
Protokół Nr XLIII/2013

z sesji Rady Gminy Masłów, 

która odbyła się w dniu 30 grudnia 2013 roku

Tematyka sesji:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu Nr XLII z poprzedniej sesji.

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

6. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku – 2013.

7. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/268/2013 Rady Gminy Masłów z dnia 29

maja  2013  roku  w  sprawie  terminu,  częstotliwości  i  trybu  uiszczania  opłaty  za

gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na obszarze Gminy

Masłów.

8. Interpelacje, wnioski i zapytania.

9. Sprawy organizacyjne, komunikaty.

Ad. 1.

Otwarcie sesji. 

Stosownie do art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym,  w dniu 30 grudnia 2013 roku o

godzinie 15.05 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 – 93,3 % 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.

Przewodniczący przedstawił  porządek obrad i  poprosił  o naniesienie poprawki  w punkcie 7,
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gdzie prawidłowy nr uchwały, której dotyczy zmiana to XXXIX/268/2013, zaś w przedstawionym

porządku obrad pojawił się nr XXIV/268/2013. Podobny błąd, tylko w drugą stronę pojawił się w

§ 1 projektu uchwały, tylko tam jest o jeden znak „X” za dużo.

Nie zgłoszono uwag.

W głosowaniu 14 „za”, jednogłośnie porządek obrad został przyjęty. 

Ad. 4.

Przyjęcie protokołu Nr XLII z poprzedniej sesji. 

W głosowaniu 14 „za”, jednogłośnie protokół 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 Ryszard Pazera przedstawił sprawozdanie. 

Radny  Bogusław  Moskal  zapytał  o  drogę,  która  w  projekcie  przyjęta  była  w  szerokości  5

metrów, natomiast została wykonana w szerokości 4,08 metra, co pan radny sprawdził; dwa

samochody się na niej nie miną. Radny zapytał kto podjął decyzję o zmniejszeniu szerokości.

Kierownik Dariusz korczyński  odpowiedział, że to nie była realizacja projektu, który zakładał

również  budowę  chodnika.  Zadanie  to  zostało  wykonane,  podobnie  jak  ulica  Dębowa,  w

zakresie odtworzenia istniejącej drogi.

Sekretarz  Gminy  Jarosław  Królicki  przypomniał,  że  w  sprawie  tej  drogi  odbyła  się  sesja

nadzwyczajna; przygotowany został projekt mający na celu odtworzenie tej drogi w istniejącym

pasie drogowym, w ramach usuwania skutków powodzi, przy 80 % dofinansowaniu. 

Radna Małgorzata Kozubek zapytała, czy jest szansa na zrobienie dwóch zatoczek, żeby te

samochody mogły się minąć.

Sekretarz  Gminy wyjaśnił,  że  zadanie  zostało  wykonane i  w ramach promesy musi  zostać

rozliczone. Budowa zatoczek może być zrealizowana w terminie późniejszym, oczywiście ze

środków własnych, gdyż dofinansowanie nie obejmuje takich działań.

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

Ad. 6.

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku –

2013. 

Pani Małgorzata Kumór – Skarbnik Gminy Masłów przedstawiła projekt.

Radny Paweł Jamrożek zapytał o inwestycję realizowaną na przełomie roku 2013 i 2014, która

nie została wpisana do tego projektu uchwały.

Skarbnik Gminy odpowiedziała, że zadanie jest w trakcie realizacji, w ramach jednej umowy,
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dlatego  nie  było  sensu  wpisywać  tego  do  uchwały.  Zadanie  jest  realizowane  i  na  sesji

w styczniu zostaną zwiększone środki, które nie zostały wykorzystane w roku 2013. Natomiast

wydatki niewygasające są rozliczane na wyodrębnionym subkoncie. 

Radny  Mirosław  Januchta  odczytał  nazwę  zadania  nr  2  „Przebudowa  sieci  wodociągowej

w obszarze Ameliówki” i zwrócił się z prośbą o interwencję do przedstawicieli gminy w spółce

Wodociągi  Kieleckie.  Z wyjaśnienia dołączonego do uchwały wynika,  że rozliczenie zadania

wydłuża  się,  ponieważ  opracowanie  w/w  dokumentacji  wymaga  wcześniejszego

zmodernizowania  części  sieci,  które  leży  w  zakresie  Wodociągów  Kieleckich.  Radny

przypomniał, że inwestycja rozpoczęła się w 2009 roku i nie jest to takie wielkie zadanie, żeby

wodociągi nie mogły sobie z tym poradzić.

Wójt Gminy odpowiedział, że problemem jest własność terenu, która w części należy do hotelu

w  Ameliówce.  Wielokrotnie  podejmowane  były  próby  rozmowy,  które  nie  przyniosły  efektu,

dlatego w tym roku również takie spotkania będą podejmowane. Być może uda się złagodzić

warunki, jakie przedstawia Pani Skiba.

Nie zgłoszono więcej uwag.

Komisja  Budżetu  i  Finansów  na  posiedzeniu  w  dniu  30  grudnia  2013  roku  pozytywnie

zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały (stanowi załącznik protokołu).

Uchwała Nr XLIII/332/13 Rady Gminy Masłów w sprawie uchwalenia wykazu wydatków,

które  nie  wygasają  z  upływem  roku  –  2013 –  została  podjęta  w  głosowaniu:  14  „za”,

jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik protokołu. 

Ad. 7.

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/268/2013 Rady Gminy Masłów z dnia 29

maja 2013 roku w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie

odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na obszarze Gminy Masłów.

Projekt przedstawiła radna Małgorzata Kozubek, w imieniu wnioskodawców – sołtysów gminy

Masłów. 

Wójt Gminy odniósł się do proponowanych zmian w sprawie przesunięcia terminów, informując

że przedmiotem spotkania z władzami Regionalnej Izby Obrachunkowej było pytanie dotyczące

wykorzystania  środków  gminnych  na  pokrycie  kosztów  związanych  z  realizacją  zadania

z  zakresu gospodarki  odpadami.  Jednoznacznej  odpowiedzi  nie  udało  się  uzyskać.  Jednak

z  uwagi  na  fakt,  że  w  przypadku,  gdy  środków  zebranych  nie  wystarczy,  gmina  będzie

zobowiązana wykorzystać środki  własne na ten cel,  dlatego Wójt  przychylił  się  do wniosku

sołtysów.  W  tym  celu  zmianie  ulegnie  również  umowa  podpisana  z  wykonawcą

odpowiedzialnym za realizację zadania. 

Radny Mirosław Januchta zgłosił jeszcze jeden problem dotyczący gospodarowania odpadami.

Przed  świętami  dużo  mieszkańców  z  terenu  sołectwa  Mąchocice  Kapitulne  otrzymało
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upomnienia z tytułu niezapłacenia za śmieci. Z informacji, jakie radny uzyskał wynika, że sołtys

otrzymał kwitariusz, ale nie do każdego mieszkańca dotarł.

Sekretarz  Gminy Jarosław Królicki  odpowiedział,  że  często  w domu sołtysi  zastają  jedynie

osoby starsze, którym zostawia się informację. A ponieważ nie jest to duża kwota, to te osoby

często zapominają przekazać informację i dopiero jak przychodzi upomnienie – ta informacja

dociera do zainteresowanych mieszkańców.

Radny Janusz Obara zabrał głos informując, że dwa miesiące wcześniej radny zgłosił, że część

mieszkańców Doliny Marczakowej nie dostała kosza. Z informacji, jakie uzyskał od pracownika

gminy wynika, że sprawa była zgłoszona do firmy, jednak ta nie wywiązała się z obowiązku.

Dlatego spora część ludzi z tego terenu nie chce płacić za śmieci, bo nie dostała kosza ani

worków; a worki własne, w które zbierali śmieci – nie były odbierane.

Sołtys  sołectwa  Masłowa Drugiego  Stanisław Winiarski  przychylił  się  do  głosu  poprzednika

informując, że w Masłowie Drugim również jest grupa osób, których taki problem dotyka, za co

sołtysi obrywają, przy zbieraniu opłat.

Zastępca Wójta Gminy Jadwiga Duda poprosiła, by każdy taki sygnał zgłaszać do gminy.

Wójt Gminy zabrał głos wyjaśniając, że w dniu dzisiejszym był sygnał od Pana Józefa Tokarza,

który ten problem zgłaszał, dlatego gmina podjęła interwencję by tę sytuację wyjaśnić. 

Przewodniczący Rady zapytał, czy gmina przeprowadziła jakieś bilans wydatków i wpływów na

podstawie  I  kwartału  działania  ustawy  i  czy  ewentualnie  planowane  jest  zwiększenie

częstotliwości zbierania odpadów w okresie letnim, gdzie te śmieci szybciej się psują.

Wójt  odpowiedział,  że  taka  analiza  planowana  jest  za  I  półrocze,  gdyż  jest  to  bardziej

miarodajny okres i na tej podstawie podjęte zostaną działania w zakresie ewentualnej zmiany

umowy. 

Radny Paweł Jamrożek zapytał jak duża część mieszkańców nie płaci i czy w tej sytuacji mają

naliczane odsetki.

Skarbnik  Gminy  odpowiedziała,  że  ustawowe  odsetki  przy  nieterminowych  płatnościach  są

naliczane,  zgodnie  z  ordynacją  podatkową.  Jeśli  chodzi  o odsetek  osób,  które  nie  płacą –

Skarbnik  Gminy  odpowiedziała,  że  nie  chce  podawać  liczby,  gdyż  I  kwartał  jest  okresem

niemiarodajnym,  dlatego  czekamy  na  koniec  roku,  by  takie  podsumowanie  przeprowadzić

W drugim kwartale opłaty wniesione do urzędu były na poziomie 80%.

Wójt  Gminy  uzupełnił  wypowiedź,  informując  że  na  koniec  roku  wysłanych  zostało  300

upomnień,  na  2100  gospodarstw  domowych.  Jednak  należy  zauważyć,  że  nie  wszystkie

deklaracje zostały zgłoszone; nadal spływają do urzędu, dlatego sytuacja z tygodnia na tydzień

jest dynamiczna. 

Radny  Jamrożek  dodał,  że  dla  niego  jako  radnego  –  nie  do  pomyślenia  jest,  żeby  po

półrocznym  okresie  przedsiębiorstwo  realizujące  zadanie  nie  wywiązało  się  z  warunków.

Dlatego  zasadne  jest  zmniejszenie  środków wypłacanych  firmie.  Radny  dodał,  że  nie  zna
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szczegółów umowy jednak poprosił, by gmina zdyscyplinowała firmę.

Wójt  Gminy  odpowiedział,  że  już  dwukrotnie  firma  poniosła  finansowe  konsekwencje  za

niewywiązywanie się z warunków umowy. 

Radny  Obara  dodał,  że  w  takim  razie  gmina  dwukrotnie  skorzystała  na  tym,  ze  strony

mieszkańców i ze strony firmy.

Wójt wyjaśnił szczegółowo, że nie jest to żaden zysk dla gminy, wpisuje się w to w całokształt

działań, z czego przedstawiona zostanie radzie informacja.

Radna Genowefa Jaros zabrała głos informując, że wniosek z tego jest jeden: pracujmy dobrze,

by nie trzeba było nikogo karać. Radna dodała, że skoro nie ma jednoznacznego stanowiska

RIO do tego typu działań, to jej zdaniem zmiana terminów jest bardzo dobrym rozwiązaniem.

Radna zapytała również, czy nadal będzie możliwość jednorazowej opłaty za cały rok, gdyż zna

takie gospodarstwa, które w pierwszy terminie płacą z góry.

Skarbnik Gminy wyjaśniła,  że zabronić nikomu nie możemy wpłaty jednorazowej.  Jednak w

przypadku  powstałej  nadpłaty  gmina  zobowiązana  jest  do  zwrócenia  się  do  mieszkańca  z

zapytaniem, czy powstała nadpłata ma zostać zaliczona na poczet przyszłych wpłat. 

Brak więcej uwag.

Komisja  Budżetu  i  Finansów,  w dniu  30.12.2013  r.  zaopiniowała  pozytywnie  przedstawiony

projekt (stanowi załącznik).

Uchwała  Nr  XLIII/333/12 Rady  Gminy  Masłów  w  sprawie zmiany  uchwały  Nr

XXIV/268/2013  Rady  Gminy  Masłów  z  dnia  29  maja  2013  roku  w  sprawie  terminu,

częstotliwości  i  trybu  uiszczania  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi

przez  właścicieli  nieruchomości  na  obszarze  Gminy  Masłów –  podjęta  została

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

Ad. 8.

Interpelacje, wnioski i zapytania.

Radny Powiatu Kieleckiego Tomasz Lato poinformował, że w dniu dzisiejszym Rada Powiatu

przyjęła budżet, który zakłada realizację zadania w zakresie poprawy stanu drogi na odcinku

Masłów  Pierwszy  od  lotniska  do  Woli  Kopcowej.  Radny  poinformował  również,  że  złożył

interpelację w sprawie zgłaszanej na poprzedniej  sesji.  W tym celu odbył  również rozmowę

z  panem  Dyrektorem,  panem  Starostą  i  Członkiem  Zarządu  odpowiedzialnym  za  drogi,

w  sprawie  Domaszowic,  przedstawiając  stanowisko  gminy  i  podjęte  działania. Radny

poinformował  również,  jakie  sprawy  z  terenu  gminy  zgłosił  w  powiecie  (m.  in.  chodnik

w  Dąbrowie,  przejście  dla  pieszych  w  obrębie  ośrodka  gminy).  Radny  zgłosił  problem

mieszkańców Mąchocic Scholasterii, którzy otrzymują jeden worek za jeden wystawiony worek

śmieci, choć często to nie wystarczy, a śmieci zbierane w inne worki – nie są odbierane przez

firmę. Radny Powiatu złożył życzenia z okazji nadchodzącego nowego roku.
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Zastępca Wójta Jadwiga Duda zapytała w czym tkwi problem, bo worki są dostępne również

u sołtysa. 

Radny  Lato  odpowiedział,  że  nie  wie  dokładnie  z  jakiego  powodu,  ale  mieszkańcy  często

wystawiają śmieci zgromadzone również w czarnych workach i te odpady nie są zabierane. Jest

to  w pewnym stopniu  arogancja  ze  strony  firmy,  bo  nie  zwrócą  uwagi  mieszkańcowi  i  nie

odbiorą śmieci; mieszkaniec ma możliwość wystawienia ich raz w miesiącu, a i tak nie są one

odbierane. 

Sołtys sołectwa Masłów Drugi Stanisław Winiarski zwrócił się z pytaniem do Zastępcy Wójta, od

kiedy sołtysi mają do dyspozycji worki na śmieci dla mieszkańców.

Zastępca Wójta odpowiedziała, że jeżeli sołtys zwróci się do pracownika merytorycznego – ma

możliwość odebrania takich worków.

Sołtys Masłowa Drugiego zgłosił również, że często worki te są rzucane na posesję.

Radny Andrzej Pedrycz zabrał głos informując, że nie w każdym miesiącu jest taka sama ilość

śmieci i mieszkańcy nie mają ich w co zbierać, bo nie dostają wystarczającej ilości worków.

Wójt Gminy Ryszard Pazera odniósł się do wypowiedzi Radnego Powiatu informując, że nie

satysfakcjonuje  go  to,  co  powiedział  Pan  radny.  Na  wszystkich  ciążą  obowiązki  dotyczące

zabiegania o środki finansowe na inwestycje w gminie, w optymalnej wysokości. Bo jeżeli mamy

ustalone z Dyrektorem Wróblem i mamy projekt na budowę chodnika w Domaszowicach, a Pan

mówi że Powiat zabezpieczył środki jedynie na poprawę stanu drogi, po budowanej kanalizacji

sanitarnej  –  to  żadna  satysfakcja.  Wójt  poinformował,  że  po  rozmowach  z  Dyrektorem

Kwietniem ma zapewnienia,  że Powiatowy Zarząd Dróg będzie się domagał  od wykonawcy

kanału  sanitarnego,  położenia  nowej  nakładki  asfaltowej  na  całej  szerokości  jezdni,  gdyż

między Wolą Kopcową a Domaszowicami, w miejscy przejścia kanału położono pasy asfaltu, a

drugą  stronę  jezdni  wyfrezowano  i  położono  nową  nakładkę.  Dlatego  Dyrektor  Kwiecień

powiedział,  że  nie  zgadza  się  na  połowiczną  naprawę  drogi,  dlatego  będzie  domagał  się

przywrócenia stanu drogi.  Wójt  zapytał  co z pozostałymi  inwestycjami,  bo wypowiedź Pana

zabrzmiała jak usprawiedliwienie powiatu i wyjście przed szereg w ostatnich dniach startego

roku,  żeby nie  mieć  żadnych  złudzeń;  jest  to  dla  Wójta  stanowisko  nie  do  przyjęcia.  Wójt

zaapelował, by nie ustępować w tej walce o środki finansowe na wspólne inwestycje, bo to nie

są  inwestycje  tylko  powiatu,  ale  wspólne  inwestycje,  gdzie  właścicielem  gruntu  (pasa

drogowego) jest powiat. Gmina Masłów zabezpieczyła już środki, bo budżet został uchwalony,

natomiast Pan Radny mówi, że tam jest odcinek 700 – 750 metrów tej nawierzchni asfaltowej,

która być może zostanie wyegzekwowana przez Powiat od wykonawcy – to nie jest wypowiedź

satysfakcjonująca Wójta; korespondencja w sprawie jest dostępna w urzędzie.

Radny Powiatu Tomasz Lato odpowiedział, że Pan Wójt chyba nie słuchał uważnie i wyjaśnił

które zadania zostały już zatwierdzone do realizacji i dodał, że Powiat ma 1,200 tyś zł wolnych

środków na realizację podobnych zadań dlatego budżet  będzie ulegał  zmianie.  Radny Lato

6 z 8



zapewnił,  że  nadal  będzie  zabiegał  w  działaniach  na  rzecz  gminy,  bo  jest  to  cel  wspólny.

Dlatego działając wspólnie, jako gmina, jako powiat – uda nam się wprowadzić kolejne zadania

do realizacji.

Radna  Powiatu  Teodora  Jagiełło  poinformowała,  że  dopiero  w  dniu  dzisiejszym  została

przydzielona do komisji i wyjaśniła, że nawet przy konstrukcji budżetu na 2014 rok była wolnym

słuchaczem na komisjach, bez prawa głosu. Radna dodała że budżet jest żywą materią, która

się  zmienia  i  zapewniła,  że  ze  swojej  strony  dołoży  wszelkich  starań  by  wspomóc  gminę

w dążeniach do realizacji zadań. 

Wójt  Gminy  odniósł  się  do  wypowiedzi  Radnego  Lato  informując,  że  wnioski  złożone  do

Powiatowego Zarządu Dróg były wcześniej konsultowane i dodał, że miał zapewnienia ustne od

Dyrekcji PZD, że jest możliwość ich realizacji. W tym celu gmina poniosła pewne nakłady, np.

przygotowanie projektu budowy chodnika w Domaszowicach, wyprzedzając niejako działania,

jakie powinien wykonać Powiat. Wójt zwrócił się z prośbą do Pana Lato, by nie porównywał

ilość  swoich  interpelacji,  czy  poszczególnych  radnych,  które  podlegają  ocenie,  obróbce  do

wniosków złożonych  przez  Wójta,  na  które  wcześniej  była  ustna  zgoda.  Wójt  zapewnił,  że

w sprawie tego chodnika będzie interweniował w Powiatowym Zarządzie Dróg i u Starosty. 

Radny Lato odpowiedział: też jestem z Panem Wójtem, jestem do Pana dyspozycji, też o to

samo do Pana Starosty Wrzałki, który przyjął to z wielką roztropnością; powiedział, że w trakcie

trwania realizacji tego budżetu będzie szukał środków i będzie się starał aby te inwestycje się

w budżecie znalazły.  I  powtórzę, jesteśmy z Panem Wójtem, jesteśmy z mieszkańcami i  na

pewno będziemy zabiegać. Adresatem tych trudnych wypowiedzi, które Pan Wójt kieruje w moją

stronę nie powinienem być ja, jako radny, tylko mamy Zarząd, mamy Pana Starostę, a ja będę

wspierał na pewno i Wójta i Zarząd, w tym żeby środki przesunąć w taki sposób, abyśmy je na

nasze inwestycje mieli.

Radny Ryszard  Szymczuch  zabrał  głos  odnośnie  rowu w Mąchocicach;  środki  w  budżecie

gminy  na  ten  cel  są  zapisane,  natomiast  w  powiecie  takiego  zapisu  nie  ma,  ale  po

przeprowadzonych  rozmowach,  radny  ma  zapewnienie,  że  środki  są  niejako  naznaczone

w budżecie jako wolne środki, z przeznaczeniem na to konkretne zadanie. Radny zaapelował

o  podjęcie  rzeczowych  rozmów  na  temat  sposobu  pozyskiwania  gruntów  pod  inwestycje

drogowe, czy budowę kanalizacji, a nie wytykanie sobie kto, za co jest odpowiedzialny. 

Radna Jagiełło dodała, że również będzie się przyglądać zmianom w budżecie i uspakajając

wyjaśniła,  ze  planowane  są  duże  przetargi,  po  których  mogą  pojawić  się  środki,  najdalej

w połowie 2014 roku.

Radny Janusz Obara zwrócił uwagę na fakt, że przy budowie kanalizacji niszczony jest nie tylko

ten fragment, gdzie układane są rury, ale cała droga, np. w Masłowie Drugim, gdzie składowany

jest sprzęt – droga jest zniszczona na całej szerokości.

Radny Andrzej  Pedrycz  zwrócił  się  do Wójta Gminy z prośbą o podjęcie rozmów nie tylko
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z Dyrektorami działów, ale z Członkami Zarządu, ze Starostą, bo dyrektorzy wykonują jedynie

działania ustalone przez Zarząd.

Nie zgłoszono więcej uwag.

Ad. 9.

Sprawy organizacyjne, komunikaty.

Przewodniczący Rady Sylwester Wojtyna złożył zebranym życzenia noworoczne.

Pan Ryszard Pazera – Wójt Gminy Masłów również złożył życzenia z okazji nadchodzącego

2014 roku.

Po  wyczerpaniu  tematyki  Przewodniczący  Rady  podziękował  za  udział  w  XLIII  sesji  Rady

Gminy Masłów i o godzinie 16.05 – zamknął obrady.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokolant: Przewodniczący Rady Gminy Masłów

Joanna Synak /-/ Sylwester Wojtyna
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