
Protokół Nr XL/2013

z sesji Rady Gminy Masłów, 

która odbyła się w dniu 29 października 2013 roku

Tematyka sesji:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołów Nr XXXVIII i XXXIX z poprzednich sesji.

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

6. Projekt  uchwały w sprawie wyrażenia woli  przystąpienia do opracowania i  wdrażania planu

gospodarki niskoemisyjnej.

7. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu pomieszczeń

w budynku Szkoły Podstawowej w Mąchocicach – Scholasterii.

8. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Masłów.

9. Analiza oświadczeń majątkowych za 2012 rok.

10. Interpelacje, wnioski i zapytania.

11. Sprawy organizacyjne, komunikaty.

Ad. 1.

Otwarcie sesji. 

Stosownie do art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym,  w dniu 29 października 2013 roku

o godzinie 14.05 Przewodniczący Rady Gminy Masłów – Sylwester  Wojtyna,  otworzył  obrady.

Przewodniczący przywitał radnych, sołtysów i przybyłych gości.

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. 

Nie zgłoszono uwag do proponowanego porządku obrad.

Radni, w głosowaniu 15 „za”, jednogłośnie przyjęli porządek obrad.
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Ad. 4.

Przyjęcie protokołów Nr XXXVIII i XXXIX z poprzednich sesji.

Nie zgłoszono uwag do treści protokołów.

Radny Paweł Jamrożek zabrał głos informując, że wstrzyma się od głosu gdyż nie miał okazji się

zapoznać z protokołem z poprzedniej sesji. 

Przewodniczący Rady poinformował, że protokół z sesji jest dostępny w Biurze Rady i wyłożony

przed sesją, w związku z tym była możliwość jego zapoznania. 

W głosowaniu 14 „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym się” przyjęty został protokół Nr: XXXVIII i

XXXIX– z nadzwyczajnej sesji.

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.

Radny Andrzej Pedrycz zapytał o który odcinek ul Spacerowej chodzi, czy przy ul Ogrodowej.

Wójt Gminy odpowiedział, że jest to koniec ul. Spacerowej, łącznik z Masłowem Drugim i dodał, że

o tę część wnioskował radny Moskal.

Radny Andrzej Kułak zapytał za jaką kwotę.

Sekretarz Gminy odpowiedział, że otwarcie ofert nastąpi w końcu miesiąca i wtedy będzie znana

kwota.

Radny  Pedrycz  zapytał,  czy  nie  było  możliwości  wykonania  szerszego  podjazdu  z  ul.

Świętokrzyskiej w ul. Letniskową, o jakieś 20 – 30 cm, bo w tym stanie rzeczy  nie miną się dwa

samochody.

Wójt Gminy odpowiedział, że jak tylko rozpoczęły się prace pojawiła się skarga sąsiada z prawej

strony,  który zgłosił  naruszenie  własności.  Dlatego staraliśmy się  prowadzić  prace  tak,  by nie

dopuścić  do  konfliktów.  Ze  względu  na  wąski  wjazd  staraliśmy się  maksymalnie  wyprofilować

prawo-  i  lewoskręt.  Podjazd  zostanie  wykonany  częściowo  z  asfaltu,  a  w części  z  kostki,  ze

względu na duży spadek.

Radny Marek Dudzik zapytał,  czy brzegi po obu stronach wjazdu będą zabezpieczone, bo się

osuwają.

Odpowiedzi udzielił Wójt Gminy informując, że są one zabezpieczone kratkami i tylko tyle można

było zrobić ze względu na brak zgody ze strony sąsiada.

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

Ad. 6.

Projekt  uchwały  w  sprawie  wyrażenia  woli  przystąpienia  do  opracowania  i  wdrażania  planu
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gospodarki niskoemisyjnej.

Szczegółowo  temat  przedstawił  pan  Dariusz  Korczyński  –  Kierownik  referatu  Budownictwa  i

Gospodarki Przestrzennej.

Radny Paweł Jamrożek poinformował, że nie mógł uczestniczyć w poniedziałkowych komisjach,

dlatego zwraca się z tym pytaniem na sesji; jak to się przełoży na życie mieszkańców, czy to jest

dla nich ważne, czy spowoduje to obowiązek wymiany pieców, kotłów.

Kierownik  BiGP  odpowiedział,  że  jeżeli  powstanie  odgórny  przykaz  wymiany  pieców  np.

węglowych, to ten dokument ma na celu możliwość pozyskania środków na wsparcie finansowe

mieszkańców, aby ich odciążyć. 

Radny  Jamrożek  dodał,  że  widzi  szereg  zagrożeń,  bo  Unia  Europejska  może  nakazać  w

przyszłości  wymianę  pieców i  my  jako  gmina  powinniśmy  zapewnić  mieszkańcom  możliwość

dofinansowania, szczególnie tych biedniejszych mieszkańców i zabezpieczyć ich dobro.

Kierownik BiGP: powtarzam jeszcze raz, że ten dokument jest właśnie wyjściem naprzeciw tym

oczekiwaniom mieszkańcom. Nie mając tego dokumentu nie będziemy mogli aplikować o środki.

Sekretarz  Gminy  Jarosław  Królicki  wyjaśnił,  że  m.in.  na  dzisiejszym  posiedzeniu  Kieleckiego

Obszaru Funkcjonalnego (KOF) poruszany został ten temat i m.in. w programie operacyjnym na

lata  2014  –  2020  opracowanie  tego  planu  będzie  skutkowało  dodatkową  punktacją,  dlatego

Sekretarz zaapelował do Rady o podjęcie tejże uchwały.

Radny  Jamrożek:  proszę  jedynie,  jeśli  mogę  dodać  na  koniec,  o  ochronę  najbiedniejszych

mieszkańców  gminy,  którzy  sobie  nie  będą  mogli  pozwolić  bez  dofinansowania,  albo  nawet

z dofinansowaniem, bo w większości przypadków nie jest całościowe, może być częściowe np.

i proszę o ochronę tych najsłabszych mieszkańców, których jest bardzo dużo; na tym mi zależało

podczas zadawania tego pytania.

Przewodniczący Rady: jeżeli Unia Europejska uchwali obowiązek wymiany pieców, to czy my ten

program przyjmiemy, czy nie – ci najbiedniejsi będą musieli sobie te piece wymienić. Natomiast ten

program ma im tylko pomóc, bo tutaj nie będziemy nakazywać wymiany; to jest tylko po to, żeby

uzyskać dofinansowanie.

Radny  Mirosław  Januchta:  ileż  to  razy  Unia  wprowadzała  różne  nakazy  dla  członków   Unii

Europejskiej bez naszych zgód. Ten projekt uchwały, w moim przekonaniu, będzie nam pomocny

przez dofinansowanie.

Komisja Ochrony Środowiska, Gospodarki Gruntami i Rolnictwa pozytywnie zaopiniowała projekt

uchwały (stanowi załącznik protokołu).

Komisja Budżetu i  Finansów,  pozytywnie zaopiniowała  przedstawiony projekt  uchwały (stanowi

załącznik).

Uchwała Nr XL/308/2013 Rady Gminy Masłów w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do

opracowania i wdrażania planu gospodarki niskoemisyjnej – została podjęta 15 głosami „za”,

jednogłośnie i stanowi załącznik protokołu.  
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Ad. 7.

Projekt  uchwały w sprawie  wyrażenia  zgody na zawarcie  kolejnej  umowy najmu pomieszczeń

w budynku Szkoły Podstawowej w Mąchocicach – Scholasterii. 

Pan Dariusz Korczyński  – Kierownik BiGP przedstawił szczegółowo projekt uchwały.

Nie zgłoszono uwag.

Komisja Ochrony Środowiska,  Gospodarki  Gminy i  Rolnictwa w dniu 28.10.2013 r.  pozytywnie

zaopiniowała  przedstawiony projekt uchwały (stanowi załącznik protokołu).

Komisja  Budżetu i  Finansów,  w dniu 28.10.br.,  zaopiniowała pozytywnie  przedstawiony projekt

(stanowi załącznik).

Uchwała  Nr  XL/309/2013 Rady  Gminy  Masłów  w  sprawie wyrażenia  zgody  na  zawarcie

kolejnej  umowy najmu pomieszczeń  w budynku Szkoły  Podstawowej  w Mąchocicach –

Scholasterii –  przyjęta została w głosowaniu 15 „za”, jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik

protokołu.  

Ad. 8.

Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Masłów. 

Radna Regina Chyb  odczytała  wniosek Komisji  Rewizyjnej,  zaznaczając  że w głosowaniu  nie

uczestniczył radny Stanisław Doleziński. Wniosek Komisji stanowi załącznik protokołu.

Wójt Gminy przedstawił szczegółowo przebieg sprawy i ustalenia wynikające z przeprowadzonych

interwencji, będących konsekwencją sporu sąsiedzkiego.

Sekretarz Gminy dodał, że w czasie powodzi takich sporów było dużo, w związku z tym interwencji

również było dużo.  Sekretarz zaapelował  by rozmawiać z mieszkańcami,  by tego typu sprawy

załatwiali polubownie; sama powódź była faktem i głównym powodem zgłoszonego problemu. 

Nie zgłoszono uwag.

Przewodniczący Rady odczytał §1 przedstawionego projektu uchwały.

Uchwała Nr XL/310/2013 Rady Gminy Masłów w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność

Wójta Gminy Masłów – została przyjęta w głosowaniu 14 „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym się”.

Uchwała stanowi załącznik protokołu.  

Ad. 9.

Analiza oświadczeń majątkowych za 2012 rok.

Przewodniczący Rady odczytał analizę oświadczeń majątkowych radnych za 2012 rok; dokument

stanowi załącznik protokołu.

Sekretarz  Gminy Jarosław Królicki  przedstawił  analizę  oświadczeń  majątkowych  pracowników,

(kierowników jednostek organizacyjnych gminy, oraz osób wydających decyzje administracyjne w

imieniu wójta).
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Nie zgłoszono uwag do przedstawionej informacji.

Ad. 10.

Interpelacje, wnioski i zapytania.

Radny  Andrzej  Pedrycz  zgłosił  konieczność  podsypania  i  utwardzenia  dróg:  ul  Wspólna

i Żeromskiego w Woli Kopcowej.

Radna Genowefa Jaros: chciałam zabrać głos w kontekście, właściwie to mam dwa pytania do

Pana Przewodniczącego. Jedno to jest w kontekście poprzedniej sesji, jaka się odbyła, a drugie

wcześniejsze. Otóż Panie Przewodniczący czytałam Pana apel do mieszkańców, w którym Pan

twierdzi, że chce Pan dbać o dobre imię Rady. Ja chciałam zapytać, jakie to jest bardzo dobre imię

Rady, jeżeli mam odczucie, że Pan się wczuł w rolę osoby kontrolującej i sprawdzającej. Bo jak

mam  to  odczytać,  jeżeli  w  jednym  ze  sformułowań  jest  taka  myśl,  którą  Pan  przedstawia:

większość radnych z jednej i drugiej komisji nie widziała czegoś. Pytam się, jestem w jednej z tych

komisji,  nikt  mnie nie pytał,  nikt  nie prosił  o wyjaśnienie;  pytam na jakiej  podstawie Pan,  jako

Przewodniczący  Rady  czyni  sobie  kroki  kontrolujące.  Uważam,  że  to  co  miało  miejsce  na

poprzedniej sesji – ma prawo mieć, bo każdy mieszkaniec ma prawo uczestniczyć w sesji i my jako

radni odpowiadamy za to, że podejmując uchwały głosujemy. Mieszkańcy mogą się przysłuchiwać

i jeżeli Pan Przewodniczący pozwoli – udzielić głosu i tak się też stało. Ale przepraszam bardzo, to

wyglądało  tak,  że  przychodzi  mieszkaniec,  przedstawia  problem,  Pan  Przewodniczący  trzyma

sobie kartkę, ja przecież nie muszę wiedzieć co Pan ma w tym momencie przed sobą i rozpoczyna

się jakaś taka dziwna dyskusja, a potem w prasie nagłośnienie tego wszystkiego, jakby tu się jakaś

odbywała debata, jakby nikt nie zabierał głosu, no przepraszam bardzo, jest coś w porządku obrad

– dyskutujemy. Dobry sygnał był na początku tej sesji ze strony akurat Pana Przewodniczącego

Komisji Ochrony Środowiska – Pana Bawoła, który zasygnalizował, że jeżeli jest problem to może

należało  by go  przeanalizować  itd.  Więc  uważam Panie  Przewodniczący,  że  należało  przyjąć

informację  od  mieszkańca  i  uznać  jako  skargę  i  zgodnie  z  trybem  skierować  na  Komisję

Rewizyjną.  Bo komisja Rewizyjna w Radzie jest  odpowiedzialna za przeprowadzenie procedur,

natomiast  Pan jako Przewodniczący,  to  zgodnie z ustawą przygotowuje materiały,  przedstawia

radnym, dba o to,  żeby prawidłowo i  sprawnie przeprowadzić  obrady.  Natomiast  wówczas nie

powinien Pan nikogo dopuścić do głosu, ani Pana Wójta, ani radnych do żadnej dyskusji, tylko

przyjąć tryb skargi. Natomiast w tej chwili, to jak znamy ustawę, to przecież zgodnie z ustawą Pan

Przewodniczący nie może brać udziału w Komisji Rewizyjnej, czyli ustawodawca wie co robi. Że od

tego  jest  powołana  komisja  rewizyjna,  która  wtedy  ma  prawo  zebrać  materiały,  prosić  nawet

o ekspertyzy, prosić ludzi o  wyjaśnienia, natomiast mam odczucie, że Pan dbając o dobre imię

Rady – pozwolił  sobie na załatwienie w ten sposób tej sprawy.  To jest jedna sprawa, a druga,

akurat na ironię losu, w niedzielę rozmawiam z mieszkańcem, który zarzucił mi, a co z tą waszą

uchwałą dotyczącą pszczół, czy pasiek wędrownych. Byłam zdziwiona, że jej nie ma, bo przecież
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pamiętamy tok jej postępowania i wprowadzania; powiedział mi, że było w prasie, ja akurat nie

czytam,  było  wyjaśnienie,  że  Wojewoda  uchyliła  tę  uchwałę  i  że  jest  nieważna.  Mówię,  no

przepraszam bardzo, ja uczestniczę w każdej sesji i takiej informacji, jeżeli to prawda, to ze strony

Pana Przewodniczącego nie  otrzymałam.  I  pamiętamy jak było  z  tą  uchwałą,  ja  osobiście nie

głosowałam, nie brałam udziału w głosowaniu, ale w demokratycznym systemie obowiązuje mnie,

że  jeżeli  rada  ją  podjęła,  przegłosowała  większością,  to  obowiązuje  mnie  również.  Byłam

przekonana, że mnie obowiązuje, a obywatel mi wytknął, że nawet o tym nie wiem,  że ona nie

obowiązuje. Więc jeżeli  tak,  to mam pytanie do Pana Przewodniczącego,  przecież znamy tryb

podejmowania  uchwał,  30  dni  ma  Pani  Wojewoda  i  czy  nie  przysłała  informacji  do  Pana

Przewodniczącego,  że  została  podjęta  z  naruszeniem  prawa?  I  wtedy  Pan  nie  kseruje  i  nie

przekazuje? Więc uważam tak, dobre imię Rady jest wtedy, kiedy wszyscy robimy, tak jak śpiewał

to Młynarski „róbmy swoje”. Dobrze? Róbmy swoje i naprawdę został nam rok do rozwiązywania

problemów  w  gminie  i  uważam,  że  powinniśmy  z  pełną  świadomością,  bo  jeżeli  coś  jest

nieświadomie zrobione, to rozumiem, można się pomylić, ale można się też przyznać i przeprosić.

Natomiast  nikt  nie  jest  nieomylny.  Uchwała,  jeżeli  została  podjęta,  burzliwie  ona  była

podejmowana, też pamiętamy w jakim kontekście była podejmowana, jak pytałam kto wnioskuje to

usłyszałam przecież Panie Przewodniczący, że nie muszę wiedzieć, bo Pan ma wniosek i to Pan

podejmuje decyzję, ale dobrze by było, żebyśmy wiedzieli którzy to radni proszą o taką uchwałę

i kogo mogę pytać o wyjaśnienie. Bardzo proszę o wyjaśnienie tej sprawy dlaczego, jeżeli była

stwierdzona nieważna z prawem – my o tym nie wiemy.

Przewodniczący Rady: to może najpierw do tej pierwszej sprawy się odniosę. Na stronie, już długo

po sesji, na stronie urzędu gminy pojawiła się informacja, że radni zostali poinformowani o opinii

Sanepidu  i  o  zastrzeżeniach  i  na  komisjach  i  w  toku  obrad.  Rozmawiałem z  sześcioma  czy

siedmioma osobami z komisji, które rozpatrywały tę sprawę i te 6 czy 7 osób potwierdziły mi, że

one o zastrzeżeniach nie wiedziały, stąd moje stwierdzenie, że większość radnych zasiadających

w tej komisji o tych zastrzeżeniach nie wiedziała. Czemu zdecydowałem się skierować takie pismo;

bo moim zdaniem zarzut Wójta, że radni wiedzieli – kiedy radni są przekonani, że nie wiedzieli,

czego wyraz dali  w czasie sesji  i  potem w rozmowach, zresztą było jeszcze spotkanie Komisji

Rewizyjnej, które jest zbieżne z moim stanowiskiem; tworzy wrażenie, że radni podejmują coś,

podejmują  uchwały wbrew zastrzeżeniom Sanepidu.  A takie  coś nie  miało  miejsca,  stąd moje

wystąpienie niejako chroniące Radę, które miało oczyścić dobre imię Rady. Jeżeli Pani uważa, że

moje  wystąpienie  było  niezgodne z  Pani,  niesłuszne –  przepraszam.  Moim zdaniem,  było  jak

najbardziej na miejscu. Co do sprawy uchwały, faktycznie została uchylona, jeżeli nie przekazałem

Państwu tego zarządzenia, ma Pani rację – faktycznie powinno się to znaleźć w materiałach. 

Radny  Andrzej  Bawół:  jeżeli  mogę  zabrać  głos  w tym  temacie;  to  informacja  o  uchyleniu  tej

uchwały była na stronie internetowej urzędu gminy, jako jedyna – nie pamiętam wcześniej, żeby

inne uchwały, które były uchylone przez Wojewodę, a takowe były – były na stronie urzędu gminy.
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Natomiast ta uchwała jako jedyna, była opublikowana, dlatego każdy mieszkaniec gminy mógł się

z tym zapoznać.

Wójt Gminy Ryszard Pazera: chronić dobre imię Rady to jest że tak powiem, połowę pańskiego

zadania. Ja uważam, że powinniśmy wspólnie chronić organy gminy przed tego typu perturbacjami

i niedomówieniami. I takie powinno być stanowisko przewodniczącego rady i wójta. Ja również

potwierdzam jednoznacznie, że w działaniach moich jak i moich współpracowników czy całego

urzędu gminy nie ma żadnych jakiś nieprawidłowości, które by wprowadzały dysonans między tymi

dwoma podstawowymi organami gminy, jakimi jest organ stanowiący i organ wykonawczy, czyli

wójt  gminy.  Uważam,  Panie  Przewodniczący,  Pana  tłumaczenie  się  za  zbyt  niewłaściwe

i uderzające wręcz kompromitujące Radę Gminy. Dopiero po pół roku, czy po większym czasie

Pan  stwierdza,  że  podpisywał  Pan  uchwałę  nie  wiedząc  na  jakich  podstawach  formalno  –

prawnych i merytorycznych ona została podjęta, no to przepraszam bardzo, kto tu ośmiesza radę

gminy?  Czy  Pan  chroni  Radę  Gminy,  czy  Pan  ośmiesza  w  takiej  sytuacji  Radę  Gminy?  Ja

uważam, że raczej to drugie Panie Przewodniczący.

Przewodniczący Rady: Panie Wójcie, zagalopował się Pan, rzecz dotyczy jednej sprawy,  mówi

Pan,  ze  zastrzeżenia  zostały  przedstawione  i  na  Radzie  i  na  komisjach.  Odsłuchałem  zapis

z  nagrania  posiedzenia  rady  –  nie  ma  tam  wzmianki  w  ogóle  ani  o  opinii  Sanepidu  ani

o zastrzeżeniach. To jest podstawowe sedno sporu; Pan Wójt mówi,  że były przedstawione, ja

mówię, że nie były przedstawione. Na dowód mam oświadczenia radnych i mam nagranie z sesji.

I moim zdaniem, może nie eskalujmy tego sporu, skończmy na tym, Pan Wójt ma swoje zdanie, ja

mam swoje zdanie zresztą większość radnych mnie poparła w tym. I myślę, że nie ma sensu dalej

na ten temat dyskutować, bo tak jak Pan Wójt mówił, że to nie służy ani wizerunkowi gminy ani

Pana urzędu; skończmy ten temat.

Przewodniczący Rady poruszył sprawę zamontowania progów zwalniających na ulicy Słonecznej,

w ramach funduszu sołeckiego i zwrócił się z prośbą o przyspieszenie procedur, gdyż zbliża się

zima.

Kierownik referatu Budownictwa i Gospodarki Przestrzenne Dariusz Korczyński odpowiedział, że

obecnie są tam prowadzone prace związane z budową kanalizacji (we fragmentach), poza tym

kwota przeznaczona na zadanie wystarczy jedynie na projekt.

Przewodniczący Rady wyjaśnił, że zgodnie z deklaracjami – mieszkańcy zgodzili się partycypować

w kosztach. Poza tym, inne zadanie zrealizowane z fundusu sołeckiego przyniosło oszczędności i

Pani Skarbnik powiedziała, że można te środki przenieść na ten cel.

Sekretarz Gminy dodał,  że często jest tak, że realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego

prowadzą  koła  gospodyń,  czasem  strażacy;  po  to  wydziela  się  środki  dla  mieszkańców,  by

zaangażować sołectwo w prace, nie cedować tego na gminę.

Przewodniczący Rady odpowiedział,  że  jeżeli  jest  zgoda  na to,  by mieszkańcy sami  dokonali

zakupu, to chętnie się tym zajmą.
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Radny  Ryszard  Szymczuch  poprosił  o  włączenie  oświetlenia  przez  całą  noc  w  sołectwie

Mąchocice  Kapitulne,  z  uwagi  na  liczne  kradzieże  jakie  miały  miejsce,  schodki  „łapki”  do

studzienek kanalizacyjnych, paliwo z samochodów ciężarowych firmy budującej kanalizację oraz

lustro na skrzyżowaniu obok posesji Pani Ewy Kózki. Radny poinformował, że dzwonił do powiatu

w tej sprawie, gdzie otrzymał informację, że lustro zostało skradzione.

Wójt Gminy odniósł się do kwestii czasowego wyłączenia oświetlenia, informując że oszczędności

z  tego  tytułu  są  dość  pokaźne  i  nie  są  przyczyną  sytuacji,  o  których  wspomniał  Pan  radny.

Wykonawca,  który  dysponuje  sprzętem  czy  materiałem  budowlanym  ma  obowiązek

zabezpieczenia  mienia.  Wójt  poinformował  również,  że  prowadzone  były  analizy  statystyk

policyjnych, z których wynika, że czasowe wyłączanie oświetlenia nie wpłynęło na ilość zdarzeń

i dodał, że zaoszczędzone środki zostały przeznaczone na budowę kolejnych linii energetycznych. 

Radny Stanisław Doleziński  zapytał,  czy gmina dysponuje  płytami  drogowymi,  które mogły by

zostać wykorzystane do budowy drogi serwisowej, w związku z budową świetlicy w Dąbrowie.

Kierownik Korczyński odpowiedział,  że wykonawca ma obowiązek budować zgodnie z planem,

dlatego przed przystąpieniem do przetargu ma możliwość, wręcz zalecane jest by zapoznał się

z dokumentacją, z gruntem i zapewnił sobie wodę, energię i dojazd.

Wójt Gminy odpowiedział, że droga jest, tylko należy ją wypoziomować. Jeśli chodzi o płyty, to

mamy kilka z demontażu w Woli Kopcowej.

Radny Andrzej Pedrycz dodał, że pod warunkiem zamiany na asfalt.

Wójt Gminy odpowiedział, że będzie też asfalt i poprosił o cierpliwość w tej sprawie. Nawiązując do

prośby radnego  Dolezińskiego,  Wójt  dodał,  że  kilka  płyt  gmina  będzie  mogła  wykorzystać  na

podjazd.

Radny Janusz Obara dodał, że był na miejscu i widział, że droga jest wąska, około 4 m.

W odpowiedzi, Wójt poinformował, że jest to 4,5 m, częściowo utwardzone. 

Radny Paweł Jamrożek przypomniał, że jest to droga tymczasowa, na okres budowy. Właściwa

droga ma być od strony osiedla Dąbrowa i dodał, że we wnioskach budżetowych uwzględnił tę

sprawę  zgłaszając  konieczność  zabezpieczenia  środków na  wytrasowanie  tej  drogi  i  zebranie

zgód.

Radny  Doleziński  odpowiedział,  że  tam  już  jest  wytrasowane  i  w  tym  roku  miała  być  droga

szutrowa, jednak jako radni nie mogą  zebrać zgód od mieszkańców. 

Kierownik  Korczyński  wyjaśnił,  że  bez  zgody  właściciela  geodeta  nie  może  wejść  na  teren.

Radna  Małgorzata  Kozubek  zgłosiła  konieczność  poprawienia  kostki  uszkodzonych  w  wyniku

ulewnych deszczy na przystankach przy ul. Jana Pawła II, droga wojewódzka.

Radny Janusz Obara poprosił  o zgłoszenie właściwym służbom potrzeby uzupełnienia poboczy

przy drodze powiatowej w Dolinie Marczakowej oraz o ustawienie znaku ograniczenia do 5 ton na

ul. Panoramicznej, gdyż zaczynają tam wjeżdżać ciężarówki.

Przewodniczący Rady Gminy zapytał o wycięcie drzew przy zalewie w Ciekotach, przy okazji prac
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przy  zalewie,  kto  to  robił,  czy  był  przetarg  czy  we  własnym  zakresie  i  czy  drzewo  jest

zabezpieczone, gdyż przy okazji wizyty w hostelu Przewodniczący widział, że modrzewie wycięte

wcześniej leżały nieokorowane, przez co szybciej spróchnieją.

Wójt Gminy odpowiedział, że modrzewie wycięte przy Zespole Szkół w Masłowie zostały w części

przetarte na potrzeby Gminnego Ośrodka Kultury i  Sportu w Masłowie (modrzewie z dawnego

placu zabaw), zaś część, w 70% spróchniałych drzew została sprzedana firmie Drewmax. Wójt

wyjaśnił również w jakich okolicznościach wycięto drzew przy zalewie w Ciekotach, informując że

były to głównie samosiejki brzózki, wierzba iwa i chaszcze, które wyrosły w okresie od ostatniego

czyszczenia zbiornika i które mają znikomą wartość energetyczną. Materiał ten został przekazany

osobom, które dokonały porządkowania terenu, w zamian za wykonaną usługę. Wójt poinformował

również,  że  w  przyszłym  roku  wypada  150  rocznica  urodzin  Stefana  Żeromskiego  i  na  tę

okoliczność  planowane są obchody, dlatego chcemy teren uatrakcyjnić przez budowę różnych

budowli drewnianych.

Radny Szymczuch poinformował, że w czasie wizyty dzieci z Usole drzewo, o którym mowa leżało

na ziemi, nieokorowane i niszczało, gdyż lato to okres namnażania się owadów. 

Wójt odpowiedział, że nie jest dokładnie zorientowany na jakim etapie są te prace.

Jadwiga  Duda  Zastępca  Wójta  Gminy wyjaśniła,  że  w tym  tygodniu  była  w  obiekcie;  drzewo

zostało wykorzystane w części na stoły i ławki, gdyż tylko na takie cele mogło być wykorzystane.

Radny  Kazimierz  Rachwał  poprosił  o  uzupełnienie  ubytków powstałych  przy  studzienkach  na

drodze powiatowej w Domaszowicach.

Radny  Jamrożek  zapytał  w  jakim  trybie  należy  zgłaszać  zapotrzebowanie  na  lampy  uliczne,

indywidualnie czy zbiorczo na początku roku. Radny zgłosił, że jest taka potrzeba na ul. Granicznej

na odcinku od ul. Foliowej do Słonecznej (4 – 5 lamp) i na Dąbrowie Kolonii jedna lampa.

Kierownik Korczyński zapytał czy wiąże się to z budową linii energetycznej.

Radny Jamrożek odpowiedział, że nie, jedynie na dowieszeniu klosza.

Kierownik Korczyński wyjaśnił, że temat ten był dziś z Wójtem omawiany przed sesją; okazuje się

że  na  dowieszenie  klosza  Zakład  Energetyczny  żąda  projektu  co  skutkuje  zadaniem

inwestycyjnym, ale jest to świeży temat i będziemy rozmawiać z Zakładem.

Wójt  Gminy wyjaśnił,  że  zadania  inwestycyjne są określane w projekcie  a  później  w  uchwale

budżetowej. Natomiast dowieszenie lamp jest zgłaszane oddzielnie, jednka nie oznacza to, że z

każdym  wnioskiem  indywidualnie  wstępujemy  do  Zakładu  Energetycznego.  Zadania  takie  są

odpowiednio grupowane i zgłaszane w kilku zbiorczych wnioskach. 

Radny Andrzej Kułak zwrócił się z pytaniem do radnego Jamrożka, czy na każdym słupie musi być

lampa. 

Radny Jamrożek odpowiedział, że nie, ale jest to odcinek, który nie ma światła, więc co drugi słup

wychodzi od 3 do 5 lamp. Zbliża się zima, dzień jest  krótszy więc w ramach bezpieczeństwa

należałoby zadbać o to zadanie.
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Radny Kułak poruszył sprawę kanalizacji na ul. Podklonówka, informując że rozmawiał z panem

Spaczyńskim na temat drogi i uzyskał odpowiedź, że nie wiadomo, czy asfalt będzie poprawiony.

Wójt Gminy odpowiedział, że problem ten poruszał również na Kongresie Gmin, gdzie zgłaszał zły

stan dróg powiatowych i brak środków na te cele. Jednak trudno mówić o konkretnym efekcie,

dlatego Wójt zapewnił, że będzie zabiegać o środki na tego typu zadania.

Radny Kułak zgłosił również, że pracownicy zajmujący się czyszczeniem korzystają z hydrantów

bez zgody właściciela i bez liczników.

Sołtys  sołectwa  Mąchocice  Kapitulne  Jan  Sobecki  poinformował,  że  w  wyniku  interwencji

w sprawie przepustu przy drodze powiatowej, na wysokości posesji pani Ewy Kózki – prace zostały

wykonane.

Więcej uwag nie zgłoszono, Przewodniczący Rady zamknął dyskusję.

Ad. 11.

Sprawy organizacyjne, komunikaty.

Wójt Gminy Ryszard Pazera zaprosił na uroczystość związaną z obchodami Święta Niepodległości

w gminie  Masłów,  w dniu  11  listopada  2013  roku  o  godzinie  16.00 w Centrum Edukacyjnym

Szklany Dom w Ciekotach.

Przewodniczący  Rady  poinformował,  że  w  dniu  dzisiejszym  uprawomocnił  się  Statu  Gminy

Masłów,  który  zakłada  wybór  wiceprzewodniczących  komisji  stałych,  stąd  prośba,  by  na

najbliższym posiedzeniu komisji dokonać wyboru.

Po wyczerpaniu tematyki Przewodniczący Rady Gminy Masłów podziękował za udział w XL sesji

Rady Gminy Masłów i o godzinie 15.36 – zamknął obrady.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokolant: Przewodniczący Rady Gminy Masłów

Joanna Synak /-/ Sylwester Wojtyna
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