
Protokół Nr XXXIX/2013

z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Masłów, 

która odbyła się w dniu 16 października 2013 roku

Tematyka sesji:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy.

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

finansowej na lata 2013-2025. 

6. Projekt uchwały w sprawie Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego.

7. Zakończenie obrad. 

Ad. 1.

Otwarcie sesji. 

Stosownie do art. 20 ust. 1 i 3 ustawy o samorządzie gminnym, w dniu 16 października 2013 roku

o godzinie 17.25 Przewodniczący Rady Gminy Masłów – Sylwester  Wojtyna,  otworzył  obrady.

Przewodniczący przywitał radnych i sołtysów. 

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.

Brak uwag i wniosków w tym punkcie.

Porządek obrad został przyjęty 14 głosami „za”, jednogłośnie. 

Ad. 4.

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Masłów.

Skarbnik  Gminy Małgorzata Kumór przedstawiła  projekt  uchwały.  W przedstawionym projekcie

proponuje  się  wprowadzenie  autopoprawki  dotyczącej  zwiększenia  planu  dochodów  i  planu

wydatków o 40.000 zł. 
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Radni nie zgłosili uwag do proponowanej autopoprawki. 

Komisja  Budżetu  i  Finansów,  w  dniu  16.10.2013  roku,  zaopiniowała  pozytywnie  wniosek

o wprowadzenie autopoprawki (stanowi załącznik).

Radni, w głosowaniu 14 „za”, jednogłośnie przyjęli proponowaną autopoprawkę Wójta do projektu

uchwały w sprawie zmiany w budżecie gminy.

Skarbnik Gminy omówiła szczegółowo proponowane zmiany w budżecie.

Radny  Andrzej  Bawół  zwrócił  się  z  pytaniem  jaki  zakres  został  ujęty  w  kwocie  25.000  zł

przeznaczonej na zadanie pn. przebudowa poboczy przy drodze gminnej Brzezinki – Mąchocice

Scholasteria.

Zastępca Wójta Gminy Jadwiga Duda odpowiedziała, że zadanie obejmuje wyrównanie poboczy

i ileś zjazdów na grunty rolne, rowów nie obejmuje.

Radny Andrzej Pedrycz zapytał, czy limit na wieloletnie przedsięwzięcia, zapisany w budżecie na

zadanie „Budowa budynku wielofunkcyjnego w Woli Kopcowej...” zostaną wykorzystane.

Skarbnik  Gminy  odpowiedziała,  że  ten  wątek  był  wielokrotnie  omawiany  i  przypomniała,

że zadanie jest warunkowane sprzedażą działek w Woli Kopcowej.

Radny Pedrycz dodał, że taki sam zapis był w Domaszowicach, a zadanie jest realizowane.

Skarbnik odpowiedziała, że nie jest. Zadanie opiewa na 900.000 zł, tylko 100.000 zł z wolnych

środków zostało wydatkowane na fundamentowanie czyli  tzw.  „zero”.  Pozostała kwota nie jest

realizowana ze względu na fakt, że działki nie zostały sprzedane.

Zastępca Wójta dodała, że 25 października ponownie ukaże się ogłoszenie o sprzedaży działek

w Domaszowicach i Brzezinkach.

Radny Bawół zapytał o zakup gruntu pod parking przy cmentarzu w Brzezinkach.

Skarbnik odpowiedziała, że również może to nastąpić po sprzedaży gruntu.

Radny Janusz Obara zadał pytanie dotyczące wykupu terenu pod drogę w kierunku Kajetanowa;

czy  były  prowadzone  rozmowy  z  Panem  Papisem,  właścicielem  gruntu.  Pismo  w  tej  sprawie

zostało skierowane do kopalni.

Zastępca Wójta odpowiedziała, że podstawową sprawą jest uregulowanie pozwolenia wodno –

prawnego przez kopalnię, gdyż nie będzie możliwości odprowadzenia wody. 

Radny Obara dodał, że rozmawiał  z Panem Miernikiem i dowiedział się, że kopalnia ma swój rów,

tylko wyżej. 

Przewodniczący Rady zwrócił uwagę, że temat nie jest przedmiotem sesji nadzwyczajnej.

Sekretarz Gminy Jarosław Królicki omówił szczegółowo warunki promesy udzielonej na odbudowę

drogi ul. Spacerowej w Masłowie Pierwszym i podziękował Przewodniczącemu Rady za szybkie

zwołanie sesji nadzwyczajnej.

Radny Bawół zapytał jakie dotychczas koszt poniosła gmina na usuwanie skutków klęski.

Skarbnik  Gminy  odpowiedziała,  że  takie  kalkulacje  są  opracowane,  jednak  zostaną  Radzie

przedstawione  na  kolejnej  sesji,  gdyż  Skarbnik  nie  spodziewała  się  pytania  dotyczącego
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szczegółowych kwot przeznaczonych na usuwanie skutków.

Przewodniczący zamknął dyskusję.

Komisja Budżetu i  Finansów,  w dniu 16.10.2013 roku,  zaopiniowała pozytywnie przedstawiony

projekt uchwały (stanowi załącznik protokołu).

Uchwała  Nr  XXXIX/305/13 Rady  Gminy  Masłów  w  sprawie zmiany  uchwały  budżetowej

Gminy Masłów – przyjęta została w głosowaniu: 13 „za”, przy 1 „wstrzymującym się”. 

Uchwała stanowi załącznik protokołu. 

Ad. 5.

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej prognozy finansowej

na lata 2013-2025. 

Skarbnik  Gminy  przedstawiła  szczegółowo  proponowany  projekt  uchwały,  informując  że

w nawiązaniu do poprzedniej uchwały – tu również proponuje się wniesienie autopoprawki Wójta

o kwotę 40.000 zł.

Komisja Budżetu i Finansów, w dniu dzisiejszym pozytywnie zaopiniowała autopoprawkę wójta .

Nie zgłoszono uwag.

Komisja Budżetu i Finansów zaopiniowała pozytywnie powyższy projekt uchwały po uwzględnieniu

autopoprawki (stanowi załącznik).

Uchwała  Nr  XXXIX/306/13 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 „wstrzymujący się” i stanowi załącznik protokołu.   

Ad. 6.

Projekt uchwały w sprawie Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego. 

Sekretarz Gminy Jarosław Królicki  przedstawił szczegółowo proponowany projekt uchwały.

Radny  Janusz  Obara  zabrał  głos,  informując  że  tak  jak  w  przypadku  kanalizacji,  potrzebni

jesteśmy do podpisania , a później i tak nasza część nie zostanie zrealizowana.

Zastępca Wójta Gminy Jadwiga Duda odpowiedziała, że zawsze silniejszy ma większą władzę.

Jednak jest to program rządowy, gdzie o aplikację mogą się ubiegać duże jednostki.

Sekretarz Gminy dodał, że ministerstwo odchodzi od wniosków, w których o środki mogą ubiegać

się  pojedyncze  gminy.  Przynależność  do  tego  projektu  pozwoli  nam  np.  rozwiązać  problem

komunikacji, który gminę kosztuje bardzo dużo.

Nie zgłoszono więcej uwag.

Uchwała  Nr  XXXVIX/307/13 Rady  Gminy  Masłów  w  sprawie Kieleckiego  Obszaru

Funkcjonalnego –  została podjęta w głosowaniu: 10 „za”, przy 2 głosach „wstrzymujących się”.

Uchwała stanowi załącznik protokołu.   
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Ad. 7.

Zakończenie obrad.

Po wyczerpaniu tematyki Przewodniczący Rady Gminy Masłów podziękował za udział w XXXIX–

nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Masłów i o godzinie 17.50 – zamknął obrady.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokolant: Przewodniczący Rady Gminy Masłów

Joanna Synak /-/ Sylwester Wojtyna
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