
Protokół Nr XXXI/2013
z sesji Rady Gminy Masłów, 

która odbyła się w dniu 28 lutego 2013 roku

Tematyka sesji:
1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu Nr XXX z poprzedniej sesji.

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

6. Sprawozdanie z wykonania średnich wynagrodzeń nauczycieli w roku 2012. 

7. Projekt  uchwały  w  sprawie  określenia  przystanków komunikacyjnych  na  terenie  Gminy  Masłów, 

których  właścicielem  lub  zarządzającym  jest  Gmina  Masłów  oraz  warunków  i  zasad  korzystania

z tych obiektów.

8. Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawki  opłaty za korzystanie przez operatora i  przewoźnika

z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Masłów.

9. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetowej Gminy Masłów.

10. Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia głosowania tajnego 

w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Gminy Masłów.

11. Projekt uchwały w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Gminy Masłów.

12. Projekt  uchwały  w  sprawie  powołania  Komisji  Skrutacyjnej  do  przeprowadzenia  wyboru 

Przewodniczącego Rady Gminy Masłów.

13. Projekt uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Masłów.

14. Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia głosowania tajnego 

w sprawie odwołania Wiceprzewodniczących Rady Gminy Masłów.

15. Projekt uchwały w sprawie odwołania Wiceprzewodniczących Rady Gminy Masłów.

16. Projekt  uchwały  w  sprawie  powołania  Komisji  Skrutacyjnej  do  przeprowadzenia  wyboru 

Wiceprzewodniczących Rady Gminy Masłów.

17. Projekt uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Masłów.

18. Projekt  uchwały  w  sprawie  wyboru  delegata  do  Międzygminnego  Związku  Wodociągów

i Kanalizacji.

19. Interpelacje, wnioski i zapytania.

20. Sprawy organizacyjne, komunikaty.
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Ad. 1.
Otwarcie sesji. 

Stosownie do art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, w dniu 28 lutego 2013 roku o godzinie 

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

Przewodniczący  przywitała  radnych,  sołtysów  i  przybyłych  gości,  w  szczególności  nowego 

Sekretarza  Gminy  Masłów  Pana  Jarosława  Królickiego  oraz  nowo  wybraną  Sołtys  sołectwa 

Dąbrowa Panią Anielę Osuch.

Ad. 2.
Stwierdzenie quorum.

W dzisiejszym posiedzeniu uczestniczy 15 radnych – 100 % z 15 osobowego składu Rady, co jest 

podstawą do podejmowania prawomocnych uchwał.

Lista obecności stanowi załącznik Nr 1 niniejszego protokołu.

Ad. 3.
Przyjęcie porządku obrad.

Radny  Paweł  Jamrożek,  w  imieniu  grupy  wnioskodawców zwrócił  się  z  wnioskiem  o  zmianę 

kolejności  w  porządku  obrad.  Zgodnie  z  pismem skierowanym  przez  wnioskodawców,  projekt 

uchwały  w  sprawie  wyboru  delegata  do  Międzygminnego  Związku  Wodociągów

i Kanalizacji został zaproponowany jako pierwszy, stąd prośba o przedstawienie go jako punktu 9a,  

zamiast proponowanego punktu 18. 

W głosowaniu:  8  „za”,  7  „przeciw”,  0  „wstrzymujących  się”  -  wniosek  o  zmianę  kolejności  w 

porządku obrad został przyjęty.

Nie zgłoszono więcej uwag.

Porządek obrad wraz ze zmianą został przyjęty 15 głosami „za”, jednogłośnie. 

Ad. 4.
Przyjęcie protokołu Nr XXX z poprzedniej sesji.

Nie zgłoszono uwag do protokołu.

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

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

Wójt Gminy Masłów Ryszard Pazera powitał nowo zatrudnionego Sekretarza Gminy Masłów Pana 

Jarosława Królickiego.

Materiał radni otrzymali w statutowym terminie i stanowi załącznik protokołu.

Wójt Gminy przedstawił sprawozdanie. 
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Radny Ryszard Szymczuch zapytał jaka jest kwota za usługi transportowe na 2013 rok, według 

umowy.

Wójt odpowiedział, że kwota jest o kilka % wyższa od ubiegłego roku, około 50.000 zł.

Pan Dariusz Korczyński  Kierownik referatu Budownictwa i  Gospodarki  Przestrzennej  dodał,  że 

szczegółowe informacje zostaną radnemu podane w urzędzie.

Radny Szymczuch zapytał, gdzie mieści się siedziba Gabinetu Weterynaryjnego „Pupil”.

Wójt  odpowiedział,  że  w Kielcach,  dokładny adres  jest  dostępny u  pana Wojciecha Fąfary,  w 

referacie BiGP.

Radny Mirosław Januchta zapytał,  ile dokładnie umów zostało podpisanych;  na blogu radnego 

Jamrożka zamieszczony został apel o podpisywanie umów, bo jest ich bardzo mało; kto ma rację.

Wójt Gminy odpowiedział, że na bieżąco umowy są liczone, w związku z powyższym podana w 

sprawozdaniu liczba jest właściwa. Wójt dodał, że umowy spływają dwoma kanałami: do urzędu i 

bezpośrednio  do  Wodociągów,  stąd  na  posiedzeniu  Zarządu  MZWiK  również  jest  podawana 

bieżąca informacja.

Radna Małgorzata Kozubek poprosiła o podanie sołtysom kontaktu do Gabinetu Weterynaryjnego 

„Pupil”. 

Sekretarz Gminy Jarosław Królicki podziękował za powitanie, poprosił o współpracę i zaoferował 

pomoc.

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

Ad. 6.
Sprawozdanie z wykonania średnich wynagrodzeń nauczycieli w roku 2012.

Pani  Irena  Kundera  –  Kierownik  Samorządowego  Zespołu  Obsługi  Oświaty  przedstawiła 

sprawozdanie, stanowiące załącznik niniejszego protokołu.

Komisja Oświaty, Kultury, Opieki Społecznej i Promocji Gminy, na posiedzeniu w dniu 25 lutego 

2013 roku zapoznała się z przedstawionym sprawozdaniem (stanowi załącznik protokołu).

Komisja  Budżetu  i  Finansów  w  dniu  25  lutego  br.  również  zapoznała  się  z  przedstawionym 

sprawozdaniem (stanowi załącznik protokołu).

Nie zgłoszono uwag; sprawozdanie zostało przyjęte przez Radę.

Ad. 7.
Projekt  uchwały  w  sprawie  określenia  przystanków  komunikacyjnych  na  terenie  Gminy  Masłów, 

których  właścicielem  lub  zarządzającym  jest  Gmina  Masłów  oraz  warunków  i  zasad  korzystania

z tych obiektów.

Temat  omówił  szczegółowo  pan  Robert  Klimczak  –  Inspektor  Budownictwa  i  Gospodarki 

Przestrzennej. Do przedstawionego projektu zgłoszona została autopoprawka, wynikająca z faktu, 

skierowanego w piśmie GDDKiA o uwzględnienie przystanku zlokalizowany przy drodze krajowej 
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nr 73 w Dąbrowie (pozycja 19 zaktualizowanego projektu uchwały). Ponadto, w celu łatwiejszego 

zlokalizowania  przystanku,  wpisanego  w  pozycji  77  według  nowej  wersji,  padła  sugestia,  by 

uzupełnić  informację  poprzez  dopisanie  po  nazwie  sołectwa  Masłów  Pierwszy  dg  –  „ul. 

Szybowcowa”.

Radny Paweł Jamrożek przychylił się do tej propozycji, która w znacznej mierze ułatwia lokalizację 

przystanku.

Wójt Gminy dodał, że dziś jest ostatni termin na podjęcie tej uchwały, której podstawa, czyli ustawa 

o transporcie zbiorowym weszła w życie 1 marca 2011 roku. Wójt dodał również, że nie wszystkie 

przystanki uwzględnione w projekcie stanowią własność gminy. Jednak na podstawie stosownych 

umów gmina ma w obowiązku ich utrzymanie, poprzez m. in. sprzątanie i remonty.

Radny Ryszard Szymczuch, nawiązując do rozmowy z Komisji; droga nr 315 Mąchocice Górne – 

Podklonówka, prośba o oznaczenie przystanków.

Wójt Gminy odpowiedział, że są to przystanki „na żądanie”.

Radny  Mirosław  Januchta  zwrócił  uwagę  na  fakt,  iż  jadąc  od  Kielc  w  kierunku  Mąchocic 

Kapitulnych, brak jest oznaczeń na przystankach „dla wysiadających”.

Komisja do Spraw Inwestycji, w dniu 28.02.br. zaopiniowała pozytywnie przedstawiony projekt.

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

Radni, w głosowaniu 15”za”, jednogłośnie przyjęli proponowaną autopoprawkę.

Uchwała  Nr  XXXI/238/2013  Rady  Gminy  Masłów  w  sprawie określenia  przystanków 

komunikacyjnych na terenie Gminy Masłów, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina  

Masłów oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów – przyjęta została w głosowaniu 15 

„za”, jednogłośnie i stanowi załącznik protokołu.

Ad. 8.
Projekt  uchwały  w sprawie  ustalenia  stawki  opłaty  za  korzystanie  przez  operatora  i  przewoźnika

z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Masłów.

Projekt  przedstawił  Inspektor  BiGP  Robert  Klimczak.  Proponowana  stawka  za  jedno  zatrzymanie 

środka transportu na przystanku komunikacyjnym wynosi 5 groszy.

Wójt Gminy dodał, że również Sejmik Województwa Świętokrzyskiego przyjął taką stawkę.

Komisja do Spraw inwestycji, w dniu 28.02.2013 roku pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt 

uchwały (stanowi załącznik).

Komisja Budżetu i Finansów, dnia 25.02.2013 roku pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt 

(stanowi załącznik).

Nie zgłoszono uwag.

Uchwała  Nr  XXXI/239/2013 Rady  Gminy  Masłów  w  sprawie ustalenia stawki  opłaty  za 

korzystanie  przez  operatora  i  przewoźnika  z  przystanków  komunikacyjnych,  których  

właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Masłów – podjęta została w głosowaniu 15 „za”, 
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jednogłośnie i stanowi załącznik protokołu.  

Ad. 9.
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy.

Pani Małgorzata Kumór – Skarbnik Gminy Masłów przedstawiła projekt.

Komisja Budżetu i Finansów, w dniu 25.02.2013 r. zaopiniowała pozytywnie przedstawiony projekt 

(stanowi załącznik).

Radny  Ryszard  Szymczuch  zapytał,  dlaczego  na  dzisiejszej  Komisji  Inwestycyjnej  nie  było 

informacji, że planowana jest rozbudowa klatki schodowej w urzędzie gminy, skoro jest to zadanie 

inwestycyjne.

Skarbnik Gminy odpowiedziała, że nie wiedziała o dzisiejszym posiedzeniu Komisji. Informacja ta 

była przedmiotem obrad komisji Budżetu i Finansów, więc część z Państwa radnych wiedziała o 

tym zadaniu.

Wójt Gminy wyjaśnił, że w ubiegłym roku była mowa o konieczności adaptacji klatki schodowej, 

m.in.  z  uwagi  na  przepisy  przeciwpożarowe,  ochronę  dokumentów,  itp.  Zmiany  jakie  zostały 

przeprowadzone w urzędzie,  czyli  przeniesienie referatu organizacyjnego i  USC, mają na celu 

zwiększenie  dostępności  dla  tych  referatów  i  wiążą  się  z  wykonaniem  podjazdu  dla  osób 

niepełnosprawnych.

Radny Szymczuch dodał, że nie kwestionuje tej potrzeby, jednak zwraca uwagę na brak informacji 

w tym zakresie, brak komunikacji.

Radny Andrzej bawół zapytał, czy jest możliwość podjęcia tej uchwały bez opinii Komisji Ochrony 

Środowiska, Gospodarki Gruntami i Rolnictwa.

Mecenas Adam Meks odpowiedział, że będzie to skutecznie podjęta uchwała, gdyż kwestia opinii 

konkretnej komisji to wewnętrzna sprawa organizacji pracy Rady.

Komisja  Budżetu  i  Finansów,  na  posiedzeniu  w  dniu  25.02.br  pozytywnie  zaopiniowała 

przedstawiony projekt (stanowi załącznik protokołu).

Nie zgłoszono więcej uwag.

Uchwała Nr XXXI/240/13 Rady Gminy Masłów w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy 
–  przyjęta  została w  głosowaniu  14  „za”,  przy  1  głosie  „przeciw”.  Uchwała  stanowi  załącznik 

protokołu.   

Ad. 9a.
Projekt  uchwały  w  sprawie  wyboru  delegata  do  Międzygminnego  Związku  Wodociągów

i Kanalizacji.

Radna Genowefa Jaros: przechodzimy teraz do bloku uchwał, które zostały przygotowane przez 

grupę radnych i  wniesione pod obrady zgodnie z procedurą.  W tym bloku uchwał,  chciałabym 

Państwa szerzej poinformować, czego dotyczą. Mianowicie, dotyczą statutowych zmian w składzie 
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Rady Gminy, które wynikają z ustawy, że Rada np. może powołać, odwołać przewodniczącego, tak 

jak to czyniliśmy niemal rok temu. Zgodnie z ustawą, jeżeli wniosek był prawidłowo przyjęty, to 

uszanowała demokratyczne wybory, które zostały podjęte przez radę. Akurat, jeżeli chodzi o ocenę 

radnych, to Państwo zdają sobie z tego sprawę, że my wzajemnie się nie oceniamy jako radni, bo 

nas oceniają wyborcy. Natomiast do pełnienia różnych funkcji w radzie – mamy takie prawo. W 

związku z tym, korzystamy z tego uprawnienia i kolejno będziemy przedstawiać zaproponowane 

projekty uchwał do głosowania przez Radę. Pierwszy z projektów  w sprawie wyboru delegata do 

Międzygminnego  Związku  Wodociągów i  Kanalizacji,  robiliśmy  to  rok  temu,  podobną  uchwałę.  Na 

postawie  stosownych  przepisów  chcemy  delegować  do  udziału  w  zgromadzeniu  MZWiK  jako 

przedstawiciela Rady Gminy radnego, radny Jamrożek zgłosi którego. Kiedy przyjmiemy tą uchwałę 

traci  moc uchwała,  która została podjęta w dniu 21 marca 2012 roku  w sprawie  wyboru delegata. 

Proszę Państwa, jeżeli byśmy chcieli słowo w słowo uzasadniać – naprawdę nie ma to najmniejszego 

sensu. Chcemy naprawdę zrobić to z klasą; jeżeli ktoś się podejmuje tego zadania, być może robił to  

do tej pory dobrze, mamy nadzieję, że ktoś wybrany zrobi to jeszcze lepiej. I z tą nadzieją, żeby było  

lepiej – podejmujemy te projekty uchwał. W związku z tym, bardzo proszę radnego Jamrożka o 

przedstawienie naszego stanowiska.

Radny  Paweł  Jamrożek  zgłosił  kandydaturę  radnego  Kazimierza  Rachwała  na  delegata  do 

Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji.

Radny Andrzej Bawół: myślę, że wszyscy tutaj, radni nie powinni się obrażać na demokrację, skoro 

Rada Gminy ma większość, to myślę, że powinniśmy to uszanować. Mam nadzieję, że to wynika z 

przekonań  radnych,  nie  jest  to  wynik  nacisków  zewnętrznych.  Także,  przyjmiemy  to  i 

pogratulujemy zwycięzcom.

Radny Ryszard Szymczuch zgłosił kandydaturę radnej Małgorzaty Kozubek.

Nie zgłoszono więcej kandydatur; lista została zamknięta.

Przewodniczący przystąpił do głosowania alternatywnego, wyjaśniając zasady.

W głosowaniu:

− za kandydaturą radnej Małgorzaty Kozubek głosowało 7 radnych,

− za kandydaturą radnego Kazimierza Rachwała głosowało 7 radnych,

− 1 radny wstrzymał się od głosu.

W związku z brakiem większości, uchwała nie została podjęta. 

Radny Andrzej Pedrycz podziękował za zaufanie i dodał, że od początku pełnienia funkcji „gramy z 

Wójtem do jednej bramki”.

Ad. 10.
Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia głosowania tajnego w 

sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Gminy Masłów.

Radny Kazimierz Rachwał zgłosił kandydaturę radnego Stanisława Dolezińskiego.
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Radny Andrzej Bawół zgłosił kandydaturę radnego Janusza Obary.

Radny Kazimierz Rachwał zgłosił kandydaturę radnego Stanisława Dolezińskiego.

Przewodniczący Rady Sylwester Wojtyna zgłosił kandydaturę radnego Ryszarda Szymczucha.

Radny Stanisław Doleziński zgłosił kandydaturę radnego Andrzeja Kułaka.

Przewodniczący  Rady  poinformował,  że  skoro  zgłoszone  zostały  cztery  kandydatury, 

przeprowadzone zostanie głosowanie na poszczególne kandydatury.

Radny Ryszard Szymczuch zabrał głos informując, że aby nie przedłużać procedury, nie wyraża 

zgody na pracę w Komisji Skrutacyjnej, co pozwoli na przegłosowanie zaproponowanego składu 

komisji.

Pozostali kandydaci wyrazili zgodę na pracę w komisji.

Przewodniczący Rady poprosił o ukonstytuowanie się komisji  i wskazanie kandydatury na funkcję 

Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej.

Przewodniczący Rady Gminy odczytał treść proponowanego projektu uchwały.

Uchwała Nr XXXI/241/2013 Rady Gminy Masłów w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej do 
przeprowadzenia  głosowania  tajnego  w  sprawie  odwołania  Przewodniczącego  Rady  Gminy  

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

Ad. 11.
Projekt uchwały w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Gminy Masłów.

Radna Genowefa Jaros przedstawiła projekt uchwały, informując że nie ma potrzeby uzasadniania 

wniosku.

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej poinformował, że na karcie do głosowania są dwie opcje TAK 

i NIE, wybierając właściwą opcję radny wstawia znak „X”.

Mecenas Adam Meks wyjaśnił procedurę głosowania tajnego informując, że głos będzie nieważny 

jeśli będą dwa znaki, bądź jeśli nie będzie żadnego znaku. Żeby głos był ważny, a radny zamierza 

odwołać Przewodniczącego zaznacza „X' w opcji tak, jeśli nie chce odwołać wstawia znak w opcji 

nie.

Na  podstawie  art.  19  ust.  1  i  4  ustawy  o  samorządzie  gminnym,  Komisja  Skrutacyjna 

przeprowadziła  procedurę  głosowania  tajnego. Radni  głosowali  przez  wrzucenie  karty  do 

głosowania do urny, o uprzednim wyczytaniu nazwiska radnego z listy.

Przewodniczący Rady ogłosił 5 minut przerwy.

Komisja Skrutacyjna po otwarciu urny z głosami i policzeniu kart, sporządziła protokół z wyborów.

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej radny Stanisław Doleziński odczytał protokół, stanowiący 

załącznik.

Radni, w głosowaniu tajnym: 7 „za” odwołaniem Przewodniczącego, 

7 „przeciw” odwołaniu,

1 „wstrzymujący się” - nie przyjęli proponowanego projektu.
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Uchwała nie została podjęta.

Przewodniczący  Rady  podziękował  za  zaufanie,  a  tym  radnym,  którzy  głosowali  przeciw 

zadeklarował, że postara się udowodnić, że zasługuje na tę funkcję.

Radna Genowefa Jaros: szanujemy demokratyczny wybór, taka była decyzja Rady,  wolno było 

złożyć  wniosek.  Szanuję  również  odwagę,  bo  pod  wnioskiem podpisało  się  8  radnych;  wynik 

głosowania to jest sprawa sumienia i odpowiedzialności każdego. Życzymy Przewodniczącemu, 

żeby jak najlepiej pracował dla dobra Rady.

Radny Paweł Jamrożek, w imieniu wnioskodawców złożył  wniosek o zdjęcie dalszych punktów 

złożonych przez grupę radnych, zważywszy na brak poparcia.

Przewodniczący  Rady  odpowiedział,  że  nie  pozwala  na  to  prawo,  gdyż  zgodnie  ze  Statutem 

wniosek o zmianę w porządku obrad należy zgłaszać na początku sesji. 

Radna Jaros: złożony jest wniosek formalny; jeżeli zagłosuje bezwzględna większość ustawowego 

składu  Rady,  to  w  każdej  chwili  na  wniosek,  jeżeli  to  będzie  wniosek  formalny  –  Pan 

Przewodniczący ma prawo poddać pod głosowanie. Wniosek formalny dotyczy zdjęcia punktu z 

porządku obrad, więc powinien być głosowany, mimo pewnej nieścisłości w przepisach.

Sekretarz Gminy Jarosław Królicki wyjaśnił, że po części Pan Przewodniczący ma rację. Gdyby 

sprawa dotyczyła wniesienia punktu na sesję, np. zmiany planu miejscowego; jednak w tej sytuacji, 

kiedy wola Rady jest taka, by zdjąć z porządku obrad punkty, których radni nie chcą omawiać, to z 

doświadczenia samorządowego, należy to poddać pod głosowanie.

Przewodniczący Rady odczytał § 32 ust. 2 Statutu Gminy Masłów „Wniosek o zmianę w porządku 

obrad ustalonego przez przewodniczącego mogą zgłaszać radni  na początku sesji,  najpóźniej 

przed przyjęciem protokołu z poprzedniej sesji”.

Mecenas  Adam  Meks  odczytał  §  32  ust.  5  „wniosek  o  zmianę  w  porządku  obrad  nie  może 

zmierzać do wprowadzenia głosowania nad projektami uchwał,  o ile projekt uchwały nie został 

złożony przewodniczącemu rady co najmniej na 7 dni przed dniem rozpoczęcia sesji”. Ponieważ 

działania Rady nie zmierzają do podejmowania dodatkowych uchwał, Mecenas poinformował, że 

przychyliłby się do wniosku formalnego, zgodnie z § 32 ust. 4 „wnioski o zmianę w porządku obrad 

podlegają głosowaniu niezwłocznie w trybie ustawy ustrojowej”. 

Przewodniczący zapytał, czy wniosek może być zgłoszony na tym etapie prac Rady.

Mecenas odpowiedział, że może być zgłoszony, gdyż spełnia warunki ustawy ustrojowej.

Przewodniczący Rady dodał, że tak czy inaczej punkt 12 i 13, ze względu na niepodjęcie uchwały 

o  odwołaniu  –  nie  będą  rozpatrywane.  W związku  z  powyższym  wniosek  radnego  Jamrożka 

dotyczył by punktów 14, 15, 16 i 17. Przewodniczący dodał, że pomimo tego, iż nie zgadza się z tą 

interpretacją poddaje wniosek pod głosowanie.

Radny Andrzej Bawół: mamy wykładnię Mecenasa, myślę że zostanie to zaprotokółowane. 

Brak więcej uwag.

Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania wniosku radnego Jamrożka o zdjęcie z porządku 
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obrad punktów 14, 15, 16 i 17.

Radni, w głosowaniu: 14 „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym się” przyjęli proponowany wniosek.

Porządek obrad został zmieniony.

Ad. 19.
Interpelacje, wnioski i zapytania.

Radny  Andrzej  Pedrycz  zwróci  się  z  prośbą  o  poprawę  przejezdności  przy  wjeździe  na  ul. 

Letniskową oraz poprosił o uzupełnienie ubytków na ul. Świętokrzyskiej.

Wójt Gminy odpowiedział, że podjazd na ul. Letniskową jest wpisany jako zadanie do budżetu w 

roku 2013, w związku z powyższym zostanie zrealizowane, do tej pory wykonywany był częściowy 

remont poprzez uzupełnianie kamieniem.

Pan  Tomasz  Lato  –  Radny  powiatu  Kieleckiego  zabrał  glos  odnośnie  ul.  Świętokrzyskiej, 

informując że z informacji jakie uzyskał, planowane jest uzupełnianie ubytków „na zimno”, jednak 

zadanie  to  będzie  realizowane  za  2  –  3  tygodnie,  w  związku  z  powyższym  droga  zostanie 

naprawiona.

Radny Andrzej Bawół zapytał czy planowana jest naprawa dróg gminnych, np. przy przystanku w 

Ciekotach, obok Szklanego Domu.

Wójt  Gminy  odpowiedział,  że  zgodnie  z  prawem  zamówień  publicznych,  ogłoszone  zostanie 

zapytanie ofertowe na to zadanie,  w pojedynczych sytuacjach;  takie zadanie było realizowane 

trybem interwencyjnym.

Radny Bawół zapytał również jak zostanie rozwiązany odbiór odpadów z posesji zlokalizowanych 

daleko od drogi publicznej.

Wójt  odpowiedział,  że  tak  jak  dotychczas,  jeżeli  jest  możliwość  dojazdu  śmieciarką,  to  odbiór 

nastąpi; jednak są takie miejsca, np. na ul. Spacerowej i w Mąchocicach Kapitulnych, gdzie tej 

możliwości nie było – właściciel jest zobowiązany do dostarczenia ich w takie miejsce, by odbiór 

mógł nastąpić.

Radny  Mirosław  Januchta  odniósł  się  do  dzisiejszej  sesji:  ponieważ  ostanie  punkty,  zdjęte  z 

porządku  obrad,  dotyczyły  mojej  osoby,  chciałbym się  do  tego odnieść.  Pani  Przewodnicząca 

powiedziała, demokracja daje radnym duże pole do popisu. Radni z opcji przeciwstawnej do Klubu 

Nowoczesna Gmina wykorzystali to; głosowanie jednak pokazało, że radni nie mogli być naciskani, 

sterowani;  stare prezydium Rady zostało, delegat do MZWiK został. Ja nie odbieram tego jako 

porażki  jednych lub  drugich,  po prostu  zwyciężyła  demokracja,  o którą tak  długo walczyliśmy. 

Przypominam tylko, że ślubowanie dokończyliśmy słowami „tak nam dopomóż Bóg” . myślę, że nie 

obrażę tu uczuć religijnych Państwa, jeśli przytoczę jeszcze kilka słów, mianowicie „choćbyś mówił 

głosami aniołów, a miłości byś nie miał, stałbyś się jak miedź brzęcząca, albo cymbał brzmiący”.

Radny Paweł Jamrożek zgłosił dwie sprawy: 

1) kiedy planowane jest spotkanie w sprawie zmian studium? I wniosek, aby  spotkanie w 
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Dąbrowie odbyło się w połowie marca.

2) Czy planowane są zmiany w sprawie aktualizacji stawki za odbiór odpadów, bo z tego co 

wiadomo, od pracowników mam informację, że te kalkulacje podlegają aktualizacji,  stąd 

pytanie kiedy i czy w ogóle będzie taka zmiana.

Kierownik Dariusz Korczyński odpowiedział, że procedura zmiany studium nadal trwa. Ponieważ 

dużo wniosków zostało złożonych, wydłużony został termin opracowania. Projekt podlega ocenie 

ponad 25 instytucji i dopiero w następstwie tego – wyłożenia do publicznego wglądu i debacie, 

stąd  termin  wyłożenia  zostanie  zgłoszony  na  stronie  internetowej,  w  prasie  i  informacją  do 

sołtysów. Będzie to moment, w którym przedstawimy przygotowane opracowanie. Seria spotkań, 

które odbyły się w sezonie letnim miały na celu zgłaszanie wniosków, które podlegały ocenie i 

wyłożenie do publicznego wglądu będzie przedstawieniem efektu tych prac. 

Wójt Gminy odniósł się do drugiej części wypowiedzi radnego, informując że w związku z faktem 

planowanej regulacji przepisów ustawy śmieciowej, przymierzamy się do tego zadania. Jednym z 

elementów jest możliwość wprowadzenia kilku wariantów obliczeń na danej gminie, zastanawiamy 

się nad przyjęciem dodatkowego wariantu, np. dla rodzin wielodzietnych wprowadzić inny wariant 

obliczeń.  Jednak istotą rzeczy będzie przetarg na wybór  firmy,  który pozwoli  określić  wielkość 

stawki i w konsekwencji umożliwi ewentualną zmianę wariantów. 

Radna  Małgorzata  Kozubek  poinformowała,  że  docierają  sygnały  dotyczące  automatycznego 

wygasania umów z Veolią.

Wójt  odpowiedział,  że  w  związku  z  tym,  ze  w  drodze  przetargu  wybrana  zostanie  firma 

odprowadzająca  odpady,  trudno  jest  stwierdzić,  kto  to  będzie  robił.  Dotychczas  obowiązujące 

umowy między Veolią  a  właścicielem posesji  są  poza  gminą,  dlatego  bezpiecznie  jest  złożyć 

wypowiedzenie.

Mecenas Meks wyjaśnił charakter cywilno – prawny dotychczasowych umów oraz potrzebę ich 

wypowiedzenia, w celu uniknięcia podwójnej płatności.

Andrzej Bawół poinformował, że spotkał się w nowelizacji ze stwierdzeniem inkasa i zapytał czy 

sołtysi będą mogli pobierać opłatę.

Mecenas odpowiedział, że tak.

Sołtys sołectwa Dąbrowa Aniela Cedro zapytała, czy będą zwolnienia z tej opłaty, gdyż kilka osób 

nie pobierało deklaracji śmieciowej.

Wójt Gminy odpowiedział, że na tym etapie nie ma możliwości wprowadzenia zwolnień, mimo że 

na terenie gminy funkcjonują osoby o rożnym statusie materialnym.

Sołtys sołectwa Brzezinki Ryszard Januchta poinformował, że jest grupa osób, które mieszkają w 

gminie, ale zameldowanie mają w Kielcach, co z takimi osobami.

Wójt  Gminy  odpowiedział,  że  istotne  jest  miejsce  zamieszkania,  nie  zameldowania  i  taką 

informację należy podać w deklaracji.

Przewodniczący Rady odniósł  się do proponowanej zmiany ustawy,  która odnosi się do zasad 
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naliczania opłat i zapytał, czy gmina będzie mogła kupić pojemniki.

Skarbnik odpowiedziała, że można będzie również zmienić stawki.

Radny Ryszard Szymczuch dodał, że temat pojemników jest bardzo ważny, bo jest kosztem dla 

mieszkańca. 

Zastępca Wójta Gminy Jadwiga Duda wyjaśniła, że największym kosztem jest transport śmieci, 

poza tym za dzikie wysypiska płaci gmina. Według nowej ustawy, ten koszt będzie rozłożony na 

każdego mieszkańca.

Radny Janusz Obara poinformował, że Kopalnia w Wiśniówce uruchomiła wyrobisko około 500 

metrów od  zabudowy mieszkaniowej  w  Dolinie  Marczakowej,  mimo że  na ostatniej  rozprawie 

administracyjnej Dyrektor kopalni zapowiedział, że kopalnia nie będzie prowadzić działań w tym 

obszarze. Może to tylko na próbę; póki jest wilgoć, to nie stanowi to problemu, jednak prośba o 

rozmowę z Dyrektorem Wróblewskim.

Wójt Gminy odpowiedział, że decyzja środowiskowa została utrzymana w mocy, w której zawarte 

są obostrzenia co do sposobu wykonywania.

Radna Genowefa Jaros zwróciła się do mediów z prośbą by znalazła się informacja, że burzy nie 

było, gdyż radni potrafią ze sobą rozmawiać.

Więcej uwag nie zgłoszono.

 Ad. 20.
Sprawy organizacyjne, komunikaty.

Przewodniczący  Rady  zapoznał  zebranych,  z  treścią  złożonych  dwóch  skarg:  przez  Pana 

Grzegorza  Piwko  oraz  przez  radnych  Małgorzatę  Kozubek  i  Janusza  Obarę,  które  zostały 

przekazane do zbadania przez Komisję Rewizyjną. 

Przewodniczący poruszył również sprawę harmonogramu obrad, gdyż przed ostatnią sesją wpłynął 

wniosek od jednego z radnych o jego zmianę i poprosił o trzymanie się tych terminów, chyba że 

sytuacja będzie wyjątkowa.

Radny Paweł Jamrożek poinformował,  że to on był  wnioskodawcą zmiany terminu, gdyż chciał 

pogodzić obowiązki służbowe z funkcją radnego. Radny wyjaśnił również, że informację o małej 

ilości  umów uzyskał  w Wodociągach Kieleckich.  Radny złożył  również  krótkie  sprawozdanie  z 

zakresu planowanej inwestycji wodociągowania i kanalizacji gminy.

Wójt Gminy odniósł się do informacji o  skargach, jakie wpłynęły do Rady.

Przewodniczący Rady odpowiedział, że procedura zakłada, że rozstrzygnięcie w formie uchwały, 

stąd wnioski zostały przekazane do Komisji Rewizyjnej.

Radny Janusz Obara wyjaśnił, że pismo jakie zostało złożone  do Wojewody, nie miało charakteru 

skargi, a jedynie formę zapytania o podstawy prawne tych działań.

Sekretarz Gminy wyjaśnił, że rozwiązaniem tej sytuacji jest zmiana uchwały dot. wynagradzania 

sołtysów i jest na to odpowiednia wykładnia przepisów prawa. 
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Radna Regina Chyb zwróciła się do Mecenasa o przedstawienie wykładni prawa w powyższej 

materii.

Mecenas odpowiedział, że taką analizę przygotuje.

Radny Andrzej  Pedrycz:  w imieniu Klubu Radnych Nowoczesna Gmina chciałem podziękować 

poprzedniemu Sekretarzowi Bogusławowi Krukowskiemu, za to że był z nami ponad 6 lat, zawsze 

mogliśmy na niego liczyć i życzę Ci, żebyś był zawsze sobą i żeby prawo i sprawiedliwość były po 

Twojej stronie.

Pan Bogusław Krukowski podziękował Radzie i Sołtysom za współpracę.

Sekretarz Gminy odczytał pismo skierowane do samorządowców w sprawie turnieju piłki nożnej i 

poinformował, że zgłoszenia do udziału należy dokonać do dnia 18 marca br.

Przewodniczący Rady Gminy Masłów po wyczerpaniu tematyki podziękował za udział w XXXI sesji 

Rady Gminy Masłów i o godzinie 15.10 – zamknął obrady.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Przewodniczący Rady Gminy Masłów

Protokolant: /-/ Sylwester Wojtyna

Joanna Synak

12 z 12


