie 

sprzedaży gruntu. Przewodniczący zwrócił się z pytaniem do Kierownika Korczyńskiego, jaka jest 

szerokość drogi, która prowadzi do działek z tyłu za hydrofornią.

Kierownik BiGP: po obu stronach są drogi. Ta droga po stronie prawej, czyli od strony pani Pabis 

jest tam droga 9 m + jeszcze 4 m, bezpośrednio w sąsiedztwie z p. Pabis.

Przewodniczący Rady: czy one dochodzą do zbiorników, czy biegną za zbiornikiem?

Kierownik Korczyński:  za zbiornik;  ta węższa  4-metrowa – ona jest częścią działki,  za działką 

państwa Pabisów, czyli zbiorniki nie odcinają możliwości dojścia na zaplecze.

Radna Kozubek: jaka jest szerokość asfaltu?

Kierownik BiGP: około 3 metrów. Natomiast pas drogowy tam, oprócz asfaltu - ta skarpa; geodeta 

dokonując podziału też tą skarpę wliczył  w tę część drogową.  Mam mapę w skali  1:1000,  po 

stronie prawej, stojąc frontem do działki jest 13-metrowy pas gruntu, natomiast po lewej stronie jest 

4-metrowy. 

Wójt Gminy: to jest super droga gminna.
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Przewodniczący Rady: ale ta droga prowadzi tylko do zbiorników.

Kierownik Korczyński: ten pas 4-metrowy prowadzi z tyłu.

Wójt Gminy: ale nic nie stoi na przeszkodzie, by ten pas w przyszłości poszerzyć.

Radny  Andrzej  Pedrycz:  trzeba  się  zastanowić,  czy  warto  remontować  budynek,  za  takie 

pieniądze.

Przewodniczący zamknął  dyskusję i  poprosił  Przewodniczącego Komisji  do Spraw Inwestycji  o 

odczytanie wniosku Komisji.

Skarbnik Gminy Małgorzata Kumór zasugerowała, by odczytany został wniosek Komisji Budżetu i 

Finansów, która opiniowała wniosek Komisji.

Radna Regina Chyb – Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów odczytała wniosek:

Komisja wnioskuje o wycofanie ze sprzedaży działek położonych w Masłowie Pierwszym za kwotę 

400.000 zł  oraz  wycofanie  zadania  pn.  Modernizacja  budynku  GOKiS w Masłowie  o  wartości 

400.000 zł.

W głosowaniu; 7 „za”, 8 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” - wniosek nie został przyjęty.

Przewodnicząca  Komisji  Oświaty,  Kultury,  Opieki  Społecznej  i  Promocji  Gminy 

poinformowała, że Komisja zgłosiła jeden wniosek, który był spójny z omawianym wnioskiem, w 

związku z powyższym Komisja nie zgłasza więcej wniosków.

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów odczytała wnioski Komisji.

Wniosek  nr 1: Komisja wnioskuje o wykonanie odwodnienia odcinka łączącego Wolę Kopcową z 

Cedzyną. Wartość zadania 10.000 zł, źródło finansowania – z kredytu.

Wójt nie wyraził zgody na zwiększenie kredytu; wniosek odrzucony.

Wniosek  nr 2: Komisja wnioskuje o wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Świętokrzyskiej od nr 1 

do ul. Kieleckiej. Wartość zadania 30.000 zł, źródło finansowania – z kredytu.

Wójt nie wyraził zgody na zwiększenie kredytu; wniosek odrzucony.

Wniosek  nr 3: Komisja wnioskuje o wykonanie nakładki asfaltowej na pętli autobusowej w Woli 

Kopcowej. Wartość zadania 10.000 zł, źródło finansowania – z kredytu.

Wójt nie wyraził zgody na zwiększenie kredytu; wniosek odrzucony.

e) dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,

Przewodniczący Rady Gminy Sylwester Wojtyna otworzył dyskusję.

Radny Mirosław Januchta: żaden budżet nie jest doskonały, wniosków padło bardzo dużo, Pan 

wójt negatywnie odniósł się do wniosków – myślę, że miał takie prawo, wszystkie wnioski miały 

przypływ  finansowania  z  kredytu,  zwiększyło  by  to  deficyt  budżetowy,  dlatego  rozumiem 

stanowisko pana wójta. Budżet ten jest troszeczkę lepszy od budżetu ubiegłorocznego, pojawiły 

się nowe zadania inwestycyjne,  niewielkie co prawda,  ale jednak.  Odniosę się do samochodu 

strażackiego dla Mąchocic. Oczywiście samochód będzie przekazany jednostce OSP Mąchocic 

Kapitulnych, ale nie obawiajcie się Państwo – będzie gasił pożary również poza Mąchocicami i 
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ratował ludzi w razie niebezpieczeństwa w całej gminie, a nawet poza nią. W związku z tym, że w 

ostatnim słowie Wójt wspomniał o boiskach – mój głos jest głęboko przemyślany i widzę że po 

zagłosowaniu nie będę się za niego wstydził.

Radny Andrzej Pedrycz: jeżeli chodzi o wykończenie budynku wielofunkcyjnego w Woli Kopcowej 

przez kredyt – chyba zostałem wprowadzony w błąd, bo można było wnieść i to wnosiłem, bo 

można było finansować z pozyskanych pieniędzy z podatku z lotniska. Taka była szansa i zostałem 

wprowadzony w błąd. To zadanie powinno być realizowane. To zadanie już trzeci rok nie będzie 

realizowane, a tu mamy zapisane tak: „przy realizacji zadań inwestycyjnych priorytetowy charakter 

w projekcie budżetu przyznaje się zadaniom, które zostały rozpoczęte w latach poprzednich”. To 

jak to się łączy jedno z drugim, ten budżet, poprzedni budżet? W tej chwili mamy w budynku zabite 

okna deskami.  Czy następny rok tak będzie wyglądał;  chciałbym wiedzieć Panie Wójcie,  jakie 

będzie Pana myślenie, jeśli chodzi o Wolę Kopcową.

Wójt  Gminy  Ryszard  Pazera:  jeśli  chodzi  o  realizację  inwestycji  pn.  budowa  budynku 

wielofunkcyjnego w Woli Kopcowej, to chcę Panu przypomnieć, że przy głosowaniu nad budżetem 

roku 2012 – Pan głosował za realizacją tego zadania warunkowanego sprzedażą działek w Woli 

Kopcowej.  Są  na  to  stosowne  dokumenty  i  są  protokoły,  więc  tutaj  uważam  dyskusję  za 

bezprzedmiotową, jeśli chodzi o ten zapis, bo te zapisy były konkretne. Ponieważ w trakcie roku 

budżetowego, nie było możliwości sprzedaży działek, czyli realizacji tego zadania – trzeba było w 

jakiś  sposób  ratować  tą  infrastrukturę  budynku,  w  związku  z  tym  został  on  zabezpieczony 

doraźnie.  Bo  Pan  dobrze  wie,  że  ulegał  dewastacji  wewnątrz  budynku,  że  częściowo  zostały 

zniszczone ścianki przez nieproszonych gości. I  uważam, ze ten krok, który był  poczyniony by 

zabezpieczyć budynek – był dobry. Proszę uderzyć się w piersi, bo jeśli Pan głosuje za czymś, a 

później przez cały rok Pan blokuje – to jest to podejście nie fair. Bo radykalna zmiana stanowiska 

świadczy chyba o nieprzemyślanej decyzji o podniesieniu ręki za zapisami tegorocznego budżetu, 

który był złożony do 15 listopada ubiegłego roku do Regionalnej  Izby Obrachunkowej. To proste. 

Gdybyście byli konsekwentni, tak jak zagłosowaliście za budżetem – ja myślę, że dzisiaj byśmy 

byli o wiele dalej. Drugie zadanie warunkowe, które będzie realizowane w przyszłym roku w Woli 

Kopcowej – podjazd pod ul. Letniskową, jest również zadaniem ważnym i priorytetowym. I śmiem 

twierdzić, ze zadanie dotyczące  budowy nowego podjazdu na ul. Letniskowej w Woli Kopcowej 

służyć  będzie  większej  części  mieszkańców  niż  budynek.  I  w  związku  z  tym  uważam,  ze 

priorytetowym zadaniem jest budowanie nowego, zgodnego ze standardami i sztuką budownictwa 

drogowego podjazdu,  który właściwie  służy co najmniej  50% mieszkańców Woli  Kopcowej,  bo 

wszystkie nowo wybudowane budynki są usytuowane wzdłuż ul. Letniskowej. Będzie możliwość 

pozyskania środków, czy ukażą się w trakcie roku budżetowego środki na realizację tej inwestycji – 

będziemy ten budynek kończyć. Natomiast dzisiaj stan jest taki, że w tym budżecie wystarczyło 

pieniędzy  na  realizację  tych  inwestycji,  oczywiście  najważniejszych,  przemyślanych.  A  te 

inwestycje,  które  nie  zostały  ujęte  a  potrzeba  jest  nakładów,  środków finansowych  –  tak  jak 
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powiedziałem, w trakcie roku kalendarzowego, przy możliwościach finansowych budżetu gminy – 

będą realizowane.

Radny Janusz Obara zwrócił się z pytaniem do wójta w sprawie wniosku o wodociągowanie Doliny 

Marczakowej  od  strony  Kajetanowa.  Skoro  wniosek  został  odrzucony,  to  czy  jest  szansa  na 

przygotowanie projektu sieci w ramach środków finansowych gminy.

Wójt odpowiedział, że żaden wniosek nie jest jednoznacznie wykreślony, jednak z uwagi na brak 

środków finansowych nie można ich było ująć w budżecie. Jeśli w miarę możliwości finansowych 

gminy  będzie  szansa  na  ich  realizację  –  wrócimy  do  tego.  Wójt  wspomniał  również  o 

strategicznych zadaniach, jakie czekają nas w roku 2013, jak realizacja projektu Kompleksowa 

ochrona wód podziemnych aglomeracji kieleckiej, co jest dla gminy sprawą priorytetową.

Radna Genowefa Jaros przedstawiła swoje stanowisko w sprawie projektu budżetu. Jak każdy 

budżet – może nieść niedosyt, jednak jest to budżet na miarę naszych możliwości, racjonalny, w 

związku z tym radna ma nadzieję, że gmina będzie go realizować.

Przewodniczący Rady zapytał o kierunek rozwoju gminy; czy są planowane nowe inwestycje, czy 

ewentualnie kredyt jaki gmina zamierza zaciągnąć będzie mniejszy, w związku z tym, że co roku 

pojawiają się wolne środki i jest szansa na pozyskanie pieniędzy z podatku lotniska. 

Wójt  odpowiedział,  że  w  wypadku  pojawienia  się  wolnych  środków planowana  jest  realizacja 

drugoplanowych inwestycji, jak np. remont pomieszczeń po Posterunku Policji. 

Nie zgłoszono więcej uwag; Przewodniczący podziękował za udział w dyskusji.

f) głosowanie nad przyjęciem uchwały budżetowej na 2013 rok.

Uchwała  Nr  XXVIII/202/12  Rady  Gminy  Masłów  w  sprawie  uchwalenia  budżetu  Gminy  
Masłów na 2013 rok – została przyjęta w głosowaniu: 14 „za”, 

0 „przeciw”,

1 '”wstrzymujący się”.

Uchwała stanowi załącznik protokołu. 

Przewodniczący  Rady  pogratulował  sprawnie  podjętej  uchwały  i  życzył  sukcesów w  realizacji 

przyjętego budżetu.

Wójt złożył podziękowanie za zgodne przyjęcie przedstawionej uchwały.

Przewodniczący ogłosił 10-cio minutową przerwę.

Po przerwie, Przewodniczący Rady oświadczył, iż w posiedzeniu uczestniczy 14 radnych, z uwagi 

na fakt iż radny Andrzej Pedrycz zgłosił konieczność opuszczenia obrad.

Ad. 7.
Projekt  uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej  prognozy finansowej Gminy Masłów na lata 2013-

2025.

a) przedstawienie projektu uchwały,
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Skarbnik Gminy Masłów Małgorzata Kumór przedstawiła proponowany projekt uchwały.

b) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,

Skarbnik Gminy Masłów Małgorzata Kumór odczytała Uchwałę Nr 2009/2012 II Składu Orzekającego 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 05 grudnia 2012 oku w sprawie opinii o projekcie  

uchwały Rady Gminy w Masłowie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013 – 2025 

(stanowi załącznik protokołu).

c) dyskusja nad projektem uchwały,

Wójt  Gminy  Masłów  Ryszard  Pazera  dodał,  że  po   tak  dobrze  przyjętej  uchwale  budżetowej  –  

konsekwencją  jest  wieloletnia  prognoza  finansowa,  dlatego  Wójt  zwrócił  się  z  prośbą  o  przyjęcie  

projektu w przedstawionej formie.

Radny Paweł Jamrożek zabrał głos odnośnie prognozy na lata 2013 – 2025, co według radnego jest 

abstrakcją, gdyż trudno jest zakładać wielkość dochodów i wydatków w roku 2025.

Skarbnik Gminy wyjaśniła podstawy przyjęcia tak odległego okresu w  planowanej prognozie. Jest to  

skutek zaciągniętych zobowiązań, których termin spłaty wygasa w roku 2025.

Radny Andrzej Bawół zapytał, czy brak spłat w roku 2014 wynika z umów z bankami.

Skarbnik  Gminy  przypomniała,  ze  w  roku  2012  wnoszony  został  wniosek  o  zwiększenie  spłat  rat 

kredytu w ramach wolnych środków. Ponadto rok 2014 nie spełniał wskaźników do spłat, w związku z 

powyższym należało skonstruować prognozę w ten sposób.

Radny Ryszard Szymczuch: cieszę się że od roku 2015 mamy nadwyżkę w budżecie; będzie nowy 

budżet unii – będziemy realizować inwestycje, jak należy.

Nie zgłoszono więcej uwag.

Przewodniczący zamknął dyskusję i poprosił o przedstawienie opinii Komisji stałych Rady Gminy.

Komisja  Budżetu  i  Finansów  pozytywnie  zaopiniowała  przedstawiony  projekt  uchwały  (stanowi 

załącznik protokołu).

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

projekt (stanowi załącznik).

Komisja do Spraw Inwestycji zaopiniowała pozytywnie powyższy projekt (stanowi załącznik).

d) głosowanie nad przyjęciem uchwały.

Uchwała Nr XXVIII/203/12 Rady Gminy Masłów w sprawie przyjęcia wieloletniej  prognozy 

finansowej  Gminy  Masłów na  lata  2013  –  2025  –  została  przyjęta  w  głosowaniu:  13  „za”,  1 

„wstrzymujący się” i stanowi załącznik protokołu. 

Ad. 8.
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/197/12 Rady Gminy Masłów z dnia 29 listopada  

2012 roku w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2013 rok.
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Temat przedstawiła Pani Małgorzata Kumór – Skarbnik Gminy.

Obrady opuścił radny Marek Dudzik.

Nie zgłoszono uwag.

Komisja  Budżetu  i  Finansów,  w  dniu  17  grudnia  2012  roku  pozytywnie  zaopiniowała  projekt 

(stanowi załącznik).

Uchwała Nr XXVIII/204/12 Rady Gminy Masłów w sprawie  zmiany uchwały Nr XXVII/197/12 
Rady Gminy Masłów z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie określenia stawek podatku od  

środków transportowych na 2013 rok –  została  przyjęta  w głosowaniu  13 „za”,  jednogłośnie. 

Uchwała stanowi załącznik protokołu. 

Ad. 9.
Projekt uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Masłów.

Pan Dariusz Korczyński – Kierownik BiGP przedstawił  blok kolejnych pięciu projektów uchwał, 

wynikających  ze  zmiany  ustawy  o  gospodarowaniu  odpadami  i  poprosił  Pana  inż.  Bartosza 

Szymusik,  który  współpracował   przy  analizie  danych  gminy,  w  celu  opracowania  systemu 

gospodarowania dla Gminy Masłów.

Radna Małgorzata Kozubek zapytała, czy jeżeli w domu jest większa ilość mieszkańców – czy 

będzie uwzględniona większa liczba koszy. 

Pan Szymusik odpowiedział, że przyjęta jest zasada, że ilość koszy winna zabezpieczyć okres 

składowania odpadów. Jednak jest to obowiązek właściciela posesji, zgodnie z zapisem ustawy. 

Opłata nie jest uzależniona od ilości pojemników.

Radny Andrzej Kułak powiedział, że jest to niesprawiedliwe i uderza w rodziny wielodzietne, mniej 

zamożne.

Pan Szymusik odpowiedział, ze żaden z tych systemów nie jest sprawiedliwy. Ustawa daje nam 

pewne ramy, w których musimy się zmieścić. Jednak bezsporny jest fakt, że rodzina 6-osobowa 

produkuje więcej śmieci niż rodzina 3-osobowa. 

Przewodniczący Rady:  § 11 mówi,  że śmieci  będą odbierane nie rzadziej  niż  raz w miesiącu. 

Chciałbym złożyć wniosek, by przy ogłaszaniu przetargu dodatkowo wpisać, że nie rzadziej niż raz 

na 5 tygodni, gdyż przy takim określeniu, że raz w miesiącu – może się okazać, że śmieci będą 

odbierane 1 września i 30 października. I przez 2 miesiące nie będą odbierane śmieci. 

Pan Szymusik odpowiedział, że praktycznie załatwia się tę sprawę harmonogramem. 

Wójt Gminy dodał, że przygotowując specyfikację istotnych warunków zamówienia ujmuje się te 

wszystkie elementy. Ponadto na etapie przetargu zadawane są dodatkowe pytania, które wraz z 

odpowiedzią, są zamieszczane na stronie internetowej.

Pan  Szymusik  uzupełnił  wypowiedź,  informując,  ze  w  specyfikacji  można  również  zapisać 

warunek, że wygrywający przetarg przedstawi gminie propozycję harmonogramu wywozu.

Radny Ryszard z przypomniał, że uchwały należy podjąć do końca roku, bo jeśli Rada tego nie 
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zrobi w wyznaczonym czasie – Wojewoda narzuci stawki gminie. Ponadto, jeżeli przyjęta zostanie 

zmiana do ustawy, tak jak jest to planowane – Rada będzie miała możliwość skorygowania uchwał.

Przewodniczący rady zapytał, cz jest pomysł na organizację punktu zbiórki odpadów, gdzie by to 

miało być i od kiedy.

Pani Lucyna Sobecka – pracownik urzędu odpowiedziała, że prowadzone były wstępne rozmowy z 

Panem Boryckim na ten temat. Pan Borycki dysponuje już decyzją na zbiórkę różnych odpadów, 

więc wystarczyło by poszerzyć zakres tej decyzji. Zwróciliśmy się z zapytaniem do Ministerstwa, 

czy istnieje możliwość zorganizowania punktu na tych zasadach,  jednak do chwili  obecnej  nie 

uzyskaliśmy odpowiedzi. 

Wójt Gminy dodał, że na podstawie doświadczeń z lat ubiegłych wiadomo, że utworzenie takiego 

punktu na gruncie gminnym, bez opieki – będzie skutkowało tym, że zrobi się tam śmietnisko. 

Dlatego Wójt  uważa,  ze lepiej  będzie  podpisać umowę z osobą prywatną,  która będzie miała 

wiedzę jakie śmieci są składowane i przez kogo. 

Radny Paweł  Jamrożek zapytał,  czy będą różne stawki  za składowanie różnych odpadów,  jak 

wielkogabarytowe, meble, itp.

Radny  Andrzej  Bawół  odpowiedział,  że  będzie  to  jedna  stawka,  a  składowanie  odpadów  w 

gminnym punkcie selektywnej zbiórki odpadów będzie nieodpłatne.

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 XXVIII/205/2012 Rady Gminy Masłów w sprawie regulaminu utrzymania czystości  

i  porządku na terenie Gminy Masłów – została przyjęta w głosowaniu 13 „za”,  jednogłośnie i 

stanowi załącznik protokołu. 

Ad. 10.
Projekt uchwały w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 

stawki opłaty.

Kierownik BiGP Dariusz Korczyński przedstawił projekt.

Proponuje  się  stawki  opłat  w  wysokości  12  zł  od  jednego  mieszkańca  za  odbiór  odpadów 

nieselektywnych, zaś kwota za odbiór odpadów selektywnych, 50% wspomnianej stawki, czyli 6 zł.

Radna Małgorzata Kozubek złożyła wniosek o zmianę stawek odpowiednio na 8zł i 4 zł, podobnej 

wielkości stawki obowiązują w innych gminach.

Radny Paweł  Jamrożek zabrał  głos,  odnośnie  złożonego wniosku – propozycja  zmian stawek 

winna być poparta analizą ekonomiczną, a nie wielkością stawek w innych gminach. Dlatego radny 

poinformował, że zagłosuje przeciwko wnioskowi radnej.
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Radny  Andrzej  Bawół  poinformował,  że  burzliwa  dyskusja  odbyła  się  na  Komisji  Ochrony 

Środowiska,  Gospodarki  Gruntami,  w  tym  temacie.  Radny  poinformował,  że  Komisja  również 

wypracowała wniosek o zmianę stawek i dodał, że na tę chwilę trudno jest oszacować jakie kwoty 

będą  adekwatne;  dopiero  po  rozstrzygnięciu  przetargu  będzie  wiadomo,  ile  tak  naprawdę 

będziemy płacić.

Głos zabrał  radny Janusz Obara,  informując  że stawka  12 zł  jest  bardzo wysoka,  ale  będzie 

mobilizująca do segregowania odpadów.

Pan Bartosz Szymusik przedstawił zapis art. 6 ustawy i omówił szczegółowo założenia przyjęte w 

analizie kosztów działania systemu.

Radna Kozubek  zapytała,  czy w założeniach  ujęte  zostały  osoby,  które  do tej  pory nie  miały 

podpisanych umów na odprowadzanie śmieci.

Pan  Szymusik  odpowiedział,  ze  analiza  została  oparta  na  danych  z  ewidencji  ludności,  czyli 

uwzględnia  wszystkie  osoby  zameldowane  na  terenie  gminy,  co  również  nie  jest  do  końca 

adekwatne, gdyż gro osób nie jest zameldowanych, w związku z tym będą musieli się określić, 

gdzie mieszkają.

Radny Jamrożek dodał, że wiele z tych pytań zostało zadanych na poprzedniej sesji. Argumenty 

przedstawione w analizie przemawiają za tym, by przyjąć przedstawiony projekt. 

Sołtys sołectwa Masłów Drugi – Pan Stanisław Winiarski zwrócił uwagę na fakt, iż latem trudno jest 

przechowywać odpady przez miesiąc.

Sekretarz Gminy wyjaśnił,  że w związku z planowaną zmianą ustawy będzie istniała możliwość 

skorygowania  uchwał,  jednak  na  ten  moment  musimy  bazować  na  zebranych  materiałach  i 

przeprowadzonej analizie. 

Radny Ryszard Szymczuch zwrócił uwagę, że na terenie gminy jest znacznie więcej budynków i  

mieszkańców, niż zostało to przyjęte w założeniach. Opłaty za odbiór śmieci znacząco się zmienią 

i  będą  dotkliwsze  dla  dużych  rodzin.  Radny  złożył  wniosek  o  obniżenie  stawki  za  śmieci 

segregowane do kwoty 5,00 zł. 

Brak więcej uwag w tym punkcie.

Komisja Ochrony Środowiska, Gospodarki Gruntami i Rolnictwa pozytywnie zaopiniowała projekt 

uchwały z uwzględnieniem wniosku o zmianę stawki za odbiór śmieci selektywnych na kwotę 5,00 

zł (stanowi załącznik).

Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały, po uwzględnieniu wniosku 

o zmianę stawki za odbiór śmieci selektywnych na kwotę 5,00 zł.

Przewodniczący przystąpił do głosowania wniosku radnej Małgorzaty Kozubek o zmianę stawek 

odpowiednio na 8,00 zł i 4,00 zł.

Radni w głosowaniu: 2 „za”, 10 „przeciw” i 1 „wstrzymujący się” - odrzucili wniosek.

Przewodniczący  przystąpił  do  głosowania  spójnego  wniosku  Komisji  Ochrony  Środowiska, 

Gospodarki Gruntami i Rolnictwa oraz radnego Ryszarda Szymczucha o zmianę stawki za odbiór 
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śmieci segregowanych na kwotę 5,00 zł.

Radni w głosowaniu: 11 „za”, 1 „przeciw” i 1 „wstrzymujący się”; wniosek został przyjęty.

Uchwała  Nr  XXVIII/206/2012  Rady  Gminy  Masłów  w  sprawie metody  ustalenia  opłaty  za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty – została przyjęta w głosowaniu 11 

„za”, przy 2 głosach „przeciw”. Uchwała stanowi załącznik protokołu. 

Ad. 11.
Projekt uchwały w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 

odbierania  i  zagospodarowania  odpadów  komunalnych  od  właścicieli  nieruchomości,  na  których 

zamieszkują mieszkańcy.

Projekt uchwały przedstawił Dariusz Korczyński – Kierownik BiGP.

Komisja  Ochrony  Środowiska,  Gospodarki  Gruntami  i  Rolnictwa  zaopiniowała  pozytywnie 

omawiany projekt (stanowi załącznik protokołu).

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

Brak uwag w tym punkcie.

Uchwała  Nr  XXVIII/207/2012  Rady  Gminy  Masłów  w  sprawie ustalenia  szczegółowego 

sposobu  i  zakresu  świadczenia  usług  w  zakresie  odbierania  i  zagospodarowania  odpadów  

komunalnych  od  właścicieli  nieruchomości,  na  których  zamieszkują  mieszkańcy –  została 

podjęta w głosowaniu 13 „za”, jednogłośnie i stanowi załącznik protokołu. 

Ad. 12.
Projekt  uchwały  w  sprawie  terminu,  częstotliwości  i  trybu  uiszczania  opłaty  za  gospodarowanie 

odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na obszarze Gminy Masłów.

Kierownik BiGP Dariusz Korczyński przedstawił projekt uchwały.

Brak uwag w tym punkcie.

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

zaopiniowała przedstawiony projekt (stanowi załącznik).

Komisja  Budżetu  i  Finansów,  złożyła  wniosek  o  przesunięcie  terminów  płatności  o  15  dni, 

wychodząc naprzeciw mieszkańcom, z uwagi na to iż gro mieszkańców otrzymuje wynagrodzenie, 

renty, emerytury do 10 kolejnego miesiąca.

Wójt Gminy: głosem opiniodawczym, byłem przeciwny wydłużaniu terminu płatności o te 15 dni, bo 

tak to wychodzi z kalendarza, dlatego że my musimy zapłacić usługodawcy do końca miesiąca. I to 

jest bardzo istotne.  Założenia, które zresztą już pan Szymusik trochę poruszył,  kwestie zbiórki 

odpadów selektywnych i nieselektywnych, w ogóle kwestie finansowania całego przedsięwzięcia, 

myśmy w projekcie budżetu założyli, zgodnie z sugestiami eksperta, że około 70% mieszkańców 

będzie płacić, a 30% będzie unikać tej płatności. W związku z tym, myśmy już zarezerwowali w 

tym budżecie około 30% środków, że gmina będzie musiała pokryć tę różnicę. Ja bym się jednak 
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trzymał tego terminu, do 30 danego miesiąca, z tych względów, że wydłużanie terminu płatności to 

jest  też  w  pewnym  sensie  rozluźnienie  dyscypliny  płacenia  za  daną  usługę.  A jeśli  chodzi  o 

kredytowanie, to nie można tak interpretować, dlatego że to nie jest kredytowanie, bo tak jak mówił 

pan Przewodniczący i upominał się o to,  że raz w miesiącu ta usługa będzie wykonana. Więc za 

wykonaną usługę na końcu danego miesiąca gmina będzie musiała usługodawcy zapłacić. Jeśli 

nie będzie mieć tych pieniędzy, może być takie ryzyko, że będziemy musieli płacić odsetki.

Radny Andrzej Bawół zwrócił uwagę na fakt, iż faktury wystawione na koniec miesiąca mają 14-

dniowy termin płatności, co skłania do poparcia wniosku Komisji.

Radna  Chyb  dodała,  że  warunki  płatności  powinny być  uregulowane w umowie  i  możemy je 

negocjować z firmą, która wygra przetarg. 

Wójt odpowiedział, że należy brać pod uwagę to, że nie jest to jedyne zobowiązanie mieszkańca, 

dlatego kumulowanie płatności nie wpłynie pozytywnie na regulowanie zobowiązań.

Radna  Chyb  zwróciła  się  do  zebranych  z  zapytaniem  w  jakich  terminach  otrzymują 

wynagrodzenie.

Radny  Bawół  odpowiedział,  że  z  reguły  wynagrodzenie  wypłacane  jest  do  10-go  kolejnego 

miesiąca.

Radny Ryszard Szymczuch dodał, że również poprze wniosek Komisji, gdyż wszystkie opłaty są 

regulowane na koniec miesiąca, bo takie są terminy płatności.

Przewodniczący Rady dodał, ze sensownym było by regulowanie płatności w połowie okresu, takie 

jest zdanie radnego.

Przewodniczący rady zamknął  dyskusję  i  przystąpił  do  głosowania  wniosku  Komisji  Budżetu  i 

Finansów.

W głosowaniu: 13 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” – radni przyjęli wniosek Komisji.

Przewodniczący  Komisji  Ochrony  Środowiska,  Gospodarki  Gruntami  i  Rolnictwa  pozytywnie 

zaopiniowała projekt uchwały.

Komisja  Budżetu  i  Finansów  pozytywnie  zaopiniowała  projekt  wraz  z  autopoprawką  (stanowi 

załącznik protokołu).

Uchwała Nr XXVIII/208/2012 Rady Gminy Masłów w sprawie  terminu, częstotliwości i trybu  
uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości  

na obszarze Gminy Masłów –  została przyjęta w głosowaniu 13 „za”,  jednogłośnie i   stanowi 

załącznik. 

Ad. 13.
Projekt uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonej na obszarze Gminy Masłów.

Temat omówił Kierownik BiGP Dariusz Korczyński.

Przewodniczący Rady Gminy dodał, że konsekwencją zmiany poprzedniej uchwały jest zmiana 
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daty w punkcie 2 pouczenia, zawartym we wzorze deklaracji,  będącej załącznikiem niniejszego 

projektu. 

Komisja  Ochrony  Środowiska,  Gospodarki  Gruntami  i  Rolnictwa  pozytywnie  zaopiniowała 

przedstawiony projekt (stanowi załącznik).

Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Nie zgłoszono uwag.

Uchwała Nr  XXVIII/209/2012  Rady Gminy Masłów w sprawie  ustalenia  wzoru  deklaracji  o 

wysokości  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi  składanej  przez  właścicieli  

nieruchomości położonej na obszarze Gminy Masłów – podjęta została w głosowaniu 13 „za”, 

jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik protokołu. 

Ad. 14.
Interpelacje, wnioski i zapytania.

Radny Paweł Jamrożek przedstawił sprawozdanie z działalności spółki Wodociągi Kieleckie, której 

gmina jest członkiem.

Radny Janusz Obara zapytał, dlaczego dopiero teraz się okazało, że nie ma efektu ekologicznego.

Radny Andrzej Bawół dodał, że mieszkańcy jego części, w przeciągu najbliższych 5 – 10 lat nie 

mają szansy na podłączenie się do sieci kanalizacyjnej.

Radny Jamrożek wyjaśnił znaczenie efektu ekologicznego dla projektu, którego termin realizacji 

upływa z końcem roku 2015.

Przewodniczący Rady zwrócił się z prośbą o zachowanie porządku obrad i zgłaszanie tego typu 

informacji w punkcie Sprawy organizacyjne, komunikaty.

Radny Bawół zapytał, czy MZWiK, jako instytucja nie powinien mieć aktualnej strony BIP.

Wójt Gminy odpowiedział, że zwróci uwagę odpowiednim służbom na najbliższym posiedzeniu.

Radny  Kazimierz  Rachwał  poprosił  o  interwencję  radnych  powiatowych  w  sprawie  drogi 

powiatowej przez Domaszowice, która w znacznym stopniu jest zniszczona.

Pan Mirosław Gębski – radny Powiatu Kieleckiego odpowiedział, ze wspólne działania już zostały 

podjęte w tej sprawie.

Radna Małgorzata Kozubek podziękowała panu Tomaszowi Lato – radnemu Powiatu Kieleckiego 

za poprawienie oświetlenia mapy powiatu, zlokalizowanej przy budynku GOPS.

Przewodniczący Rady zwrócił się z pytaniem, czy jest szansa, by dyspozytor odpowiedzialny za 

dysponowanie  samochodami  zajmującymi  się  odśnieżaniem  na  terenie  gminy  –  reagował  na 

zgłoszenia radnych i sołtysów, gdyż do tej pory nie ma takiej możliwości, by bez udziału gminy.

Radny  Janusz  Obara  nawiązując  do  wypowiedzi  Przewodniczącego,  poprosił  o  przekazanie 

numeru telefonu do obwodu w Strawczynku, gdyż od dyspozytora usłyszał, że tylko dla niego jest 

ślisko.  Radny  omówił  sytuację,  kiedy  autobus  szkolny  nie  mógł  przejechać  przez  Dolinę 

Marczakową i poinformował, że mimo zapewnień dyspozytora – piaskarka nie została wysłana.
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Pan Tomasz lato odpowiedział, że z informacji jakie uzyskał od Dyrektora Wróbla, pan Stokowski 

nie  ma  wstrzymanych  wyjazdów  zgłaszanych  bezpośrednio.  Pan  Lato  dodał,  że  ma  też 

potwierdzenie, że pan Stokowski ma obowiązek reagowania na sygnały od radnych czy Wójta. 

Jeśli chodzi o autobusy, ważny jest fakt, iż te autobusy, które utknęły na drodze – według radnego 

Lato miały letnie opony, co znacznie utrudniło poruszanie się po drogach w takich warunkach.

Pan  Wójt  oznajmił,  że  w związku  z  tym,  że  są  różni  zarządcy dróg  –  każdy właściciel  drogi 

organizuje przetarg na odśnieżanie. Zasady są takie, że jeśli spadnie śnieg, to usługodawca ma 

obowiązek przyjmować zgłoszenia, na internetowej stronie urzędu są podane numery telefonów. 

Co do sprawy autobusów- gmina płaci ciężkie pieniądze za przewóz komunikacją publiczną, więc 

nie  możemy sobie  pozwolić  na takie  traktowanie,  że na gminę wysyła  się  autobus na letnich 

oponach. W związku z tym Wójt wystosował pismo do Prezydenta Miasta Kielc w tej sprawie.

Radny  Szymczuch poinformował, że podobna sytuacja miała miejsce we wtorek, kiedy to o 6:10 

zaczął padać deszcz, a w obwodzie nic na ten temat nie wiedzieli. Pierwsza piaskarka pojawiła się 

o godzinie 11, po zgłoszeniu telefonicznym.

Sołtys sołectwa Mąchocice Kapitulne pan Jan Sobecki zapytał o udział w sesjach pani Agnieszki 

Białek – Madetko – redaktor Echa Dnia; czasem uczestniczy w sesjach Rady, a czasem nie; a 

artykuły się ukazują; czy ktoś przekazuje informacje z gminy.

przewodniczący rady odpowiedział, że sesje są posiedzeniami otwartymi, informacja o terminach 

jest dostępna na stronie internetowej, protokoły z zebrań również.

Sołtys  sołectwa  Masłów  Drugi  pan  Stanisław  Winiarski  zapytał,  czy  firma  odśnieżająca  ma 

obowiązek odśnieżania chodnika, bo na Masłowie Drugim jest bardzo ślisko i ludzie chodzą ulica.

Wójt Gminy odpowiedział, że zgodnie z prawem lokalnym, właściciel posesji przyległej do chodnika 

ma obowiązek odśnieżania tego odcinka.

Nie zgłoszono więcej uwag.

Ad. 15.
Sprawy organizacyjne, komunikaty.

Wójt  Gminy  Masłów  Ryszard  Pazera  zwrócił  się  z  prośbą  do  sołtysów  z  terenu  gminy  o 

rozpropagowanie umów trójstronnych do mieszkańców, w ramach kontraktu IV. Przyjęte zostało 

założenie, że do 31 stycznia zadanie zostanie wykonane. Wójt poinformował, że jeśli jest zgoda 

sołtysów to umowy zostaną dostarczone do ich domów

Sołtys sołectwa Masłów Drugi pan Stanisław Winiarski zapytał w imieniu sołtysów za jaką kwotę, 

bo nie jest to zadanie gminy, a Wodociągów Kieleckich.

Sołtys sołectwa Wola Kopcowa pan Edward Mazur zaproponował, by zaangażować w to zadanie 

również radnych, gdyż mieszkańcy skarżą się, że od momentu wyborów, czyli od dwóch lat, nie 

mają kontaktu z  niektórymi radnymi.

Wójt  odpowiedział,  że  sołtys  jako  jednostka  pomocnicza  gminy  jest  tą  osobą,  do  której  się 
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zwracamy.  Wójt  dodał,  że  radni,  czy  członkowie  rady  sołeckiej  również  nie  powinni  odmówić 

pomocy.

Radny Ryszard Szymczuch zapytał, czy zapadły jakieś decyzje, co do terminu podłączenia firm do 

projektu.

Wójt odpowiedział, że rozmawiał w tej sprawie z Prezesem Milcarzem, jednak stanowiska w tej 

sprawie nie wypracowano; trzeba poczekać do wiosny.

Sołtys sołectwa Masłów Drugi pan Stanisław Winiarski  zapytał,  czy mieszkańcom, którzy mają 

wybudowane przydomowe oczyszczalnie – również należy zostawiać dokumenty.

Przewodniczący Rady odpowiedział, ze dołączona zostanie lista osób, które są ujęte w projekcie.

Wójt  Gminy  dodał,  że  mogą  się  zdarzyć  takie  sytuacje,  że  ktoś  nie  będzie  chciał  przyjąć 

dokumentów, stąd prośba o wyjaśnienie jak ważna jest to sprawa.

Radny  Ryszard  Szymczuch  poinformował,  ze  podobna  sytuacja  miała  miejsce  przy  budowie 

wodociągu,  gdzie  gro  osób,  które  nie  przyłączyły  się  do sieci  na  etapie  realizacji  zadania  za 

niewielką kwotę, potem musieli zapłacić kilkakrotnie więcej za przyłączenie. 

Radna Małgorzata Kozubek poinformowała, że Zespół Pieśni i Tańca Ciekoty wydał płytę, za cenę 

15,00 zł, do nabycia u Pana Kołomańskiego.

Wójt  Gminy  dodał,  że  na  etapie  rozmów są  działania  zmierzające  do  uwzględnienia  nowych 

budynków, które nie zostały uwzględnione w projekcie, w celu spełnienia efektu ekologicznego.

Przewodniczący zaprosił na spotkanie opłatkowe.

Po wyczerpaniu tematyki obrad, o godzinie 18.20 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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