
Protokół Nr XLII/2013

z sesji Rady Gminy Masłów, 

która odbyła się w dniu 19 grudnia 2013 roku

Tematyka sesji:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu Nr XLI z poprzedniej sesji.

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

6. Projekt  uchwały  w  sprawie  Uchwalenia  Gminnego  Programu  Profilaktyki  i  Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014.

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

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

finansowej na lata 2013-2025.

9. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Masłów Nr XXXVI/289/13 z dnia 01

sierpnia 2013 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kielce.

10. Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXX/231/13 Rady Gminy Masłów z dnia 24

stycznia  2013  roku  w  sprawie  udzielenia  pomocy  finansowej  dla  Województwa

Świętokrzyskiego. 

11. Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXX/234/13 Rady Gminy Masłów z dnia 24

stycznia  2013  roku  w  sprawie  udzielenia  pomocy  rzeczowej  dla  Województwa

Świętokrzyskiego. 

12. Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XV/90/2011 Rady Gminy Masłów z dnia 01

grudnia  2011  roku  w  sprawie  utworzenia  gminnej  jednostki  organizacyjnej  Gminy  Masłów

„Placówka Wsparcia Dziennego-Promyczek”.

13. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwalenia Statutu Gminy Masłów.

14. Projekt uchwały w sprawie zamiany Uchwały Nr XLI/311/2013 Rady Gminy Masłów z dnia 28

listopada  2013r.  w sprawie  Uchwalenia  Rocznego  Programu Współpracy Gminy Masłów z

Organizacjami  Pozarządowymi  oraz  innymi  podmiotami  prowadzącymi  działalność  pożytku

publicznego na 2014 rok.

15. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dalsze wydzierżawienie części działki nr 257/4

o powierzchni 0,2168 ha, położonej obrębie ewidencyjnym Wola Kopcowa.

16. Projekt  uchwały  opiniującej  uchwałę  Sejmiku  Województwa  Świętokrzyskiego  w  sprawie

wyznaczenia aglomeracji Kielce.
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17. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Masłów na lata

2013-2025.

a) przedstawienie projektu uchwały,

b) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,

c) dyskusja nad projektem uchwały,

d) głosowanie nad przyjęciem uchwały.

18. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Masłów na 2013 rok.

a) przedstawienie projektu uchwały budżetowej,

b) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,

c) odczytanie opinii komisji stałych Rady Gminy Masłów,

d) stanowisko Wójta w sprawie złożonych wniosków,

e) dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,

f) głosowanie nad przyjęciem uchwały budżetowej na 2013 rok.

19. Informacja  Komisji  Ochrony  Środowiska,  Gospodarki  Gruntami  i  Rolnictwa  dotycząca

komunalizacji działek 325, 398/2, 398/4, 398/5, 398/7, 398/8, 398/9, 398/10, 403/1, 834, 836,

839, 840, 326/1, 326/2, 326/3, 326/4 i 398/6 położonych w miejscowości Mąchocice Kapitulne.

20. Interpelacje, wnioski i zapytania.

21. Sprawy organizacyjne, komunikaty.

Ad. 1.

Otwarcie sesji. 

Stosownie  do  art.  20  ust.  1  ustawy  o  samorządzie  gminnym,  w  dniu  19  grudnia  2013  roku

o godzinie  13.10 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.

Przewodniczący Rady Sylwester Wojtyna złożył  wniosek o zamianę kolejności  puntów 17 i  18

proponowanego porządku obrad oraz o poprawę oczywistej omyłki pisarskiej w punkcie 18 – rok

2014.

Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania nad wnioskiem.
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Radni, w głosowaniu 15 „za”, jednogłośnie przyjęli zaproponowaną zmianę.

Nie zgłoszono więcej uwag do porządku obrad.

Radni, w głosowaniu 15 „za”, jednogłośnie przyjęli porządek obrad wraz ze zmianą.

Ad. 4.

Przyjęcie protokołu Nr XLI z poprzedniej sesji.

Nie zgłoszono uwag do treści protokołu.

W głosowaniu 15 „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 Gminy Masłów Ryszard Pazera  przedstawił szczegółowo sprawozdanie.

Przewodniczący  Rady  zapytał,  czy  w  kolejnym  przetargu  na  sprzedaż  działek,  jaki  został

ogłoszony, obniżono cenę.

Wójt Gminy odpowiedział, że cena za 1 m2 nie uległa zmianie, w oparciu o operat szacunkowy.

Okres trwałości takiego operatu wynosi  jeden rok,  ten okres już upłynął  dlatego przygotowany

został nowy operat, gdzie ceny kształtują się na tym samym poziomie. 

Radny Stanisław Doleziński zapytał, ile wynosi cena za  1 m2.

Wójt Gminy odpowiedział, że w Domaszowicach jest to na poziomie 100 zł, zaś w Brzezinkach –

50 zł.

Radny Doleziński zapytał o powierzchnię i położenie działek nabytych przez gminę.

Wójt  Gminy  odpowiedział,  że  są to  działki  w  Brzezinkach przy boisku,  natomiast  w Masłowie

Pierwszym, to grunty nabyte pod drogę. Szczegóły dostępne są w urzędzie gminy, gdyż Wójt nie

pamięta dokładnie wielkości tych gruntów.

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

Ad. 6.

Projekt  uchwały  w  sprawie  Uchwalenia  Gminnego  Programu  Profilaktyki  i  Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014.

Szczegółowo temat przedstawiła pani Katarzyna Rachtan – Pełnomocnik Wójta ds.  Profilaktyki

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Komisja Oświaty, Kultury, Opieki Społecznej i  Promocji Gminy w dniu 19.12.2013 r. pozytywnie

zaopiniowała  przedstawiony projekt uchwały (stanowi załącznik protokołu).

Komisja Budżetu i  Finansów,  w dniu  16.12.br.,  zaopiniowała  pozytywnie przedstawiony projekt

(stanowi załącznik).

Nie zgłoszono uwag.
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Uchwała Nr XLII/322/2013 Rady Gminy Masłów w sprawie Uchwalenia Gminnego Programu

Profilaktyki  i  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii  na

rok  2014  –  przyjęta została  w  głosowaniu  15  „za”,  jednogłośnie.  Uchwała  stanowi  załącznik

protokołu.  

Ad. 7.

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Masłów. 

Pani Małgorzata Kumór  – Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały.

Brak uwag w tym punkcie.

Komisja Budżetu i  Finansów, w dniu 16.12.2013 r.,  pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt

uchwały (stanowi załącznik protokołu).

Komisja do Spraw Inwestycji w dniu 11.12.2013 r. zaopiniowała pozytywnie przedstawiony projekt

w zakresie zadań inwestycyjnych (stanowi załącznik).

Uchwała Nr XLII/323/13 Rady Gminy Masłów w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy

Masłów – została podjęta 15 głosami „za”, jednogłośnie i stanowi załącznik protokołu.  

Ad. 8.

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

na lata 2013-2025. 

Omówienia tematu dokonała pani Małgorzata Kumór – Skarbnik Gminy. 

Nie zgłoszono uwag.

Komisja  Budżetu  i  Finansów  zaopiniowała  pozytywnie  omawiany  projekt  uchwały  (stanowi

załącznik).

Komisja do Spraw Inwestycji zaopiniowała pozytywnie przedstawiony projekt (stanowi załącznik).

Uchwała Nr XLII/324/13 Rady Gminy Masłów w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia

Wieloletniej  prognozy  finansowej  na  lata  2013-2025  –  podjęta  została  15  głosami  „za”,

jednogłośnie. Uchwał stanowi załącznik protokołu.  

Ad. 9.

Projekt  uchwały  w sprawie  zmiany uchwały Rady Gminy Masłów Nr  XXXVI/289/13 z  dnia  01

sierpnia 2013 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kielce. 

Temat przedstawiła Skarbnik Gminy Małgorzata Kumór.

Nie zgłoszono żadnych uwag.

Komisja  Budżetu  i  Finansów,  dnia  16.12.br.,  zaopiniowała  pozytywnie  przedstawiony  projekt

(stanowi załącznik protokołu).

Uchwała  Nr  XLII/325/13 Rady  Gminy  Masłów  w  sprawie zmiany  uchwały  Rady  Gminy

Masłów  Nr  XXXVI/289/13  z  dnia  01  sierpnia  2013  roku  w  sprawie  udzielenia  pomocy
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finansowej dla Powiatu Kielce – została podjęta w głosowaniu: 15 „za”, jednogłośnie. Uchwała

stanowi załącznik protokołu.  

Ad. 10.

Projekt  uchwały w sprawie  uchylenia  uchwały Nr  XXX/231/13 Rady Gminy Masłów z  dnia  24

stycznia 2013 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Świętokrzyskiego. 

Omówienia tematu dokonała pani Małgorzata Kumór – Skarbnik Gminy. 

Nie zgłoszono uwag.

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

Uchwała Nr XLII/326/13 Rady Gminy Masłów w sprawie uchylenia uchwały Nr XXX/231/13

Rady Gminy Masłów z dnia 24 stycznia 2013 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej

dla  Województwa  Świętokrzyskiego  –  została  podjęta  w  głosowaniu  15  „za”,  jednogłośnie

i stanowi załącznik protokołu. 

 

Ad. 11.

Projekt  uchwały w sprawie  uchylenia  uchwały Nr  XXX/234/13 Rady Gminy Masłów z  dnia  24

stycznia 2013 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Świętokrzyskiego. 

Omówienia tematu dokonała pani Małgorzata Kumór – Skarbnik Gminy. 

Nie zgłoszono uwag.

Komisja  Budżetu  i  Finansów  pozytywnie  zaopiniowała  omawiany  projekt  uchwały  (stanowi

załącznik protokołu).

Uchwała Nr XLII/327/13 Rady Gminy Masłów w sprawie uchylenia uchwały Nr XXX/234/13

Rady Gminy Masłów z dnia 24 stycznia 2013 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej

dla  Województwa  Świętokrzyskiego  –  podjęta została  w  głosowaniu  15  „za”,  jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik protokołu. 

Ad. 12.

Projekt  uchwały w sprawie  uchylenia  uchwały Nr  XV/90/2011 Rady Gminy Masłów z  dnia  01

grudnia  2011  roku  w  sprawie  utworzenia  gminnej  jednostki  organizacyjnej  Gminy  Masłów

„Placówka Wsparcia Dziennego-Promyczek”. 

Temat przedstawiła pani Jadwiga Duda – Zastępca Wójta Gminy.  

W oparciu o przepisy prawa, powstał zamiar przekształcenia jednostki, zadania będą realizowane

na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 2 ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie, przez organizację

prowadzącą  działalność  statutową  w  danej  dziedzinie.  Koszt  prowadzenia  placówki,  przy

zatrudnieniu: 2 osób w wymiarze 1/2 etatu i  1 osoba na 1/4 etatu, na koniec listopada wynosi

97.414,42  zł.  Dla  porównania,  koszt  utrzymania  gminnej  Biblioteki  Publicznej,  w  tym  samym

ilościowym zatrudnieniu, ale na cały etat,  na koniec listopada wynosi 92.084,62 zł. W zakresie

5 z 15



zatrudnienia  pracowników,  kierownik  i  sprzątaczka  mają  umowy  do  końca  roku,  natomiast

wychowawca i księgowa mają miesięczny okres wypowiedzenia, w związku z powyższym umowy

zostaną  wypowiedziane  na  początku  stycznia.  Zgodnie  z  założeniem,  Promyczek  przestałby

istnieć z dniem 01 lutego 2014 roku.

Radny  Andrzej  Pedrycz  zabrał  głos  informując,  że  jeśli  pracownicy  dostaną  wypowiedzenie

w styczniu, to pracują do końca lutego 2014 roku, dlatego powinni dostać wypowiedzenie w tym

roku. 

Zastępca Wójta: mówiłam, że kierownik i sprzątaczka – kończy im się umowa z końcem grudnia

2013 roku, natomiast wychowawca i księgowa – gdybyśmy wypowiedzieli im pracę na początku

stycznia, skończyliby pracę 31 stycznia 2014 roku.

Przewodniczący  Rady:  jeżeli  wypowiedzenie  będzie  na  początku  stycznia  wtedy  koniec

wypowiedzenia przypada na koniec lutego.

Zastępca Wójta: miesiąc.

Przewodniczący Rady: miesiąc właśnie, a wypowiedzenie się daje właśnie na koniec miesiąca.

Zastępca Wójta: to w grudniu dostaną.

Przewodniczący Rady: a jaka będzie podstawa, skoro jeszcze nie będzie prawomocnej uchwały

i nie można się będzie na nią powołać.

Zastępca Wójta: ale to jest umowa o pracę, to jest z innej ustawy.

Radny Stanisław Doleziński:  dlaczego chcemy to zlikwidować,  czym to jest  udokumentowane;

kwotami,  czy  to  jest  opieszałość  kogoś?  Niedawno  utworzyliśmy  placówkę,  już  chcemy

rozwiązywać. To jedna sprawa. Druga sprawa: czy damy jakieś odszkodowanie z tego tytułu? 

Zastępca Wójta: wygasa umowa o pracę.

Radny Doleziński: dla dwóch osób, a pozostała dwójka?

Zastępca Wójta: oni będą jeszcze w styczniu pracować i będą na wypowiedzeniu o pracę.

Radny  Paweł  Jamrożek  zabrał  głos  informując,  że  zgodnie  z  kodeksem  pracy  okres

wypowiedzenia jest płacony pracownikowi i jest to czas na znalezienie pracy i  zapewnienie bytu.

Radny  dodał,  że  nie  jest  to  całkowita  likwidacja  placówki,  gdyż  działania  dotychczas  tam

prowadzone będą realizowane przez jednostkę zewnętrzną.

Radna Regina Chyb: chciałam zadać dalej idące pytanie. Bo mamy na terenie gminy jednostki,

które zgodnie z prawem można oddać w zarządzanie stowarzyszeniom. Czy to jest pierwszy krok

w tym kierunku?

Zastępca Wójta: które jednostki?

Radna Chyb: myślę o oświacie, o szkołach. Czy to jest pierwszy krok w tym kierunku, bo to by nam

dało znacznie większe oszczędności? Stąd takie, na wyrost może, pytanie.

Zastępca  Wójta:  oczywiście,  że  na  wyrost  pytanie;  nie  ma  takich  planów  ani  projektów  na

przyszłość. 

Radna Chyb: bo z mocy prawa można szukać oszczędności.
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Zastępca Wójta: szukamy oszczędności, ale nie w oświacie.

Radny  Mirosław Januchta:  Pani  Przewodnicząca,  proszę  nie  sugerować  Panu  Wójtowi  takich

działań. 

Radna Chyb: ja nie sugeruję, ja tylko pytam.

Radna Genowefa Jaros zabrała głos informując,  że będzie głosować przeciwko takim planom,

gdyż uważa że jest to za wcześnie, na tego typu działania. Rok czasu działania placówki to okres,

po którym należy przeanalizować prowadzone działania i ewentualnie wprowadzić zmiany. Radna

uważa, że należy dać szansę ludziom tam pracującym i zwróciła uwagę na fakt, że gmina nie

będzie  miała  wpływu  na  politykę  prowadzą  przez  stowarzyszenie  i  gwarancji  na  jakość

prowadzonych zajęć.

Przewodniczący Rady zamkną dyskusję i poprosił o opinię komisji.

Komisja  Oświaty,  Kultury,  Opieki  Społecznej  i  Promocji  Gminy  w  dniu  19.12.br.  Pozytywnie

zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały (stanowi załącznik protokołu).

Komisja Budżetu i Finansów, 16 grudnia 2013 roku negatywnie zaopiniowała omawiany projekt

(stanowi załącznik).

Radni,  w głosowaniu: 5 „za”,  8 „przeciw” 2 „wstrzymujące się – odrzucili  proponowany projekt

uchwały.

Przewodniczący Rady złożył wniosek o zdjęcie z porządku obrad punktów 13 i 14, z uwagi na

powiązania kolejnych punktów i negatywne rozstrzygnięcie powyższej sprawy.

Radni,  w głosowaniu:  14 „za”  jednogłośnie  przyjęli  proponowaną zmianę (chwilowo nieobecny

radny Mirosław Januchta). 

Ad. 15.

Projekt uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na dalsze wydzierżawienie części działki nr 257/4

o powierzchni 0,2168 ha, położonej obrębie ewidencyjnym Wola Kopcowa. 

Pan  Dariusz  Korczyński  –  Kierownik  Referatu  Budownictwa  i  Gospodarki  Przestrzennej

przedstawił projekt uchwały. 

Radny Paweł Jamrożek poprosił o zwrócenie uwagi i uczulenie mieszkańców na sposób działania

niektórych  firm,  które  bezprawnie  zajmują  prywatne  tereny  robiąc  sobie  składowisko,  czy

pozostawiając nieuporządkowany teren.

Nie zgłoszono więcej uwag.

Komisja  Ochrony  Środowiska,  Gospodarki  Gruntami  i  Rolnictwa  zaopiniowała  pozytywnie

omawiany projekt (stanowi załącznik protokołu).

Komisja  Budżetu  i  Finansów pozytywnie  zaopiniowała  przedstawiony projekt  uchwały (stanowi

załącznik).

Uchwała  Nr  XLII/328/2013 Rady  Gminy  Masłów  w  sprawie wyrażenia  zgody  na  dalsze

wydzierżawienie  części  działki  nr  257/4  o  powierzchni  0,2168  ha,  położonej  obrębie
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ewidencyjnym  Wola  Kopcowa  –  podjęta została  15  głosami  „za”,  jednogłośnie  i  stanowi

załącznik protokołu.  

Ad. 16.

Projekt  uchwały  opiniującej  uchwałę  Sejmiku  Województwa  Świętokrzyskiego  w  sprawie

wyznaczenia aglomeracji Kielce. 

Projekt przedstawił Wójt Gminy Masłów Ryszard Pazera. 

Nie zgłoszono uwag.

Komisja  Budżetu  i  Finansów pozytywnie  zaopiniowała  przedstawiony projekt  uchwały (stanowi

załącznik protokołu).

Uchwała Nr XLII/329/2013 Rady Gminy Masłów  opiniująca uchwałę Sejmiku Województwa

Świętokrzyskiego w sprawie wyznaczenia aglomeracji Kielce – została przyjęta w głosowaniu

15 „za”, jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik protokołu.  

Przewodniczący Rady ogłosił 15 – minutową przerwę.

Ad. 17.

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Masłów na 2014 rok. 

a) przedstawienie projektu uchwały budżetowej

Pani Małgorzata Kumór – Skarbnik Gminy odczytała projekt uchwały. 

Wójt Gminy Ryszard Pazera omówił szczegółowo zadania planowane do realizacji w roku 2014.

b) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej

Skarbnik  Gminy  odczytała  uchwałę  Nr  2156/2013  II  Składu  Orzekającego  Regionalnej  Izby

Obrachunkowej  w  Kielcach  z  dnia  5  grudnia  2013 roku w sprawie  opinii  o  projekcie  uchwały

budżetowej Gminy Masłów na 2014 rok (stanowi załącznik protokołu). 

c) odczytanie opinii komisji stałych Rady Gminy Masłów

Komisja Oświaty, Kultury, Opieki Społecznej i Promocji Gminy pozytywnie zaopiniowała powyższy

projekt (stanowi załącznik).

Komisja  Ochrony  Środowiska,  Gospodarki  Gruntami  i  Rolnictwa  zaopiniowała  pozytywnie

omawiany projekt (stanowi załącznik).

Komisja  do spraw Inwestycji  pozytywnie  zaopiniowała  przedstawiony projekt  uchwały (stanowi

załącznik). Komisja składa dwa wnioski.

Komisja  Budżetu  i  Finansów pozytywnie  zaopiniowała  przedstawiony projekt  uchwały (stanowi

załącznik protokołu).

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

d) stanowisko Wójta w sprawie złożonych wniosków

Przewodniczący komisji Inwestycyjnej odczytał wnioski Komisji:

1) dotyczy zadania budowy drogi między Masłowie Pierwszym a Masłowem Drugim (łącznik),
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wartość zadania 800.000 zł, środki należy pozyskać z kredytu.

Wójt  Gminy Masłów nie wyraził  zgody na zwiększenie kredytu i wyjaśnił,  że budowa drogi jest

kontynuowana.

2) Wniosek  o  wycofanie  z  budżetu  gminy  sprzedaży  działek,  których  środki  będą

przeznaczone na modernizację budynku GOKiS w Masłowie Pierwszym oraz wycofanie

inwestycji pn. „Modernizacja budynku GOKiS w Masłowie”, kwota 400.000 zł.

Wójt Gminy poprosił Radę o nieuwzględnianie tego wniosku według propozycji Komisji do spraw

Inwestycji, z uwagi na fakt, iż budynek wymaga remontu. Jest to obiekt w centrum Masłowa, który

nie przynosi nam chluby, dlatego m. in. pozyskaliśmy na ten cel pieniądze z Ministerstwa Kultury

i  Dziedzictwa Narodowego. Wójt  wyjaśnił  również, że podjęte zostały działania zmierzające do

uregulowania stanu prawnego terenu pod budynkiem, w celu uzyskania pozwolenia na budowę.

Wójt zaproponował by nie zdejmować zadania, w zamian za zmniejszenie kwoty wydatkowanej na

remont budynku GOKiS do 200.000 zł i zmniejszenie wartości sprzedaży, 

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów poinformowała, że wniosek Komisji powiela

omówiony właśnie wniosek.   

e) dyskusja nad projektem uchwały budżetowej

Radny Kazimierz Rachwał zabrał głos informując, że ważne jest pozyskiwanie środków, nie tylko

ze sprzedaży, bo w przypadku Domaszowic działki są ogłoszone do sprzedaży, a nie ma chętnych,

przez co zadanie nie jest realizowane.

Radna Małgorzata Kozubek zapytała czy były rozmowy nt. pozyskania środków ze Związku Gmin

Gór Świętokrzyskich, gdyż w dniu dzisiejszym planowane było posiedzenie.

Zastępca Wójta Jadwiga Duda odpowiedziała, że uczestniczyła w spotkaniu i poinformowała, że

przez ZGGŚ można aplikować o środki, ale musimy mieć zapewnione środki w budżecie własnym.

Propozycja dotyczyła budowy trzech odcinków: kanalizacja w Domaszowicach – projekt jest, sieć

wodociągowa  Brzezinki  –  Ciekoty,  w  drodze  Lasów  Państwowych  –  projekt  jest  na  etapie

tworzenia, sieć wodociągowa na ul. Spokojnej i i Małej, jednak okazuje się, ze z RPO nie można

pozyskać środków przez ZGGŚ, tylko możemy jako gmina, bo musimy mieć zabezpieczenie.

Radna Kozubek przedstawiła stanowisko części radnych, którzy nie są za tym, by nie realizować

zadania, ale nie zgadzają się na sprzedaż działek. Teren ten ma służyć młodzieży, planowana tam

była budowa kompleksu sportowego. 

Radny Andrzej Pedrycz zapytał co w sytuacji, gdy działki zostaną sprzedane, a grunt nie zostanie

uregulowany i nie uzyskamy pozwolenia na budowę.

Wójt  Gminy  odpowiedział,  że  sprzedaż  działek  dotyczy  warunku  inwestycyjnego,  z  punktu

ekonomicznego.  Wójt  wyjaśnił,  że wszystkie zadania przyjęte do realizacji  zostały skrupulatnie

przyjęte i zgodnie z ustaloną zasadą inwestowania, niewielka część zadania jest inwestowana ze

sprzedaży nieruchomości. Wójt wyjaśnił, że nie może wyrazić zgody na kredytowanie zadań. Wójt

przypomniał,  że projekt  tego zadania powstał  dzięki  finansowaniu go ze środków pozyskanych
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z zewnątrz, więc zdjęcie tego zadania będzie niekonsekwencją działań. Wójt dodał również, że

w trakcie trwania roku, Rada ma obowiązek wypowiedzieć się co do sprzedaży, jednak poprosił, by

na ten moment nie zamykać tej drogi, poprzez zdjęcie zadania.

Radny Mirosław Januchta zwrócił się z pytaniem do Pani Skarbnik. Na komisji budżetowej szeroko

omawiany  był  temat  kredytu  i  długu  gminy.  Radny  poprosił  by  Pani  Skarbnik  przedstawiła

informację o wysokości kredytu i na co ma być przekazany oraz o kwocie długu.

Skarbnik  Gminy  odpowiedziała,  że  przy  projekcie  uchwały  w  sprawie  wieloletniej  prognozy

wszystko zostanie skrupulatnie omówione. Planowany kredyt zostanie zaciągnięty na realizację

zadań  inwestycyjnych.  Planowana  kwota  kredytu  będzie  wynosić  na  koniec  2014  roku  –

10.075.265,00 zł.

Wójt zaznaczył, że w 2014 roku kredyt ten nie będzie spłacany.

Radny Andrzej Pedrycz zabrał głos informując, że przez dwa lata Pan Wójt mówił, że poprzednia

rada zadłużyła gminę na poziomie 37%. na ten moment, jeśli zaciągniemy ten kredyt 1.250.000 zł,

to zadłużenie będzie na podobnym poziomie, albo wyższe. Radny zapytał, jak to się ma do słów

Pana Wójta.

Wójt Gminy odpowiedział, że kwota zadłużenia będzie niższa, bo w poprzedniej radzie, było to 11

mln.  Wójt  dodał,  że  nie  chce  rozliczać  poprzednich  kadencji,  na  co  były  wzięte  kredyty,  bo

wiadomo, że były to dwie inwestycje sztandarowe, tj. budowa szklanego Domu i Hali Sportowej

w  Masłowie  Pierwszym.  W  większości  środki  z  kredytu  zostały  spożytkowane  na  bieżące

utrzymanie,  natomiast  w  naszych  założeniach  –  środki  te  zostaną  przekazane  na  zadania

inwestycyjne, stanowiąc tzw. majątek dodany. 

Radny Pedrycz zapytał, czy według Wójta, hala nie przynosi tego efektu.

Wójt odpowiedział, że przynosi, ale kredyt wynosił aż 11 mln.

Radny Januchta wymienił kilka zadań: szkoła w Mąchocicach, szkoła w Brzezinkach, strażnica

w Marchocicach  Kapitulnych, droga i chodnik przez całe Mąchocice dole – trochę tych zadań było.

Radny Pedrycz dodał budynek w Woli Kopcowej.

Wójt  odpowiedział,.  Że nie chce w szczegółach polemizować tu dziś na ten temat. Planowany

kredyt jest szczegółowo opisany, na jakie zadania zostanie przeznaczony. Wójt wyjaśnił również

zasady funduszu dzierżawnego, z którego zostanie podłączonych 1300 gospodarstw do kanalizacji

–  to  też  gmina będzie  musiała  spłacić,  by dokonać tak  epokowego dzieła.  To kolejna,  ważna

inwestycja.

Radna  Małgorzata  Kozubek  poinformowała,  że  będzie  głosować  przeciwko  tej  uchwale

wyjaśniając,  że  w centrum Masłowa zostały  dwie  ulice  Spokojna i  Mała,  gdzie  mimo obietnic

złożonych  mieszkańcom  –  nie  ma  projektu  sieci  wodociągowej.  Mieszkańcy  tych  ulic  na  ten

moment  już  wyrazili  zgodę  na  kanalizację.  Druga  sprawa  poruszona  przez  Radną  to

dofinansowanie do sportu, gdzie Wójt wyraził zgodę na dodanie 10.000 zł do sportu – tego też nie

ma w projekcie, dlatego młodzież nie ma szansy na organizację zajęć, bo nie ma pieniędzy na
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instruktora. 

Radny Bogusław Moskal  zabrał  głos informując,  że trzy lata temu, przed wyborami,  Pan Wójt

dofinansowanie  do sportu,  budowę drogi  łączącą Masłów Pierwszy z Masłowem Drugim,  oraz

zatrudnienie pracowników, którzy zajmą się ściąganiem pieniędzy unijnych. Radny poinformował,

że po przedstawionym projekcie budżetu wnioskuje, że tych pracowników nie ma i m. in. dlatego

zawiódł się na składanych obietnicach. 

Przewodniczący Rady zabrał głos informując, ze zgadza się z przedmówcą, co do ilości zadań

dotowanych ze środków Unii Europejskiej czy ministerialnych.  Przewodniczący dodał, że również

nie zgadza się na kredytowanie remontu GOKiSu. Ponadto,  Przewodniczący poinformował,  że

według jego oceny zadanie to zostało źle oszacowane, gdyż w budżecie gdyż przyjęta została

kwota 400.000 zł, natomiast operat szacunkowy opiewa na 2,5 mln zł. Poza tym wycena działek

przeznaczonych  do  sprzedaży  nie  jest  urealniona,  gdyż  działkę,  tą  większą  oszacowano  na

100.000 zł, zaś w budżecie wpisano 400.000 zł pozyskanych ze sprzedaży. Rada stawiana jest

przed faktem dokonanym, gdzie ogłasza się przetarg a potem okazuje się, że musimy zwiększyć

środki, bo w budżecie brakuje nam pieniędzy na zadanie. Podobnie było w tym roku z boiskiem

w Mąchocicach. Przewodniczący poinformował również, że rozmawiał z Dyrektorem Wróblem i

uzyskał informację, że Powiat nie ma pieniędzy na remonty, więc nic nam nie da wpisanie zadań

do budżetu,  pod warunkiem współfinansowani.  Jedyne zadanie,  na które Powiat  zarezerwował

środki to droga i most w Masłowie, w kierunku Woli Kopcowej. Przewodniczący Rady dodał, że

radni z Masłowa Pierwszego są za realizacją tego zadania, ale nie zgadzają się na sprzedaż tych

działek, z obawy że powtórzy się sytuacja z Woli Kopcowej, o czym wielokrotnie wspominał radny

Pedrycz.

Wójt odniósł się do słów Przewodniczącego wyjaśniając, że to Rada decyduje o sprzedaży działek,

więc  dziwi  się  obawom  Przewodniczącego.  Ponadto  Wójt  dodał,  że  konsekwencją  przyjęcia

zadania polegającego na przygotowaniu projektu modernizacji budynku GOKiS jest kolejny etap,

czyli  przystąpienie  do  prac  remontowych.  Co  do  wypowiedzi  Radnego  Moskala,  Wójt

poinformował, ze pozostawia to bez komentarza. 

Przewodniczący Rady ogłosił 10 minutową przerwę.

Radny  Paweł  Jamrożek  zapytał  w  imieniu  sołtysów,  jakie  zadania  planuje  się  do  realizacji

w sołectwie Barcza.

Wójt  odpowiedział,  że  jest  wpisane  tylko  zadanie  realizowane w ramach funduszu sołeckiego

dotyczące  dalszego  zagospodarowania  placu  wokół  świetlicy  wiejskiej  oraz  drobne  remonty

budynku świetlicy (schody).

Przewodniczący zamknął dyskusję i poinformował, że po rozmowach z Wójtem nt. zdjęcia zadania

dotyczącego remontu budynku GOKiS i sprzedaży działek – wspólnie wypracowano stanowisko,

że w projekcie zmienione zostaną działki przeznaczone do sprzedaży, tzn. wpisane zostaną działki

piaskowni. Sprzedaż tych działek będzie warunkowana uregulowaniem stanu prawnego gruntu i
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budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu.

Przewodniczący  przystąpił do głosowania dwóch wniosków:

1) wniosek  Komisji  Inwestycyjnej  dotyczący  wycofania  z  budżetu  sprzedaży  działek  przy

Gminnym Ośrodku Kultury i skreśleniu zadania pn. „Modernizacja budynku GOKiS” - został

przyjęty w głosowaniu 15 „za”, jednogłośnie.

2) Wójt Gminy złożył wniosek o przyjęcie autopoprawki do projektu budżetu poprzez dodanie

zadania „modernizacja budynku GOKiS”  oraz zapisu w akapicie „ w 2014 roku zostały

zaplanowane dochody ze sprzedaży gruntów gminnych w łącznej kwocie 1.300.000,00zł.,

na którą składają się: (…) 400.000,00zł. – ze sprzedaży gruntów w Masłowie Pierwszym -

dotyczy  działki  o  nr  1084  o  pow.  0,8  ha.  Druga  autopoprawka,  będąca  kontynuacją

sformalizowania tego zadania: „Modernizacja budynku GOKiS w Masłowie  – o wartości

400.000,00zł  warunkiem  realizacji  tego  zadania  będzie  uzyskanie  dochodów  z  tytułu

sprzedaży gruntów położonych w w/w sołectwach. Warunkiem sprzedaży działki nr 1084 w

Masłowie Pierwszym będzie uregulowanie stanu prawnego działki na której stoi budynek

GOKiS w Masłowie”.

Wójt  ponowił  wniosek  zdjęty  w  poprzednim  głosowaniu,  dotyczący  modernizacji  budynku

Gminnego Ośrodka Kultury i Portu w Masłowie, z uwzględnieniem zaproponowanej zmiany”

Radni  w  głosowaniu:  9  głosów  „za”,  4  głosy  „przeciw”  2  głosy  „wstrzymujące  się”  -  przyjęli

zaproponowane autopoprawki Wójta. 

Przewodniczący  poinformował,  że  przed  sesją  zgłoszone  zostały  autopoprawki  dotyczące

uszczegółowienia nazw zadań, które również podlegają głosowaniu.

Radni,  w  głosowaniu  13  „za”  przy  2  głosach  „wstrzymujących  się”  -  przyjęli  zaproponowane

autopoprawki Wójta.

f) głosowanie nad przyjęciem uchwały budżetowej na 2013 rok

Przewodniczący Rady poinformował, że głosowanie odbywa się z uwzględnieniem bezwzględnej

większości ustawowego składu rady.

Uchwała Nr XLII/330/13 Rady Gminy Masłów w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Masłów

na 2014 rok – przyjęta została w głosowaniu: 8 „za”, 7 „przeciw” 0 „wstrzymujących się”. Uchwała

stanowi załącznik protokołu.  

Przewodniczący Rady ogłosił 10 minutową przerwę.

Ad. 18.

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Masłów na lata 2013-

2025. 

a) przedstawienie projektu uchwały

Projekt przedstawiła Skarbnik Gminy Masłów Małgorzata Kumór.

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

Komisja  Ochrony  Środowiska,  Gospodarki  Gruntami  i  Rolnictwa  zaopiniowała  pozytywnie

omawiany projekt (stanowi załącznik).

Komisja  do spraw Inwestycji  pozytywnie  zaopiniowała  przedstawiony projekt  uchwały (stanowi

załącznik).

Komisja Oświaty, Kultury, Opieki Społecznej i Promocji Gminy pozytywnie zaopiniowała powyższy

projekt (stanowi załącznik).

b) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej

Skarbnik  Gminy  odczytała  uchwałę  Nr  2157/2013  II  Składu  Orzekającego  Regionalnej  Izby

Obrachunkowej w Kielcach z dnia 5 grudnia 2013 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały rady

Gminy w Masłowie w sprawie  przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Masłów na lata

2014-2025. Powyższa opinia stanowi załącznik protokołu. 

c) dyskusja nad projektem uchwały

Brak głosów w dyskusji.

d) głosowanie nad przyjęciem uchwały

Uchwała  Nr  XLII/331/13 Rady  Gminy  Masłów  w  sprawie przyjęcia  wieloletniej  prognozy

finansowej  Gminy  Masłów  na  lata  2013-2025 –  została  przyjęta  w  głosowaniu:  10  „za”,  5

„przeciw”, 0 „wstrzymujących się”. Uchwała stanowi załącznik protokołu.  

Ad. 19.

Informacja  Komisji  Ochrony  Środowiska,  Gospodarki  Gruntami  i  Rolnictwa  dotycząca

komunalizacji działek 325, 398/2, 398/4, 398/5, 398/7, 398/8, 398/9, 398/10, 403/1, 834, 836, 839,

840, 326/1, 326/2, 326/3, 326/4 i 398/6 położonych w miejscowości Mąchocice Kapitulne. 

Rady  Andrzej  Bawół  –  Przewodniczący  Komisji  Ochrony  Środowiska,  Gospodarki  Gruntami

i Rolnictwa przedstawił informację, dotyczącą komunalizacji działek nr  325, 398/2, 398/4, 398/5,

398/7, 398/8, 398/9, 398/10, 403/1, 834, 836, 839, 840, 326/1, 326/2, 326/3, 326/4 i 398/6 (stanowi

załącznik  protokołu)  wypracowaną przez  Komisję  w dniu  11  grudnia  br.,  wraz  z  wnioskiem w

sprawie przyjęcia do wiadomości i zaakceptowania przez Radę Gminy materiałów przygotowanych

do komunalizacji, które zostaną wyłożone do publicznej wiadomości na okres 30 dni.

Radny Paweł Jamrożek zapytał jaki jest łączny areał gruntów.

Radny Ryszard Szymczuch odpowiedział, że 1,20 ha, informacja jest podana w materiałach.

Nie zgłoszono uwag do informacji. 

Rada Gminy przyjęła do wiadomości i zaakceptowała materiały przygotowane do komunalizacji.

Ad. 20.

Interpelacje, wnioski i zapytania.

Radny Kazimierz Rachwał zwrócił  się z prośbą o interwencję do Radnych Powiatu, w sprawie
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powstałych zapadłości, w wyniku budowy kanalizacji, w drodze powiatowej wzdłuż Domaszowic.

Radny przypomniał, że firma Fart zobowiązana została do odbudowy dróg: powiatowej i gminnej,

jednak nie wywiązała się z tego zadania; gmina wystąpiła w tej sprawie na drogę sądową.

Radna Powiatu Teodora Jagiełło odpowiedziała, że formalnie nie jest jeszcze członkiem żadnej

komisji,  ponadto  nie  zna  sprawy,  gdyż  jest  Radną  Powiatu  od  niedawna.  Radna  poprosiła

o szczegółowe przedstawienie sytuacji i podjętych działań.

Radny Powiatu Tomasz Lato przedstawił w kolejności działania podjęte przez Powiat w tej sprawie

i wyjaśnił, że Powiat nie przystąpił do naprawy tej drogi, gdyż istnieje szansa, że firma Fart wykona

to zadanie.  Radny Lato przedstawił  zaproponowany budżet  Powiatu,  informując że planowana

sesja budżetowa przypada na dzień 30 grudnia.

Radna Jagiełło poprosiła o informację, w przypadku planowanych spotkań w sprawie negocjacji

dotyczącej tej drogi.

Radny Rachwał wspomniał o tragedii do jakiej doszło w Domaszowicach i przypomniał, że wiosną

tego  roku  informował  o  problemie  z  lisami,  doszły  do  tego  psy.  Zajmujemy  się  ratowaniem

zwierząt, a nikt nie zastanowi się nad bezpieczeństwem ludzi. 

Radny Paweł Jamrożek poinformował o sprawie uszkodzonego chodnika w Dąbrowie Koszarce

i poprosił o inwentaryzację chodnika, gdyż kończy się okres gwarancyjny.

Radna Jagiełło odpowiedział,że rozeznała się w tej sprawie i poinformowała, że odpowiedzialnym

za ten stan rzeczy jest kto inny, nie można odbijać piłeczki między powiatem a gminą. Sytuacja jest

skomplikowana, gdyż dotyczy wydatkowania pieniędzy publicznych, w sytuacji gdy powinno być

dochodzenie i osoba, która wjechała na chodnik samochodem ciężarowym z przyczepą – powinna

być pociągnięta do odpowiedzialności.

Radny Jamrożek zabrał głos informując, że według jego oceny jest to unik ze strony Powiatu, gdyż

problem jest na całej długości chodnika, nie na wysokości jednej posesji,  gdzie faktycznie ktoś

wjechał.

Radna Jagiełło odpowiedziała, że w tej sytuacji złoży interpelację w dniu jutrzejszym.

Radny Andrzej Pedrycz zapytał, czy firma pana Stokowskiego odśnieża drogi powiatowe.

Wójt Gminy Ryszard Pazera odpowiedział,że firma zajmuje się odśnieżaniem dróg powiatowych

i gminnych. 

Więcej uwag nie zgłoszono, Przewodniczący Rady zamknął dyskusję.

Ad. 21.

Sprawy organizacyjne, komunikaty.

Przewodniczący Rady poinformował,  że w związku z planowanym zakupem Poradnika Sołtysa

i Radnego, będzie konieczność zwrotu podatku za tę publikację, tj 5 zł od Poradnika. W związku ze

zbliżającymi się świętami, Przewodniczący Rady złożył zebranym życzenia.

Wójt Gminy Ryszard Pazera złożył życzenia świąteczne i zaprosił na spotkanie opłatkowe.
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Radna Powiatu Teodora Jagiełło złożyła życzenia świąteczne w imieniu Rady Powiatu.

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