
Protokół Nr XXXV/2013
z sesji Rady Gminy Masłów, 

która odbyła się w dniu 27 czerwca 2013 roku

Tematyka sesji:
1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu Nr XXXIV z poprzedniej sesji.

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

6. Sprawozdanie  roczne  z  wykonania  planu  finansowego  samorządowych  instytucji  kultury  za 

2012 rok.

7. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji  kultury za rok 

2012.

8. Procedura absolutorium

a) rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 

2012 rok,

b) informacja o stanie mienia komunalnego gminy,

c) przedstawienie  opinii  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  o  sprawozdaniu  rocznym  z 

wykonania budżetu za 2012 rok,

d) stanowisko Komisji Rewizyjnej,

e) przedstawienie  opinii  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  o  wniosku  Komisji  Rewizyjnej

w sprawie absolutorium,

f) dyskusja,

g) projekt  uchwały w  sprawie  zatwierdzenia  sprawozdania  finansowego  wraz  ze 

sprawozdaniem

z wykonania budżetu Gminy Masłów za 2012 rok,

h) projekt  uchwały  w  sprawie  udzielenia  absolutorium  Wójtowi  Gminy  Masłów  z  tytułu 

wykonania budżetu za 2012 rok. 

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

10. Projekt  uchwały  w  sprawie  zmiany  uchwały  w  sprawie  przyjęcia  Wieloletniej  prognozy 

finansowej na lata 2013-2025.

11. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kielce.

12. Projekt  uchwały w sprawie  przeniesienia  zabezpieczenia  należytego wykonania  umowy Nr 

UDA-RPSW.02.03.00-26-028/08 z dnia 01 października 2009 roku o dofinansowanie projektu pod 

nazwą:  „MOC  ŚWIĘTEGO  KRZYŻA  –  KAMPANIA  PROMOCYJNA  PRODUKTÓW 
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TURYSTYCZNYCH WOKÓŁ ŚWIĘTEGO KRZYŻA”.

13. Projekt  uchwały  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  wydzierżawienie  części  działki  nr  102  o 

powierzchni 0,0220 ha położonej w Barczy.

14. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty.

15. Projekt  uchwały  zmieniającej  uchwałę  w  sprawie  wzoru  deklaracji  o  wysokości  opłaty  za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi.

16. Stanowisko  Rady  Gminy  Masłów  w  sprawie  finansowania  przez  gminy  oświetlenia  dróg 

krajowych usytuowanych na ich terenie. 

17. Interpelacje, wnioski i zapytania.

18. Sprawy organizacyjne, komunikaty.

Ad. 1.
Otwarcie sesji. 

Stosownie  do  art.  20  ust.  1  ustawy  o  samorządzie  gminnym,  w  dniu  27  czerwca  2013  roku

o godzinie  13.05 Przewodniczący Rady Gminy Masłów – Sylwester  Wojtyna,  otworzył  obrady. 

Przewodniczący przywitał radnych, sołtysów i przybyłych gości.

Ad. 2.
Stwierdzenie quorum.

W dzisiejszym posiedzeniu uczestniczy 14 radnych – 93 % 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.

Wójt Gminy Masłów zgłosił wniosek o przyjęcie do porządku obrad punktu 15a – Projekt uchwały

w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis podmiotu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych. 

Projekt  został  przygotowany w związku z wnioskiem osoby fizycznej,  prowadzącej  działalność 

gospodarczą, która będzie ubiegać się o wpis do rejestru i był przedmiotem obrad Komisji Oświaty, 

Kultury, Opieki Społecznej i Promocji Gminy. 

Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania wniosku o dodanie pkt 15a – projekt uchwały w 

sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis podmiotu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych. 

Radni, w głosowaniu 14 „za”, jednogłośnie przyjęli wniosek.

Porządek obrad wraz ze zmianą został przyjęty 14 głosami „za”, jednogłośnie. 
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Ad. 4.
Przyjęcie protokołu Nr XXXIV z poprzedniej sesji.

Nie zgłoszono uwag do protokołu.

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

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

Materiał radni otrzymali w statutowym terminie i stanowi załącznik protokołu.

Wójt Gminy Masłów Ryszard Pazera  przedstawił szczegółowo sprawozdanie.

Przewodniczący  Rady  Gminy  zapytał,  jaki  jest  przebieg  projektowanego  oświetlenia  na  ul. 

Modrzewiowej w Masłowie Pierwszym, czy tylko do tartaku. W funduszu sołeckim zaplanowane 

jest 10.000 zł na ten cel, jest szansa na wydłużenie odcinka planowanego oświetlenia.

Wójt odpowiedział, że nie zna dokładnych parametrów, ale jest to do sprawdzenia w urzędzie.

Przewodniczący Rady poprosił o uwzględnienie sugestii co do wydłużenia tego odcinka.

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

Ad. 6.
Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2012 

rok.

Materiał, stanowiący załącznik protokołu przedstawiła szczegółowo pani Wiesława Kamieniecka – 

Główny księgowy.

Radna Regina Chyb zapytała ile mamy etatów w Gminnej Bibliotece Publicznej.

Pani Kamieniecka odpowiedziała, że dwa i 1/8 etatu. 

Nie zgłoszono więcej uwag.

Przewodniczący Rady zgłosił wątpliwość, czy sprawozdanie podlega głosowaniu, czy wystarczy 

głosowanie w sprawie kolejnego punktu.

Skarbnik Gminy odpowiedziała,że są to dwa różne sprawozdania. 

W związku z powyższym, Przewodniczący Rady poprosił o przegłosowanie sprawozdania.

Radni, w głosowaniu 14 „za”, jednogłośnie przyjęli przedstawione sprawozdanie.

Ad. 7.
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury za rok 2012.

Projekt wraz ze sprawozdaniami finansowymi przedstawiła pani Wiesława Kamieniecka – Główny 

Księgowy. 

Nie zgłoszono uwag.

Komisja Oświaty, Kultury, Opieki Społecznej i Promocji Gminy na posiedzeniu w dniu 27.06.2013r. 

pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt (stanowi załącznik protokołu).
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Komisja Budżetu i Finansów, w dniu 24.06.br. pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały (stanowi 

załącznik).

Uchwała  Nr  XXXV/276/2013 Rady Gminy Masłów w sprawie zatwierdzenia  sprawozdania 
finansowego  instytucji  kultury  za  rok  2012 –  przyjęta  została  w  głosowaniu  14  „za”, 

jednogłośnie i stanowi załącznik protokołu.   

Ad. 8.
Procedura absolutorium

a) rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 

2012 rok

Skarbnik Gminy Masłów Małgorzata Kumór przedstawiła szczegółowo sprawozdanie z wykonania 

budżetu  Gminy  Masłów za rok 2012 wraz  ze sprawozdaniem finansowym (stanowią załącznik 

protokołu).

Nie zgłoszono uwag i wniosków.

b) informacja o stanie mienia komunalnego gminy

Skarbnik Gminy Małgorzata Kumór przedstawiła informację o stanie mienia komunalnego, będącą 

załącznikiem niniejszego protokołu.

Nie zgłoszono uwag. 

c) przedstawienie  opinii  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  o  sprawozdaniu  rocznym

z wykonania budżetu za 2012 rok

Skarbnik  Gminy  odczytała  uchwałę  Nr  2088/2013  II  Składu  Orzekającego  Regionalnej  Izby 

Obrachunkowej z dnia 15 kwietnia 2013 w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu 

Gminy Masłów za 2012 rok (stanowi załącznik protokołu).

Nie zgłoszono uwag.

d) stanowisko Komisji Rewizyjnej

Przewodniczący  Komisji  Rewizyjnej  –  radny  Stanisław  Doleziński  odczytał  wniosek  Komisji 

Rewizyjnej sporządzony w dniu 03 czerwca 2013 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi

Gminy Masłów z tytułu wykonania budżetu gminy za rok 2012 (stanowi załącznik protokołu).

Nie zgłoszono uwag.

e) przedstawienie  opinii  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  o  wniosku  Komisji  Rewizyjnej

w sprawie absolutorium,

Przewodniczący  Rady  Gminy  Masłów  Sylwester  Wojtyna  odczytał  uchwałę  Nr  2114/I/2013

II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 10 czerwca 2013 w sprawie opinii

o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Masłowie w sprawie absolutorium (stanowi załącznik 

protokołu).

Brak uwag.
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f) dyskusja

Wójt Gminy Masłów Ryszard Pazera poinformował, że procedury budżetowe zostały zachowane,

o  czym  świadczą  opinie  przedstawione  w  dniu  dzisiejszym.  Przez  cały  rok  urząd  prowadził 

wytężone  działania,  by  budżet  zrealizować.  Dodatkowo  mieliśmy  kompleksową  kontrolę 

Regionalnej  Izby  Obrachunkowej,  która  wypadła  bardzo  dobrze,  wykazując  jedynie  drobne 

niedociągnięcia, wynikające z braku czasu na weryfikację zadań. Gmina spłaciła 3 mln kredytu, 

dzięki  temu,  w  dniu  wczorajszym,  na  biurko  Wójta  trafiła  kolejna  opinia  RIO,  co  do  oceny 

możliwości zaciągnięcia kredytu. Wójt przedstawił pokrótce prowadzone działania inwestycyjne. 

Radny Bogusław Moskal zabrał głos, informując że przychyla się do wniosku Komisji Rewizyjnej i 

popiera działania Wójta.

Nie zgłoszono więcej uwag.

g) projekt  uchwały w  sprawie  zatwierdzenia  sprawozdania  finansowego  wraz  ze 

sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Masłów za 2012 rok

Komisja Budżetu i Finansów w dniu 24.06.br. pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały (stanowi 

załącznik protokołu).

Komisja  do Spraw Inwestycji  w  dniu  26.06.2013  roku pozytywnie  zaopiniowała  przedstawiony 

projekt (stanowi załącznik).

Uchwała  Nr  XXXV/277/13 Rady  Gminy  Masłów  w  sprawie zatwierdzenia  sprawozdania 
finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Masłów za 2012 rok – 

została podjęta w głosowaniu 14 „za”, jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik protokołu.   

h) projekt  uchwały  w  sprawie  udzielenia  absolutorium  Wójtowi  Gminy  Masłów  z  tytułu 

wykonania budżetu za 2012 rok

Uchwała Nr XXXV/278/13 Rady Gminy Masłów w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi 
Gminy Masłów  z tytułu wykonania budżetu za 2012 rok –  przyjęta została w głosowaniu 14 

„za”, jednogłośnie i stanowi załącznik protokołu.   

Wójt Gminy Masłów Ryszard Pazera podziękował Radzie za udzielenie absolutorium.

Przewodniczący Rady ogłosił 10 – minutową przerwę.

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

Skarbnik Gminy Małgorzata Kumór przedstawiła projekt uchwały.

Radny  Andrzej  Pedrycz  zabrał  głos  informując,  że  przyjmujemy w  budżecie  nowe  zadanie  – 

budowę świetlicy w Domaszowicach. Radny zaznaczył, że nie jest przeciwko tej inwestycji, jednak 

po raz kolejny chce zauważyć, że budynek wielofunkcyjny w Woli Kopcowej budowany był w latach 

2010 – 2011. Od tamtego czasu nie jest skończony i niszczeje.  Radny zwrócił  uwagę na fakt,

iż nowa inwestycja w Domaszowicach również  miała być wykonana ze środków pozyskanych

ze  sprzedaży  działek  (tak  jak  w  przypadku  budynku  w  w  Woli  Kopcowej).  Działki  w 
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Domaszowicach nie  zostały  sprzedane,  a mimo to zadanie  przyjmuje  się  do realizacji.  Radny 

poinformował, że nie zgadza się z takim stanowiskiem, dlatego wstrzyma się od głosu.

Wójt Gminy Ryszard Pazera odpowiedział, że jest to tylko czasowe przesunięcie środków, gdyż 

warunki pogodowe, które w tym roku są niekorzystne – pozwalają w tej chwili na rozpoczęcie prac. 

Chcemy wykonać fundamenty, póki jest taka możliwość. Podjęte działania w sprawie przetargu – 

nie przyniosły żądanego efektu, a zgodnie z procedurami, kolejne ogłoszenie działek do sprzedaży 

może nastąpić w sierpniu. Zachowując wszystkie terminy – prace na gruncie będą możliwe na 

początku  października,  czyli  istnieje  zagrożenie,  że  pogoda  nie  będzie  sprzyjająca;  stąd 

przedstawiona propozycja przesunięcia środków. Wójt poinformował również, że kontynuacja prac 

przy  budynku  wielofunkcyjnym jest  teraz  niemożliwa,  gdyż  teren  wokół  został  wydzierżawiony

w 80% dla firmy Kanryd, która buduje kanalizację. Wójt wspomniał również, że termin wykonania 

remontu ul. Świętokrzyskiej został przesunięty, że względu na budowę kanalizacji.

Radny  Mirosław  Januchta  poinformował,  że  od  początku  kadencji  sprawa  budynku 

wielofunkcyjnego w w Woli Kopcowej jest przedmiotem dyskusji. Radny popiera obydwa działania, 

bo uważa, że każdemu sołectwu coś się należy. Radny 

Radny Kazimierz Rachwał podziela zdanie przedmówcy i prosi o poparcie wniosku.

Radna Regina Chyb również poprosiła o poparcie propozycji zmiany.

Radny Pedrycz,  odnosząc się do wypowiedzi  Wójta,  poinformował,  że  prace firmy Kanryd nie 

przeszkadzają w pracach adaptacyjnych budynku.

Przewodniczący Rady zwrócił się z pytaniem, czy kwota 100.000 zł wystarczy na fundamenty.

Wójt  odpowiedział,  że po przetargu może być jeszcze niższa i  zaznaczył,  że chodzi jedynie o 

wykonanie fundamentów.

Radny Ryszard Szymczuch poprosił  o wpisanie do zadania zastrzeżenia,  że jest to wykonanie 

pierwszego etapu, taki zapis zawierało zadanie w Dąbrowie, żeby nie okazało się, że nie uda nam 

się sprzedać działek i cały koszt zadania będziemy dźwigać z budżetu.

Skarbnik  Gminy  odpowiedziała,  że  warunkiem  realizacji  zadania  jest  sprzedaż  działek  i  ten 

warunek jest przestrzegany. Jeśli zastosujemy taki zapis zablokujemy realizację zadania do kwoty 

100.000 zł. Skarbnik wyjaśniła, że nie ma takiej możliwości, aby ponad milion złotych znalazło się 

w budżecie na ten cel i dodała, że nie zaryzykuje utratą uprawnień, podpisując takie decyzje.

Przewodniczący Rady wyjaśnił, że każda zmiana w budżecie wymaga zgody Rady.

Skarbnik Gminy dodała, że wymagana jest również kontrasygnata skarbnika, więc jeśli nie będzie 

środków na zadania, to nie zgodzi się na realizację zadania.

Mecenas Adam Meks zwrócił  uwagę na fakt,  iż  zgodnie z przepisami,  od momentu uzyskania 

pozwolenia na budowę gmina ma dwa lata na uruchomienie zadania.

Nie zgłoszono więcej uwag.

Komisja Oświaty, Kultury, Opieki Społecznej i  Promocji Gminy na posiedzeniu w dniu 27.05.br. 

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

Nie zgłoszono uwag.

Uchwała  Nr  XXXV/279/13 Rady  Gminy  Masłów  w  sprawie zmiany  uchwały  budżetowej  
Gminy Masłów – przyjęta została w głosowaniu 15 „za”, jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik 

protokołu.  

Radny Rachwał  podziękował za podjęcie tej uchwały.

Ad. 10.
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej prognozy finansowej 

na lata 2013-2025.

Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały.

Nie zgłoszono uwag.

Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt.

Uchwała  Nr  XXXV/280/13 Rady  Gminy  Masłów  w  sprawie zmiany  uchwały  w  sprawie 
przyjęcia Wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013-2025 – została podjęta w głosowaniu 

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

Ad. 11.
Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kielce.

Temat omówiła Skarbnik Gminy. 

Brak uwag w tym punkcie.

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

Uchwała Nr XXXV/281/13 Rady Gminy Masłów w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla 
Powiatu Kielce – przyjęta została 14 głosami „za”, jednogłośnie i stanowi załącznik protokołu.   

Ad. 12.
Projekt uchwały w sprawie sprawie przeniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy Nr 

UDA-RPSW.02.03.00-26-028/08 z dnia 01 października 2009 roku o dofinansowanie projektu pod 

nazwą:  „MOC  ŚWIĘTEGO  KRZYŻA  –  KAMPANIA  PROMOCYJNA  PRODUKTÓW 

TURYSTYCZNYCH WOKÓŁ ŚWIĘTEGO KRZYŻA”.

Projekt przedstawił szczegółowo Wójt Gminy Masłów Ryszard Pazera. 

Brak uwag.

Komisja  Budżetu  i  Finansów  pozytywnie  zaopiniowała  omawiany  projekt  uchwały  (stanowi 

załącznik protokołu).

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

Komisja  Ochrony  Środowiska,  Gospodarki  Gruntami  i  Rolnictwa,  w  dniu  25.06.2013  roku, 

zaopiniowała pozytywnie omawiany projekt (stanowi załącznik).
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Uchwała Nr XXXV/282/2013 Rady Gminy Masłów w sprawie przeniesienia zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy Nr UDA-RPSW.02.03.00-26-028/08 z dnia 01 października 2009 
roku  o  dofinansowanie  projektu  pod  nazwą:  „MOC  ŚWIĘTEGO  KRZYŻA –  KAMPANIA 
PROMOCYJNA PRODUKTÓW TURYSTYCZNYCH WOKÓŁ ŚWIĘTEGO KRZYŻA” –  podjęta 

została 14 głosami „za”, jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik protokołu.   

Ad. 13.
Projekt  uchwały  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  wydzierżawienie  części  działki  nr  102  o 

powierzchni 0,0220 ha położonej w Barczy.

Temat szczegółowo przedstawił Wójt Gminy Masłów Ryszard Pazera.

Nie zgłoszono uwag.

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

Komisja Ochrony Środowiska, Gospodarki Gruntami i Rolnictwa pozytywnie zaopiniowała projekt 

(stanowi załącznik).

Uchwała  Nr  XXXV/283/2013 Rady  Gminy  Masłów  w  sprawie wyrażenia  zgody  na 
wydzierżawienie części działki nr 102 o powierzchni 0,0220 ha położonej w Barczy – przyjęta 

została w głosowaniu 14 „za”, jednogłośnie i stanowi załącznik protokołu. 

Ad. 14.
Projekt  uchwały  zmieniającej  uchwałę  w sprawie  metody ustalenia  opłaty  za  gospodarowanie 

odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty.

Temat przedstawiła szczegółowo pani Lucyna Sobecka – referent BiGP.

Wójt Gminy Masłów dodał, że sprawa była częściowo omawiana na poprzedniej sesji.  Zgodnie

z  sugestią  m.in.  Rady,  planowaliśmy  zróżnicowanie  stawek  ze  względu  na  ilość  osób

w gospodarstwie  domowym.  Wstępnie  zakładaliśmy,  że w rodzinie  do 4 osób stawka  będzie 

wynosić 5 zł za osobę, 5, 6 i 7 osoba płaciłaby 2 zł, a 8 osoba i więcej – po 1 zł od osoby. Po  

przeprowadzonych kalkulacjach okazało się, że taka propozycja nie zbilansuje nam budżetu, gdyż 

brakuje nam około 28.000 zł. Dlatego w proponowanym projekcie uchwały przyjęliśmy, że:

− dla rodzin 1-5 osobowych – stawka wyniesie 5,00 zł od mieszkańca,

− dla rodzin 6 -8 osobowych –  5,00 zł od mieszkańca dla 5 osób i po 2,00 zł dla kolejnych osób,

− natomiast dla rodzin 9 osobowych i powyżej – 5,00 zł od mieszkańca dla 5 osób, po 2,00 zł dla 

kolejnych 3 osób i po 1,00 zł od każdej następnej osoby.

Ta propozycja stawek bilansuje nam budżet w okresie półrocznym. Po weryfikacji okresu próbnego 

działania nowego systemu – będzie  możliwość ewentualnej zmiany.

Przewodniczący Rady: przyjmując stawkę 5 zł, gdzie propozycja Pana Wójta zakładała 6 zł od 

osoby i została obniżona przez Radę, z taką obawą popierałem zmianę, ze względu na to, że 

wszystko się  musiało bilansować.  Wtedy jeszcze nie mówiliśmy o zmianie  sposobu naliczania 
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opłat,  w  zależności  od  liczby  mieszkańców,  dlatego  cieszę  się  bardzo,  że  udało  się  ulżyć 

mieszkańcom uwzględniając rodziny wieloosobowe. 

Radny Andrzej Bawół zapytał o liczbę osób, które złożyły deklarację.

Wójt odpowiedział, że 8500 mieszkańców zadeklarowało segregację odpadów. 

Radny Ryszard Szymczuch poruszył sprawę przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność pod 

adresem  zamieszkania.  Problem  jest  nieuregulowany,  gdyż  nadal  nie  wiadomo,  czy  taki 

przedsiębiorca powinien zgłosić kolejną deklarację, czy podpisać indywidualną umowę, co rodzi 

podwójne zobowiązanie finansowe z tytułu odprowadzania śmieci. 

Wójt  Gminy  odpowiedział,  że  ustawa  reguluje  tę  sprawę,  gdyż  nakłada  na  przedsiębiorcę 

obowiązek podpisania indywidualnej umowy z firmą zajmującą się odprowadzaniem odpadów. Po 

stronie gminy jest obowiązek odprowadzania odpadów od osób fizycznych. 

Przewodniczący Rady odpowiedział, że sprawa deklaracji będzie omawiana w kolejnym punkcie. 

Przewodniczący  poinformował,  że  na  Komisji  zwrócono  uwagę  na  zapis  w  tytule  uchwały 

„zmieniająca uchwałę w sprawie...”, natomiast w § 4 jest zapis, że poprzednia uchwała traci moc, 

stąd wniosek o zmianę tytułu uchwały poprzez usunięcie słów „zmieniająca uchwałę”. 

Nie zgłoszono więcej uwag.

Przewodniczący przystąpił do głosowania poprawki.

Radni, w głosowaniu 14 „za”, jednogłośnie przyjęli wniosek o zmianę tytułu. 

Uchwała  Nr  XXXV/284/2013 Rady  Gminy Masłów w sprawie metody  ustalenia  opłaty  za 
gospodarowanie  odpadami  komunalnymi  oraz  stawki  opłaty –  została przyjęta

w głosowaniu 14 „za”, jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik protokołu.

Ad. 15.
Projekt  uchwały  zmieniającej  uchwałę  w  sprawie  wzoru  deklaracji  o  wysokości  opłaty  za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Projekt przedstawiła Lucyna Sobecka – referent BiGP, informując że konsekwencją poprzedniej 

uchwały jest  dodanie tabeli  w załączniku nr  1 projektu uchwały,  w części dot.  objaśnień.  Pani 

Sobecka poprosiła o przyjęcie autopoprawki  w nazwie, poprzez wykreślenie słów „zmieniającej 

uchwałę”, stosownie do poprzedniego projektu.  

Radny Andrzej Kułak zgłosił  swoje obawy,  co do treści  deklaracji.  Wzór zawiera oświadczenie

o przyczynie nieobecności osób zameldowanych, czyli mona będzie wpisać np. że ktoś wyjechał 

za granicę. Jeśli taka osoba wróci, to czy jest możliwość zweryfikowania tego, bo według obaw 

radnego, właściciel nie zgłosi członka rodziny, który wróci np. z zagranicy. 

Przewodniczący Rady podziela obawy radnego. W poprzedniej wersji deklaracji należało podać 

PESEL lub datę urodzenia członka rodziny.  W tej  chwili,  takie  dane nie mogą być  zawarte w 

deklaracji,  co  dodatkowo  utrudnia  weryfikację  organom  gminy.  Pozostanie  jedynie  wezwanie 

właściciela w celu złożenia wyjaśnień.
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Nie zgłoszono więcej uwag.

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

Komisja  Ochrony  Środowiska,  Gospodarki  Gruntami  i  Rolnictwa  zaopiniowała  pozytywnie 

powyższy projekt uchwały (stanowi załącznik).

Przewodniczący  Rady  przystąpił  do  głosowania  poprawki  mającej  na  celu  wykreślenie

z nazwy, słów: zmieniającej uchwałę. Radni, w głosowaniu 14 „za”, jednogłośnie przyjęli poprawkę.

Kolejna poprawka dotyczyła uzupełnienia objaśnień do wzoru deklaracji, poprzez dodanie tabeli 

informującej  o  wielkości  opłat,  w  zależności  od  ilości  osób  zamieszkujących  gospodarstwo 

domowe. Radni przyjęli zmianę w głosowaniu 14 „za”, jednogłośnie.

Uchwała Nr XXXV/285/2013 Rady Gminy Masłów w sprawie wzoru deklaracji o wysokości 
opłaty  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi –  została podjęta  14  głosami  „za”, 

jednogłośnie i stanowi załącznik protokołu.

Ad. 15a.
Projekt  uchwały  w  sprawie  ustalenia  wysokości  opłaty  za  wpis  podmiotu  do  rejestru  żłobków

i klubów dziecięcych.

Temat  przedstawiła  szczegółowo  pani  Irena  Kundera  –  Kierownik  Samorządowego  Zespołu 

Obsługi Oświaty. 

Przewodniczący Rady poinformował, że Komisje stałe złożyły spójny wniosek o zmianę  wysokości 

opłaty za wpis podmiotu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzących działalność na 

terenie gminy Masłów z 50% na  20% minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Komisja Oświaty, Kultury, Opieki Społecznej i Promocji Gminy, w dniu 27.06.2013 roku, pozytywnie 

zaopiniowała projekt, z uwzględnieniem wniosku o zmianę wysokości opłaty (stanowi załącznik).

Komisja  Budżetu  i  Finansów  pozytywnie  zaopiniowała  omawiany  projekt  z  uwzględnieniem 

wniosku (stanowi załącznik protokołu).

Nie zgłoszono uwag.

Radni w głosowaniu 14 „za”, jednogłośnie przyjęli proponowany wniosek komisji.

Uchwała Nr XXXV/286/2013 Rady Gminy Masłów w sprawie ustalenia wysokości opłaty za 
wpis podmiotu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych  – podjęta została w głosowaniu 14 

„za”, jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik protokołu.

Ad. 16.
Stanowisko Rady Gminy Masłów w sprawie finansowania przez gminy oświetlenia dróg krajowych 

usytuowanych na ich terenie.

Wójt Gminy Masłów Ryszard Pazera przedstawił szczegółowo historię sprawy i koszty związane z 

oświetleniem dróg krajowych. Z tytułu utrzymania oświetlenia ulicznego na węźle północ, gmina 

Masłów  w  ubiegłym  roku  poniosła  koszt  w  wysokości  132.715,06  zł.  Postępowania  sądowe 
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poszczególnych gmin, w tym gminy Masłów, nie przyniosły żądanego efektu. Stąd propozycja i 

podjęcia wspólnych działań przez gminę: Masłów,, Miedziana Góra, Łączna i Zagnańsk w celu 

podjęcia  wspólnego stanowiska i  zgłoszenia  go do Posłów RP,  Prezesa Rady Ministrów RP i 

Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Wodnej. Wójt poinformował również, że gmina nie 

ma możliwości ustalania ilości punktów świetlnych oraz regulacji czasu oświetlenia dróg krajowych.

Nie zgłoszono uwag. 

Komisja  Budżetu  i  Finansów  pozytywnie  zaopiniowała  przedstawione  stanowisko  (stanowi 

załącznik protokołu).

Komisja  Ochrony  Środowiska,  Gospodarki  Gruntami  i  Rolnictwa  zaopiniowała  pozytywnie 

powyższe stanowisko (stanowi załącznik).

Ad. 17.
Interpelacje, wnioski i zapytania.

Radny  Andrzej  Pedrycz  poinformował,  że  mieszkańcy  ul.  Podmasłowie  zgłaszają  prośbę

o  uzupełnienie  ubytków  w  drodze.  Radny  poprosił  również  o  zmobilizowanie  mecenasa  do 

pozostania na sesji do końca obrad, gdyż pojawiają się sprawy, wątpliwości, w których mecenas 

powinie uczestniczyć.

Radny Andrzej  Bawół  zwrócił  się  z  pytaniem do  Wójta  w sprawie  podpisania  kontraktu  V  na 

wodociągowanie północnej części gminy Masłów. Radny zapytał na jakim etapie są działania oraz 

o  czynności  podjęte  przez  gminę  w  sprawie  opracowań  dodatkowych  koncepcji  kanalizacji,

o których mówił pan Prezydent Gruszewski na sesji w styczniu br.  

Wójt Gminy Ryszard Pazera, w odpowiedzi wyjaśnił:

− wszystkie  wnioski  o  naprawę  przejezdności  są  realizowane  w  miarę  potrzeb,  jednak 

terminy te przesuwają się ze względu na sytuacje pogodowe i uszkodzenia spowodowane 

deszczami;

− w sprawie przyłączy wodociągowych,  korespondencja która w ostatnim czasie trafia  na 

biurko  jest  obiecująca.  Realizacja  przyłączy  wodociągowych  wymaga  szeregu 

dokumentów,  jednak  postaramy  się,  zgromadzić  je  przez  urząd,  nie  obciążając  tym 

mieszkańców;

− problem koncepcji nie był podnoszony na zarządzie, jednak wójt zadeklarował, że zarząd 

będzie robić wszystko, by projekty nie zdezaktualizowały się. Rozpatrywane będą różne 

warianty, np. przyłączenie sieci kanalizacyjnej w części północnej do gminy Bodzentyn. Na 

tę chwilę decyzje w tej materii nie zostały podjęte i wymagają szczegółowych analiz przez 

ekspertów. 

Radny Janusz Obara zwrócił  się do Wójta w sprawie kopalni Eurovia. Mieszkańcy mają działki 

wzdłuż drogi,  do których nie mają dostępu, ze względu na zablokowanie drogi przez kopalnię. 

Drugą  sprawą  jest  badanie  drgań  sejsmicznych,  które  wykonane  były  trzy  tygodnie  temu,  na 
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zlecenie kopalni nie wykazały uchybień. Takie badanie nie jest miarodajne, gdyż kopalnia z góry 

wie, kiedy będzie wykonane. Po kilku dniach strzały były z powrotem głośniejsze, co jest uciążliwe 

dla mieszkańców. Radny zwrócił się do Wójta z prośbą o pomoc.

Wójt Gminy odpowiedział, że urząd podejmie kroki w kierunku wyjaśnienia tej sytuacji i dodał, że 

ostatnia prośba o uzupełnienie drogi od strony Kajetanowa została spełniona. Jednak ze względu 

na warunki pogodowe nie należy się spodziewać rewelacyjnych efektów.

Radny Obara dodał, ze na ostatniej rozprawie administracyjnej, dyrektor kopalni zapewniał,że nie 

będzie prowadzonych prac przerobu kruszywa na wyrobisku. Okazuje się, że prace trwają i często 

do późnych godzin nocnych, bo do północy, stąd prośba o pomoc urzędu w tej sprawie.

Radna Małgorzata Kozubek poprosiła o poprawienie stany przystanków na ul. Jana Pawła II, które 

zostały uszkodzone w czasie burz.

Wójt odpowiedział, że jest to teren drogi wojewódzkiej, w związku z tym urząd przekaże wniosek. 

Wójt  dodał  również,  że  wszystkie  dotychczasowe  wnioski  przekazywane  do  Zarządu  Dróg 

Wojewódzkich zostały zaakceptowane i w krótkim czasie zrealizowane. Nawiązując do pytania z 

początku sesji, w sprawie oświetlenia na ulicy Modrzewiowej, Wójt wyjaśnił, że projekt oświetlenia 

ulicznego przewiduje realizacje na odcinku do ul. Zielonej.

Przewodniczący Rady zapytał, czy przedsiębiorca, któremu woda zmyła wjazd na posesję może 

liczyć  na  pomoc  w  jego  odbudowie;  chodzi  o  Świętokrzyskie  Centrum  Farb  i  Lakierów 

zlokalizowane na ul. Miodowej. 

Wójt odpowiedział, że wczoraj była tam interwencja, pan Kułak poprawiał ten odcinek, więc należy 

sprawdzić, czy nie zostało to już zrobione.

Radny  Andrzej  Kulak  zgłosił  konieczność  wyczyszczenia  kratek  odpływowych  przy  chodniku

w kierunku ul. Podklonówka.

Pan Tomasz Lato – Radny Powiatu zabrał głos wyjaśniając, że interweniował w powiecie, zaraz po 

kataklizmach. Zgłoszone zostały drogi powiatowe, które wymagają naprawy i częściowo powiat 

wywiąże się z napraw. Pan Lato dodał, że brakuje mu wspólnych spotkań z Wójtem, z sołtysami i 

przedstawicielami  powiatu.  Ponadto,  jako  klub  radnych  zgłosili  konieczność  modernizacji 

melioracji, gdyż odpływy wód są zakłócone. Pan Lato dodał również jako ciekawostkę, że powiat w 

swoim  zakresie  ma  sześciokrotnie  więcej  dróg  niż  województwo,  przez  co  nakłady  na  drogi 

znacząco się różnią. 

Radny Ryszard Szymczuch odniósł się do problemu zalewania posesji, informując, że cieki wodne 

nie są regulowane od kilku lat, gdyż duża część tych terenów nie jest użytkowana gospodarczo. 

Nie wyciągnęliśmy wniosków z 1997 roku, kiedy to wystąpiła powódź. Radny zaproponował, by 

sukcesywnie, etapami czyścić i odtwarzać rowy. Radny poprosił również o poszerzenie zakrętu na 

łączniku między Mąchocicami dolnymi i górnymi (na wysokości dawnego kółka rolniczego).

Wójt  Gminy,  odnosząc  się  do  wypowiedzi  pana  Lato,  wyjaśnił,  że  w  swojej  wypowiedzi  nie 

krytykował działań Powiatowego Zarządu Dróg, a jedynie porównywał działania z Wojewódzkim 
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Zarządem Dróg w Kielcach. Wójt zadeklarował chęć współpracy.

Pan Lato odpowiedział, że chętnie weźmie udział w takich spotkaniach.

Radny Kazimierz  Rachwał  poinformował,  że  w poniedziałek  dostał  pojemnik  na  śmieci,  a  we 

wtorek został on zabrany. Czy wiadomo, dlaczego tak się dzieje?

Wójt odpowiedział, że jest to nowa firma, która nie zna gminy, stąd problemy.  

Sołtys sołectwa Masłów Drugi pan Stanisław Winiarski  zgłosił  konieczność naprawienia kratek, 

które wymyła woda; następnym razem dojdzie do uszkodzenia chodnika.

Sołtys sołectwa Ciekoty Roman Kołomański poprosił o załatanie dziur w drodze, obok Szklanego 

Domu w Ciekotach.

Sołtys  sołectwa  Mąchocice  Kapitulne  Jan  Sobecki  poprosił  o  zajęcie  się  sprawą  przepustu  w 

Mąchocicach Kapitulnych górnych, na wysokości posesji nr 14.

Wójt Gminy odpowiedział, że gmina podchodzi bardzo poważnie do tego zjawiska i jego skutków. 

Dlatego nawiązany został  kontakt  z  Akademią   Rolniczą  w Krakowie  i  zastanawiamy się  nad 

podpisaniem umowy z hydrogeologiem, który opracuje koncepcję odwodnienia gminy. Jeśli cena 

okaże się korzystna, to taka umowa zostanie zawarta. Wójt podziękował strażakom, którzy przez 

cały czas prowadzili działania mające na celu ratowanie ludzi i ich dóbr. 

Przewodniczący  Rady  poinformował,  że  w  imieniu  Rady  złożył  podziękowanie  na  ręce 

Komendanta Gminnego OSP za zaangażowanie w działania związane z zabezpieczeniem mienia

i  usuwaniem skutków gwałtownych opadów.

Więcej uwag nie zgłoszono.

Ad. 18.
Sprawy organizacyjne, komunikaty.

Wójt Gminy Masłów poinformował że w najbliższą sobotę odbędzie się zjazd sołtysów, na którym 

sołtys sołectwa Brzezinki Ryszard Januchta otrzyma wyróżnienie. 

Po wyczerpaniu tematyki Przewodniczący Rady Gminy Masłów podziękował za udział w XXXV 

sesji Rady Gminy Masłów i o godzinie 16.55 – zamknął obrady.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokolant: Przewodniczący Rady Gminy Masłów

Joanna Synak /-/ Sylwester Wojtyna
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