
Protokół Nr XLIV/2014

z sesji Rady Gminy Masłów, 

która odbyła się w dniu 23 stycznia 2014 roku

Tematyka sesji:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu Nr XLIII/2013 z poprzedniej sesji.

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

6. Projekt  uchwały  w  sprawie  podwyższenia  kryterium  dochodowego  uprawniającego  do

przyznania  nieodpłatnie  pomocy  w  zakresie  dożywiania  w  formie  posiłku,  świadczenia

pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów

żywnościowych  dla  osób  objętych  wieloletnim  programem  wspierania  finansowego  gmin

w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.

7. Projekt uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie

posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego

w  postaci  produktów  żywnościowych  dla  osób  objętych  wieloletnim  programem  wspierania

finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-

2020.

8. Projekt  uchwały  w  sprawie  ustanowienia  wieloletniego  programu  osłonowego  w  zakresie

dożywiania „pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020. 

9. Projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Masłów do partnerstwa

w realizacji  projektu  pod  nazwą  „Schematom  STOP!  Wspólne  działanie  pomocy społecznej

i  instytucji  rynku  pracy-  pilotaż”  realizowanego  w  ramach  Programu  Operacyjnego  Kapitał

Ludzki,  Priorytet  I  „Zatrudnienie  i  integracja  społeczna”,  Działanie  1.2  „Wsparcie  systemowe

instytucji  pomocy  i  integracji  społecznej”  współfinansowanego  ze  środków Unii  Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

10. Projekt  uchwały  w  sprawie  przyjęcia  „Programu  Ograniczenia  Niskiej  Emisji  dla  Gminy

Masłów”.

11. Projekt uchwały w sprawie zmiany lokalizacji przystanku komunikacyjnego Wola Kopcowa /ul.

Świętokrzyska (0312)(IV)/08 przy drodze powiatowej  nr  0312 T  Masłów – Wola  Kopcowa –

Domaszowice w miejscowości Wola Kopcowa w kilometrze drogi km 2+100.

12. Projekt  uchwały  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  wynajem  lokalu  użytkowego  w  budynku

położonym w Wiśniówce nr 75a.

13. Projekt  uchwały  w  sprawie  zgody  na  wykonanie  odcinka  sieci  wodociągowej
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w miejscowości Wola Kopcowa ul.  Wspólna do działki o nr ewid 288/5, przez wnioskodawcę

Pana Piotra Goworek zam. Kielce. 

14. Projekt  uchwały  w  sprawie  zgody  na  wykonanie  odcinka  sieci  wodociągowej

w miejscowości Ciekoty do działek o nr ewid 96/3, 97/2, 97/3, 97/5, 39/3, 39/ 4, 40/4, 41/4, przez

wnioskodawcę Pana Przemysława Grudzińskiego  zam. Kielce. 

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

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

17. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Górno.

18. Przyjęcie sprawozdań z pracy Komisji stałych Rady Gminy Masłów za 2013 rok.

19. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Masłów na

2014 r.

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  23  stycznia  2014  roku

o godzinie  14.08 Przewodniczący Rady Gminy Masłów – Sylwester  Wojtyna,  otworzył  obrady.

Przewodniczący przywitał radnych, sołtysów i przybyłych gości.

Wójt  Gminy Masłów Ryszard Pazera przedstawił  pana mecenasa Grzegorza Olecha,  który od

stycznia prowadzi obsługę Gminy od strony prawnej. 

Ad. 2.

Stwierdzenie quorum.

W dzisiejszym posiedzeniu uczestniczy 14 radnych – 100 % z 14 osobowego składu Rady, co jest

podstawą do podejmowania prawomocnych uchwał.

Lista obecności stanowi załącznik Nr 1 niniejszego protokołu.

Ad. 3.

Przyjęcie porządku obrad.

Radny  Andrzej  Bawół  –  Przewodniczący  Komisji  Ochrony  środowiska,  Gospodarki  Gruntami

i Rolnictwa poprosi o zdjęcie z porządku obrad puntu 10 – Projekt uchwały w sprawie przyjęcia

„Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Masłów”.

Nie zgłoszono więcej uwag.

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

W głosowaniu 14 „za”, jednogłośnie zmieniony porządek obrad został przyjęty. 
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Ad. 4.

Przyjęcie protokołu Nr XLIII 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. 

Nie zgłoszono uwag; sprawozdanie zostało przyjęte do akceptującej wiadomości. 

Sekretarz Gminy Masłów Jarosław Królicki:

1) odczytał  ogłoszenie  Krajowego  Biura  Wyborczego  w  sprawie  zarządzenia  wyborów

uzupełniających do Rady Gminy Masłów w okręgu wyborczym nr 5 w Masłowie Pierwszym

oraz  przedstawił  kalendarz  wyborczy  stanowiący  załącznik  do  Zarządzenia  Nr  5/2014

Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 20 stycznia 2014 roku;

2) poinformował o planowanym na dzień 17 lutego 2014 roku szkoleniu organizowanym przez

Świętokrzyski  Ośrodek  Doradztwa  Rolniczego  w zakresie  stosowania  środków ochrony

roślin przy użyciu opryskiwacza;

3) przedstawił  informację  dotyczącą usuwania  drzew w nagłych wypadkach,  stanowiących

zagrożenie dla użytkowników dróg oraz poinformował o procedurze usuwania drzew.

Nie zgłoszono uwag do przedstawionych informacji.

Ad. 6.

Projekt uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania

nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup

posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób

objętych  wieloletnim  programem wspierania  finansowego gmin w zakresie  dożywiania  „Pomoc

państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020. 

Pani Monika Dolezińska – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przedstawiła projekt.

Kierownik  poprosiła  o  naniesienie  autopoprawki  w  §  3,  gdzie  zamiast  treści  „(…)  z  mocą

obowiązującą od dnia 01 lutego 2014 r.” należy wpisać: „z mocą obowiązującą od dnia 02 stycznia

2014 r.”. Zapis ten został podyktowany pismem Wojewody Świętokrzyskiego, w którym Wojewoda

potwierdza finansowanie tego zadania od stycznia 2014 roku.

Nie zgłoszono uwag.

Komisja  Oświaty,  Kultury,  Opieki  Społecznej  i  Promocji  Gminy  w  dniu  21  stycznia  2014  roku

zaopiniowała pozytywnie omawiany projekt uchwały (stanowi załącznik protokołu).

Komisja  Budżetu  i  Finansów  na  posiedzeniu  w  dniu  20  stycznia  2014  roku  pozytywnie
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zaopiniowała przedstawiony projekt (stanowi załącznik protokołu).

Autopoprawka została przyjęta przez radnych 14 głosami „za”, jednogłośnie.

Uchwała  Nr  XLIV/334/2014 Rady  Gminy  Masłów  w  sprawie  podwyższenia  kryterium

dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania

w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia

rzeczowego  w  postaci  produktów  żywnościowych  dla  osób  objętych  wieloletnim

programem  wspierania  finansowego  gmin  w  zakresie  dożywiania  „Pomoc  państwa

w  zakresie  dożywiania”  na  lata  2014-2020 –  została  podjęta  w  głosowaniu:  14  „za”,

jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik protokołu. 

Ad. 7.

Projekt uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie

posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w

postaci  produktów  żywnościowych  dla  osób  objętych  wieloletnim  programem  wspierania

finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-

2020.

Projekt przedstawiła Kierownik GOPS Monika Dolezińska, zgłaszając jednocześnie autopoprawkę

w  §  3,  o  treści  „(…)  z  mocą  obowiązującą  od  dnia  02  stycznia  2014  r.”,  jak  w  przypadku

poprzedniej uchwały. 

Przewodniczący Rady zapytał, w przypadku przyjęcia tej autopoprawki, co się dzieje z osobami,

które nie otrzymały pomocy od 2 stycznia. 

Kierownik GOPS odpowiedziała, że te osoby będą mogły otrzymać pomoc finansową w postaci

zasiłku celowego  na zwrot kosztów.

Przewodniczący Rady zapytał, czy posiłki będą wydawane od jutra.

Kierownik GOPS odpowiedziała, że tak.

Brak więcej uwag.

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

przedstawiony projekt uchwały (stanowi załącznik).

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

Radni przyjęli autopoprawkę 14 głosami „za”, jednogłośnie.

Uchwała Nr XLIV/335/12 Rady Gminy Masłów w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków

w zakresie dożywiania w formie posiłku,  świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub

żywności  albo  świadczenia  rzeczowego  w postaci  produktów żywnościowych  dla  osób

objętych  wieloletnim  programem  wspierania  finansowego  gmin  w  zakresie  dożywiania

„Pomoc  państwa  w  zakresie  dożywiania”  na  lata  2014  –  2020 –  przyjęta  została

w głosowaniu: 14 „za”, jednogłośnie i stanowi załącznik protokołu. 
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Ad. 8.

Projekt  uchwały  w  sprawie  ustanowienia  wieloletniego  programu  osłonowego  w  zakresie

dożywiania „pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020. 

Kierownik  Gminnego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  Monika  Dolezińska omówiła  szczegółowo

projekt  uchwały  i  poprosiła  o  uwzględnienie  autopoprawki  w  §  3,  o  treści  „(…)  z  mocą

obowiązującą od dnia 02 stycznia 2014 r.”, jak w przypadku poprzednich uchwał.

Radny Mirosław Januchta zapytał, czy wszyscy dyrektorzy wykorzystali te 20%.

Kierownik GOPS odpowiedziała, że tak, wszyscy wykorzystali maksymalnie.

Nie zgłoszono więcej uwag.

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

przedstawiony projekt uchwały (stanowi załącznik).

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

Autopoprawka została przyjęta przez radnych 14 głosami „za”, jednogłośnie.

Uchwała  Nr  XLIV/336/2014 Rady  Gminy  Masłów  w  sprawie  ustanowienia  wieloletniego

programu osłonowego w zakresie dożywiania „pomoc gminy w zakresie dożywiania” na

lata  2014-2020 –  została  podjęta  14  głosami  „za”,  jednogłośnie.  Uchwała stanowi  załącznik

protokołu. 

Ad. 9.

Projekt  uchwały  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  przystąpienie  Gminy  Masłów do  partnerstwa

w  realizacji  projektu  pod  nazwą  „Schematom  STOP!  Wspólne  działanie  pomocy  społecznej

i instytucji rynku pracy- pilotaż” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

Priorytet  I  „Zatrudnienie  i  integracja  społeczna”,  Działanie  1.2  „Wsparcie  systemowe  instytucji

pomocy  i  integracji  społecznej”  współfinansowanego  ze  środków  Unii  Europejskiej  w  ramach

Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt omówiła pani Monika Dolezińska – Kierownik GOPS, informując, że liderem projektu jest

Powiat Kielecki – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR), które zaprosiło do współpracy

dwie gminy: Bieliny i Masłów. Całość projektu finansuje Powiat Kielecki.

Sołtys sołectwa Wiśniówka Maria Bysiak zapytała, jakie rodziny będą objęte projektem.

Kierownik GOPS odpowiedziała, że są trzy kryteria według których przeprowadzony będzie nabór

rodzin: korzystające z pomocy społecznej, zarejestrowane w biurze pracy i rodziny wielodzietne.

Udział rodzin musi być dobrowolny. Kierownik GOPS dodała, że do projektu przystąpiły tylko cztery

powiaty z terenu województwa: ostrowiecki, świętokrzyski, buski i kielecki.

Brak więcej uwag.

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

przedstawiony projekt uchwały.

Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt.
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Uchwała Nr XLIV/337/12 Rady Gminy Masłów w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie

Gminy  Masłów  do  partnerstwa  w  realizacji  projektu  pod  nazwą  „Schematom  STOP!

Wspólne działanie pomocy społecznej i  instytucji  rynku pracy- pilotaż” realizowanego w

ramach  Programu  Operacyjnego  Kapitał  Ludzki,  Priorytet  I  „Zatrudnienie  i  integracja

społeczna”, Działanie 1.2 „Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej”

współfinansowanego  ze  środków  Unii  Europejskiej  w  ramach  Europejskiego  Funduszu

Społecznego – przyjęta została w głosowaniu: 14 „za”, jednogłośnie i stanowi załącznik protokołu.

Ad. 11.

Projekt  uchwały  w sprawie  zmiany lokalizacji  przystanku komunikacyjnego Wola  Kopcowa /ul.

Świętokrzyska  (0312)(IV)/08  przy  drodze  powiatowej  nr  0312  T  Masłów  –  Wola  Kopcowa  –

Domaszowice w miejscowości Wola Kopcowa w kilometrze drogi km 2+100. 

Pan Dariusz Korczyński – Kierownik referatu Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej przedstawił

szczegółowo  projekt.  Właściciel  posesji,  przy  której  stoi  wiata  wystąpił  z  wnioskiem  o  jej

przesunięcie  w kierunku  północnym,  celem utworzenia  zjazdu  i  drogi  dojazdowej  na  posesję.

Właściciel działki sąsiedniej wyraża zgodę na przesunięcie, to jest odcinek około 20 metrów.

Radna Małgorzata Kozubek zapytała, czy przystanek nie jest zlokalizowany w pasie drogowym.

Kierownik Korczyński odpowiedział, że jest, niemniej utrudnia dojazd do posesji.

Nie zgłoszono więcej uwag.

Komisja  Budżetu  i  Finansów  na  posiedzeniu  w  dniu  20  stycznia  2014  roku  pozytywnie

zaopiniowała przedstawiony projekt (stanowi załącznik).

Uchwała Nr XLIV/338/2014 Rady Gminy Masłów w sprawie zmiany lokalizacji  przystanku

komunikacyjnego Wola Kopcowa /ul. Świętokrzyska (0312)(IV)/08 przy drodze powiatowej

nr  0312 T Masłów – Wola  Kopcowa –  Domaszowice w miejscowości  Wola  Kopcowa w

kilometrze drogi km 2+100 – podjęta została 14 głosami „za”,  jednogłośnie. Uchwała stanowi

załącznik protokołu. 

Ad. 12.

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego w budynku położonym

w Wiśniówce nr 75a.

Projekt  przedstawił  Kierownik  referatu  BiGP Dariusz  Korczyński  informując,  że  w budynku  po

dawnej  szkole  podstawowej  funkcjonuje sklep spożywczy pana Arkadiusza Jaskulskiego,  który

wystąpił do Wójta z wnioskiem o przedłużenie umowy najmu. 

Nie zgłoszono uwag.

Komisja  Ochrony  Środowiska,  Gospodarki  Gruntami  i  Rolnictwa  pozytywnie  zaopiniowała

przedstawiony projekt uchwały (stanowi załącznik).

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

6 z 13



Uchwała Nr XLIV/339/12 Rady Gminy Masłów w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu

użytkowego  w  budynku  położonym  w  Wiśniówce  nr  75a –  została  przyjęta

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

Ad. 13.

Projekt uchwały w sprawie zgody na wykonanie odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Wola

Kopcowa ul. Wspólna do działki o nr ewid 288/5, przez wnioskodawcę Pana Piotra Goworek zam.

Kielce. 

Pan Dariusz Korczyński – Kierownik referatu BiGP omówił szczegółowo zaproponowany projekt.

Nie zgłoszono uwag.

Komisja do spraw inwestycji, w dniu 20 stycznia br. pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt

uchwały (stanowi załącznik protokołu).

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

Uchwała Nr XLIV/340/2014 Rady Gminy Masłów w  sprawie  zgody na wykonanie odcinka

sieci wodociągowej w miejscowości Wola Kopcowa ul. Wspólna do działki o nr ewid 288/5,

przez wnioskodawcę Pana Piotra Goworek zam. Kielce – została podjęta w głosowaniu: 13

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

Ad. 14.

Projekt  uchwały  w  sprawie  zgody  na  wykonanie  odcinka  sieci  wodociągowej  w  miejscowości

Ciekoty do działek o nr ewid 96/3, 97/2, 97/3, 97/5, 39/3, 39/ 4, 40/4, 41/4, przez wnioskodawcę

Pana Przemysława Grudzińskiego  zam. Kielce.

Omówienia tematu dokonał Kierownik referatu BiGP Dariusz Korczyński. 

Brak uwag w tym temacie.

Komisja do spraw inwestycji zaopiniowała pozytywnie powyższy projekt (stanowi załącznik).

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

Uchwała Nr XLIV/341/12 Rady Gminy Masłów w sprawie zgody na wykonanie odcinka sieci

wodociągowej w miejscowości Ciekoty do działek o nr ewid 96/3, 97/2, 97/3, 97/5, 39/3, 39/ 4,

40/4, 41/4, przez wnioskodawcę Pana Przemysława Grudzińskiego  zam. Kielce – została

przyjęta w głosowaniu: 13 „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym się” i stanowi załącznik protokołu. 

Ad. 15.

Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kielce. 

Pani  Małgorzata   Kumór –  Skarbnik  Gminy  przedstawiła  projekt  uchwały  obejmujący  pomoc

finansową  dla  Powiatu  Kielce  w  zakresie  realizacji  trzech  zadań  inwestycyjnych  i  1  zadania

bieżącego.

Przewodniczący Rady zwrócił się z pytaniem, czy zmieniły się uzgodnienia z Powiatem w zakresie
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wspólnej realizacji inwestycji.

Wójt Gminy Ryszard Pazera odpowiedział, że na tę chwilę nie ma jeszcze informacji, natomiast

wpłynęła  korespondencja  informująca  o  zabezpieczeniu  środków  na  wspólne  zamierzenia

inwestycyjne. Wójt poinformował, że Dyrektor Wróbel poinformował również o planowanej korekcie

zamierzeń inwestycyjnych Powiatu i zapewnił,  że będzie popierał wniosek gminy, konsultowany

wspólnie z Powiatowym Zarządem Dróg.  

Nie zgłoszono więcej uwag.

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

Uchwała Nr XLIV/342/2014 Rady Gminy Masłów w  sprawie  udzielenia pomocy finansowej

dla  Powiatu Kielce –  została  podjęta  w głosowaniu:  14  „za”,  jednogłośnie.  Uchwała stanowi

załącznik protokołu. 

Ad. 16.

Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kielce.

Projekt przedstawiła Skarbnik Gminy Masłów Małgorzata Kumór.

Nie zgłoszono uwag.

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

Uchwała Nr XLIV/343/12 Rady Gminy Masłów w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla

Powiatu Kielce – przyjęta została 14 głosami „za”, jednogłośnie i stanowi załącznik protokołu. 

Ad. 17.

Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Górno.

Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały. 

Nie zgłoszono uwag.

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

Uchwała Nr XLIV/344/12 Rady Gminy Masłów w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla

Gminy  Górno –  została  przyjęta  14  głosami  „za”,  jednogłośnie.  Uchwała stanowi  załącznik

protokołu. 

Ad. 18.

Przyjęcie sprawozdań z pracy Komisji stałych Rady Gminy Masłów za 2013 rok.

Przewodniczący  Rady  Gminy  Masłów  Sylwester  Wojtyna  poprosił  Przewodniczących  komisji

stałych o przedstawienie sprawozdań z pracy poszczególnych komisji za rok 2013.

Radny Andrzej  Bawół  –  Przewodniczący Komisji  Ochrony Środowiska,  Gospodarki  Gruntami  i

Rolnictwa przedstawił sprawozdanie będące załącznikiem niniejszego protokołu.

Nie zgłoszono uwag; sprawozdanie zostało przyjęte.

Radny  Kazimierz  Rachwał  –  Przewodniczący  Komisji  do  Spraw  Inwestycji  przedstawił
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sprawozdanie stanowiące załącznik niniejszego protokołu.

Nie zgłoszono uwag; sprawozdanie zostało przyjęte.

Radna Regina Chyb – Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów przedstawiła sprawozdanie

(stanowi załącznik protokołu).

Nie zgłoszono uwag; sprawozdanie zostało przyjęte.

Radna  Małgorzata  Kozubek  –  Przewodnicząca  Komisji  Oświaty,  Kultury,  Opieki  Społecznej

i Promocji Gminy przedstawiła sprawozdanie będące załącznikiem niniejszego protokołu.

Nie zgłoszono uwag; sprawozdanie zostało przyjęte.

Radny  Stanisław  Doleziński  –  Przewodniczący  Komisji  Rewizyjnej  przedstawił  sprawozdanie

będące załącznikiem niniejszego protokołu.

Nie zgłoszono uwag; sprawozdanie zostało przyjęte.

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

Ad. 19.

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji  stałych Rady Gminy Masłów na

2014 r.

Pan  Sylwester  Wojtyna  –  Przewodniczący  Rady  Gminy  Masłów  poprosił  Przewodniczących

Komisji stałych o przedstawienie wypracowanych przez poszczególne Komisje planów pracy na

2014 rok.

Radny  Andrzej  Bawół  –  Przewodniczący  Komisji  Ochrony  Środowiska,  Gospodarki  Gruntami

i  Rolnictwa  odczytał  przygotowany  przez  Komisję  plan  pracy  na  2014  rok  (stanowi  załącznik

protokołu).

Radny Kazimierz Rachwał – Przewodniczący Komisji do Spraw Inwestycji odczytał proponowany

plan pracy na 2014 rok.

Radna Regina Chyb – Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów odczytała przygotowany plan

pracy (stanowi załącznik protokołu).

Przewodnicząca  Komisji  radna  Małgorzata  Kozubek  –  przedstawiła  proponowany  plan  pracy

Komisji Oświaty, Kultury, Opieki Społecznej i Promocji Gminy (stanowi załącznik).

Radny Stanisław Doleziński – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił proponowany plan

pracy, stanowiący załącznik niniejszego protokołu.

Nie zgłoszono uwag.

Uchwała Nr XLIV/345/12 Rady Gminy Masłów w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji

stałych Rady Gminy Masłów na 2014 r. – przyjęta została 14 głosami „za”, jednogłośnie i stanowi

załącznik protokołu. 

Ad. 20.
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Interpelacje, wnioski i zapytania.

Radny  Paweł  Jamrożek  zabrał  głos  w  sprawie  studium,  pytając  czy  jest  planowany  termin

uchwalenia tego dokumentu. Radny zapytał również, czy jest odpowiedź z Powiatowego Zarządu

Dróg w sprawie chodnika w Dąbrowie.

Kierownik  Dariusz  Korczyński  odpowiedział,  że  projekt  opracowania  Studium  jest  znacznie

opóźniony, z przyczyn biura projektowego. Z uwagi na to, że telefoniczny kontakt z urbanistą jest

utrudniony,  gmina  wystosowała  szereg  pism  przypominających  o  terminach.  Otrzymaliśmy

potwierdzenie, że projekt Studium zostanie przedłożony Wójtowi, a w efekcie – Radzie, na sesję

w lutym. Kolejnym krokiem, po uchwaleniu Studium będzie zmiana poszczególnych miejscowych

planów  zagospodarowania  przestrzennego.  W  sprawie  chodnika,  Kierownik  Korczyński

odpowiedział, że interwencja została zgłoszona zaraz po rozmowie, jednak do dziś nie otrzymał

odpowiedzi.

Przewodniczący Rady zapytał, czy wszystkie miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

będą zmieniane w tym roku, czy tylko część.

Kierownik  Korczyński  odpowiedział,  że  przy  założeniach,  że  w  lutym  podejmiemy  uchwałę

w sprawie Studium, będzie możliwe przystąpienie do zmiany planów miejscowych będzie możliwe

w marcu. Po podjęciu tej uchwały będzie można ogłosić przetarg, czyli potrzeba na to około 1,5

miesiąca. Opracowanie planu szczegółowego, a będziemy to robić tak jak do tej pory sołectwami,

trwa maksymalnie 1,5 roku, może 14 miesięcy, o ile w międzyczasie nie zmienią się przepisy. Czyli

jesienią 2015 roku powinniśmy mieć zmienione plany miejscowe.

Przewodniczący Rady: cały czas mieszkańcy jeszcze mogą składać wnioski o zmianę do momentu

rozpoczęcia prac nad planem.

Kierownik  Korczyński:  wnioski  do  Studium  składane  były  w  marcu  ubiegłego  roku.  Teraz

przystępując  do  planów  szczegółowych  znów  określimy  termin,  jakiś  pewnie  miesięczny  na

składanie wniosków do planów szczegółowych.

Przewodniczący Rady zapytał, czy wnioski składane do Studium trzeba będzie powielić.

Kierownik BiGP odpowiedział, że tak przewiduje ustawa, że wnioski do studium są osobne, do

planów – osobne. W planie trzeba sprecyzować charakter przeznaczenia inwestycji, wiadomo, że

u nas to jest  mieszkaniówka jednorodzinna aczkolwiek są też przypadki,  o typowo:  usługi czy

produkcję.

Radny Ryszard Szymczuch poprosił o wymianę płytek chodnikowych w Mąchocicach Kapitulnych

od  krzyżówki  w  kierunku  Zakaniowa.  Radny  poinformował,  że  jest  to  około  8  płytek,  które

zakrywają  kanał  odprowadzający wodę  z  jezdni;  radny zdaje  sobie  sprawę z  kosztów,  jednak

chodnikiem tym chodzą dzieci.

Sołtys sołectwa Brzezinki Ryszard Januchta zapytał co z przyłączami wody, bo pociągnięta jest

główna nitka. 

Wójt Gminy odpowiedział, że inwestycja dotycząca budowy sieci wodociągowej w tej miejscowości
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jest  zakończona  i  odebrana,  jednak  nie  ma  jeszcze  pozwolenia  od  Powiatowego  Inspektora

Nadzoru Budowlanego na użytkowanie sieci. Procedura trwa, w zeszłym tygodniu wójt rozmawiał

w tej  sprawie z dyrektorem Kruchlikiem. Z chwilą otrzymania pozwolenia na użytkowanie sieci

będzie można indywidualnie dokonywać inwestycji związanych z przyłączami do poszczególnych

posesji.  Sprawa przyłączy była wielokrotnie omawiana na zebraniach. Zdecydowana większość

sołectw: Barcza i Brzezinki ma wykonane projekty na przyłącza wodociągowe. Na pozostałe 45

gospodarstw  domowych  zlecone  zostało  wykonanie  dodatkowego  projektu  i  te  gospodarstwa

domowe, które istniały do 2007 roku będą miały projekty, natomiast te budynki mieszkalne, które

powstały po 2007 roku będą musiały wykonać projekty na własny koszt; ale na szczęście nie jest

ich wiele.  Wójt  wyjaśnił  również kwestie  przewiertów,  które są sprawą kosztowną,  bo może to

kosztować  3.000  –  6.000  zł,  dlatego  w  trakcie  trwania  roku  budżetowego  będziemy  się

zastanawiać  w jaki  sposób  wesprzeć  tych  mieszkańców,  którzy  takie  przewierty  będą  musieli

wykonać.  

Sołtys sołectwa Dąbrowa pani Aniela Cedro zapytała o odpłatność za przyłącze.

Wójt  Gminy wyjaśnił  zasady finansowania projektu „Kompleksowa Ochrona Wód Podziemnych

Aglomeracji Kieleckiej”. 

Przewodniczący Rady przywitał Radną Powiatu Kieleckiego Panią Teodorę Jagiełło.

Sołtys  sołectwa  Wiśniówka  pani  Maria  Bysiak  zapytała  czy  wykonanie  sieci  wodociągowej

w  miejscowości  Wiśniówka  jest  objęte  gwarancją,  gdyż  po  podpisaniu  umowy  indywidualnej

z wodociągami okazuje się, że odpowiedzialność za należyte utrzymanie wodomierzy znajduje się

po  stronie  właściciela.  Pani  Sołtys  poinformowała,  że  w  większości  przypadków,  studzienki

w których zamontowane są wodomierze – są nieszczelne,  więc  wodomierze zalane są wodą.

Dlatego Pani Sołtys zapytała, czy mieszkańcy mają możliwość ubiegania się o poprawienie tego

stanu rzeczy.

Wójt  odpowiedział,  że na spotkaniu w Wiśniówce z przedstawicielami Wodociągów Kieleckich,

którzy  informowali  o  sposobie  realizacji  zadania  (tylko  włączenie,  0,5  m  przed  budynkiem

zakończone  było  przyłącze);  jest  gwarancja  i  firma  która  wykonywała  sieć  wodociągową  jest

zobligowana do usunięcia usterek. Wójt dodał, że wykonawca jeszcze nie zszedł z placu budowy,

więc taka możliwość jest.

Sołtys Bysiak wyjaśniła, że mieszkańcy zgłaszają jej, że czują się oszukani przez wodociągi, bo

mieli informację, że studzienka znajduje się po stronie wodociągów. Sołtys dodała, że praktycznie

nie  ma  takiej  studzienki,  do  której  nie  dostawałaby  się  woda,  więc  odczyt  wodomierza  jest

praktycznie niemożliwy.

Radny Andrzej Bawół zapytał, czy wiadomo coś nt. zgody Lasów Państwowych?

Wójt odpowiedział, że nie ma żadnej informacji w tej sprawie. Poprosiliśmy pana nadleśniczego na

kolejne spotkanie z panem inżynierem Politem, by porozmawiać nt. udostępnienia drogi do celów

projektowych, ale przede wszystkim do celów inwestycyjnych. 

11 z 13



Radny Stanisław Doleziński zaprosił przedstawiciela gminy na spotkanie z wykonawcą, na jutro na

godzinę  17.00  w  sprawie  drogi  do  świetlicy,  gdyż  jest  informacja,  że  wykonawca  chce  zejść

z budowy.

Wójt Gminy odpowiedział, że wydeleguje kompetentną osobę na spotkanie.

Radna Małgorzata Kozubek zwróciła się z prośbą o interwencję w sprawie chodnika przy drodze

powiatowej – ul. Księdza Józefa Marszałka, gdzie kostka z chodnika miała być ułożona do końca

grudnia, a nadal leży na rowie. 

Wójt Gminy odpowiedział, że w tej sprawie podjęte są działania dotyczące kwestii wstrzymania

budowy kolektora przy ul Księdza Józefa Marszałka i rozliczenia finansowego za roboty wykonane

w ubiegłym  roku.  Problem dotyczy  kolizji  wysokościowej  między zaprojektowanym  kolektorem

sanitarnym  a  przepustem  drogowym  pod  drogą  powiatową.  Geodeta  nie  wziął  pod  uwagę

głębokości  przepustu  wodnego,  który  odprowadza  wodę  z  wywarów,  stąd  konieczność

przeprojektowania kolektora. Jednak dopóki nie będzie zakończone przeprojektowanie, dyrekcja

nie chce podjąć dalszych robót, żeby nie okazało się, że wystąpi inna kolizja. Dlatego póki co, tego

chodnika na razie nie będzie.  Wójt,  korzystając  z  obecności  pani  Teodory Jagiełło  zwrócił  się

z  pytaniem,  skierowanym  wcześniej  przez  Przewodniczącego  Rady,  w  sprawie  wspólnego

realizowania zadań z Powiatowym zarządem Dróg. 

Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu pani Teodora Jagiełło poinformowała, że ponownie deklaruje ,

że prowadzone przez nią działania będą zmierzały do pozyskania dodatkowych środków na gminę

Masłów, w miarę możliwości finansowych powiatu. Radna poinformowała, ze otrzymała odpowiedź

na  interpelację  złożoną  w  sprawie  chodnika  i  przejścia  dla  pieszych  w  Masłowie  Pierwszym.

Zgodnie z treścią odpowiedzi,  chodnik w ciągu drogi powiatowej  na wysokości apteki  zostanie

wykonany gdy pozwolą na to warunki atmosferyczne. Natomiast przejście dla pieszych między

ośrodkiem zdrowia i apteką w Masłowie wymaga powołania komisji bezpieczeństwa, w skład której

muszą  wchodzić  przedstawiciele:  Powiatowego  Zarządu  Dróg,  Komendy  Miejskiej  Policji  oraz

urzędu gminy. Jeśli komisja stwierdzi zasadność organizacji przejścia dla pieszych, PZD zleci jego

wykonanie wraz z oznakowaniem. Radna poprosiła, by osoba odpowiedzialna z ramienia gminy

skontaktowała się z PZD. W sprawie drogi powiatowej w Domaszowicach, Radna poinformowała,

że  zgodnie  z  odpowiedzią  na  interpelację,  PZD  informuje,  że  na  podstawie  prowadzonej

korespondencji, Firma FART nie czuje się odpowiedzialna za uszkodzenie drogi powiatowej 0312T,

a  ruch  po  drodze  powiatowej  odbywał  się  zgodnie  z  istniejącym  oznakowaniem  tonażowym.

Powstałe uszkodzenia zlokalizowane są głównie na przyłączach kanalizacji sanitarnej, w związku

z tym wiosną 2014 roku ubytki w nawierzchni zostaną naprawiane w ramach corocznych remontów

cząstkowych.  Radna  poinformowała  również,  że  największe  usterki  na  chodniku  w  Dąbrowie

zostały naprawione, zaś mniejsze usterki zostaną usunięte w ramach gwarancji.  Radna podała

swoje dane kontaktowe tel. 660 089 775 lub adres mailowy: teodorajagiello@wp.pl, w przypadku

potrzeby zgłoszenia pilnej interwencji.

12 z 13



Radny  Janusz  Obara  zwrócił  się  do  Wójta  Gminy  z  prośbą  o  skonsultowanie  się

z Przewodniczącym i Radą w sprawie możliwości organizacji kolejnej sesji Rady Gminy w Dolinie

Marczakowej.

Sołtys sołectwa Masłów Drugi pan Stanisław Winiarski zgłosił, że z ulicy Mąchockiej wypływa woda

na drogę powiatową, stanowiąc tym samym zagrożenie dla kierowców i pieszych.

Nie zgłoszono więcej uwag.

Ad. 21.

Sprawy organizacyjne, komunikaty.

Pan Ryszard Pazera – Wójt Gminy Masłów zaprosił na cykliczną uroczystość pn. Noworoczny Tort

Kultury, planowaną na dzień 25 stycznia br. od godziny 16.00 w hali sportowej w Mąchocicach –

Scholasterii.

Radny Paweł  Jamrożek  poinformował,  że  firma BCJ z  Tarnobrzega  podjęła  się  projektowania

przyłączeń  kanalizacyjnych,  obecnie  pracują  w  Woli  Kopcowej  i  Domaszowicach.  Osoby

zainteresowane,  chętne na spotkanie  mogą uzyskać kontakt  z  przedstawicielami  firmy.  Radny

poinformował  również, że nadal istnieje możliwość zgłoszenia się mieszkańców, którzy nie byli

ujęci w projekcie „Kompleksowa ochrona...” w zwłaszcza w obszarze kanalizacji, mogą podpisać

umowę trójstronną i przyłączyć się do kolektora. Radny dodał, że jest duża życzliwość ze strony

pracowników spółki, jednak czasem mogą wystąpić czynniki techniczne np. spływ grawitacyjny nie

będzie możliwy, które będą stanowiły barierę. 

Sołtys Sołectwa Dąbrowa pani Aniela Cedro poprosiła o kontakt do przedstawiciela firmy.

Radny Jamrożek: 666-387-483 pan Grzegorz Dryka.

Po wyczerpaniu tematyki Przewodniczący Rady podziękował za udział w XLIV sesji Rady Gminy

Masłów i o godzinie 15.40 – zamknął obrady.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokolant: Przewodniczący Rady Gminy Masłów

Joanna Synak /-/ Sylwester Wojtyna
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