
Protokół Nr XLVI/2014

z sesji Rady Gminy Masłów, 

która odbyła się w dniu 27 lutego 2014 roku

Tematyka sesji:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie quorum. 

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołów Nr XLIV/2014 i XLV/2014 z poprzednich sesji.

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

6. Sprawozdanie z wykonania średnich wynagrodzeń nauczycieli w roku 2013.

7. Projekt uchwały w sprawie utworzenia lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych

dzieci i młodzieży zamieszkałych w gminie Masłów.

8. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Masłów”.

9. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Wójta Gminy Masłów.

10. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/342/14 Rady  Gminy  Masłów z dnia 23

stycznia 2014 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kielce.

11. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Kunów.

12. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Nowa Słupia.

13. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Kielce.

14. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy.

15. Projekt  uchwały  w  sprawie  zmiany  uchwały  w  sprawie  przyjęcia  wieloletniej  prognozy

finansowej Gminy Masłów na lata 2014 – 2025. 

16. Interpelacje, wnioski i zapytania.

17. Sprawy organizacyjne, komunikaty.

Ad. 1.

Otwarcie sesji. 

Stosownie  do  art.  20  ust.  1  ustawy  o  samorządzie  gminnym,  w  dniu  27  lutego  2014  roku

o godzinie  14.08 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 – 100 % z 14 osobowego składu Rady, co jest

podstawą do podejmowania prawomocnych uchwał.

Lista obecności stanowi załącznik Nr 1 niniejszego protokołu.
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Ad. 3.

Przyjęcie porządku obrad.

Radny  Stanisław  Doleziński  –  Przewodniczący  Komisji  Rewizyjnej  złożył  wniosek  o  zdjęcie

z porządku obrad puntu 9 – Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Wójta

Gminy Masłów, ze względu na potrzebę ponownego pochylenia się nad sprawą przez Komisję

Rewizyjną.

W głosowaniu 14 „za”, jednogłośnie radni przyjęli zaproponowaną zmianę.

Przewodniczący Rady zaproponował by punkt 14 – Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały

budżetowej Gminy stał się punktem 9.

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

Nie zgłoszono więcej uwag.

W głosowaniu 14 „za”, jednogłośnie porządek obrad wraz ze zmianami – został przyjęty. 

Ad. 4.

Przyjęcie protokołów Nr XLIV/2014 i XLV/2014 z poprzednich sesji. 

Nie zgłoszono uwag do protokołów.

W głosowaniu 14 „za”, jednogłośnie protokoły zostały przyjęte.

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. 

Przewodniczący Rady zapytał, czy na tym etapie nie można zbierać oświadczeń od mieszkańców

o nieodpłatnym przekazaniu części gruntów pod drogę, w związku z tym, że przyjęcie nowych

planów zagospodarowania uwolni nowe tereny budowlane. 

Wójt  Gminy  odpowiedział,  że  dopiero  przed  przygotowaniem  koncepcji  miejscowych  planów

zagospodarowania  przestrzennego  będzie  możliwość  informowania,  które  tereny  zostaną

przekształcone  i  na  tym etapie  mieszkańcy będą musieli  wyrazić  zgodę  na  przekazanie  pasa

gruntu, w celu zapewnienia dojazdu o odpowiednich parametrach. Zakłada się, że uwolnionych

zostanie około 30% gruntów pod cele budowlane. 

Kierownik Dariusz Korczyński wyjaśnił, że za wcześnie na tym etapie, by zbierać deklaracje, bo

trudno określić jakiej szerokości będzie wymagana droga.

Radny Ryszard Szymczuch zaproponował, by podczas pozyskiwania pasa drogowego wziąć pod

uwagę zwiększenie  pasa  o  2  metry,  ze  względu  na  to,  że  potem ciężko  jest  uzyskać  zgodę

mieszkańców na budowę sieci czy chodnika.

Radny  Kazimierz  Rachwał  dodał,  że  pozyskanie  oświadczeń  jest  ważnym  elementem,  czego
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przykładem  jest  projekt  Domaszowice  II,  gdzie  część  właścicieli  żąda  teraz  pieniędzy  za

przekazanie pasa gruntu.

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

Ad. 6.

Sprawozdanie z wykonania średnich wynagrodzeń nauczycieli w roku 2013. 

Pani  Irena  Kundera –  Kierownik  Samorządowego  Zespołu  Obsługi  Oświaty  przedstawiła

sprawozdanie, stanowiące załącznik niniejszego protokołu.

Nie zgłoszono uwag, sprawozdanie zostało przyjęte w głosowaniu 14 „za”, jednogłośnie.

Ad. 7.

Projekt  uchwały  w  sprawie  utworzenia  lokalnego  programu  wspierania  edukacji  uzdolnionych

dzieci i młodzieży zamieszkałych w gminie Masłów.

Projekt przedstawiła Kierownik SZOO Irena Kundera. 

Nie zgłoszono uwag.

Wójt  Gminy Ryszard Pazera dodał,  że ustanowienie stypendium jest niejako hołdem złożonym

Stefanowi  Żeromskiemu w 150  rocznicę  urodzin,  stąd  wprowadzenie  systemu  motywacyjno  –

wynagradzającego w postaci tegoż stypendium.

Komisja  Oświaty,  Kultury,  Opieki  Społecznej  i  Promocji  Gminy  w  dniu  24  lutego  2014  roku

zaopiniowała pozytywnie omawiany projekt uchwały (stanowi załącznik protokołu).

Komisja Budżetu i Finansów na posiedzeniu w dniu 24 lutego 2014 roku pozytywnie zaopiniowała

przedstawiony projekt (stanowi załącznik protokołu).

Uchwała Nr XLVI/348/14 Rady Gminy Masłów w sprawie utworzenia lokalnego programu

wspierania  edukacji  uzdolnionych dzieci  i  młodzieży  zamieszkałych w gminie  Masłów –

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

Ad. 8.

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

Kierownik  referatu  Budownictwa  i  Gospodarki  Przestrzennej  Dariusz  Korczyński  przedstawił

projekt  uchwały.  Projekt  był  przygotowany na poprzednią sesję  Rady,  ale na wniosek Komisji

Ochrony Środowiska został zdjęty z porządku obrad i ponownie rozpatrzony na ostatniej Komisji,

w której dodatkowych wyjaśnień udzielił autor.  

Radny  Paweł  Jamrożek  zapytał  czy  gmina  ma  środki  na  wspieranie  mieszkańców w  kwestii

wymiany pieca i czy są już chętni na wymianę.

Kierownik  Korczyński  odpowiedział,  że  przyjęcie  programu  umożliwi  ubieganie  się  o  środki

zewnętrzne  na  wsparcie  programu,  tak  jak  to  ma  miejsce  w  przypadku  wymiany  pokrycia

dachowego zawierającego azbest. Ilość składanych wniosków jest ograniczona w skali roku.
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Radny Jamrożek zapytał, co w przypadku, gdy warunek dotyczący zakładanych 70 gospodarstw

chętnych do wymiany pieca – nie zostanie spełniony. 

Kierownik Korczyński odpowiedział, że to jest opracowanie oparte na wskaźnikach, na podstawie

którego  możliwe  będzie  przeprowadzenie  inwentaryzacji  ilości  pieców.  Z  uwagi  na

współfinansowanie  przez  mieszkańców  takiej  wymiany,  nie  zakładamy,  że  w  pierwszym  roku

wszyscy złożą wniosek o wymianę, gdyż jest to jakieś pewne finansowe.

Radny Jamrożek podsumował dyskusję, mówiąc że nie ma dla gminy konsekwencji jeśli mniejsza

liczba mieszkańców przystąpi do projektu, niż liczba zakładana w programie.

W odpowiedzi  Kierownik  Korczyński  jeszcze  raz  podkreślił,  że  przyjęcie  programu pozwoli  na

szukanie środków zewnętrznych na realizację zadania.

Radny  Andrzej  Bawół  –  Przewodniczący  Komisji  Ochrony  Środowiska,  Gospodarki  Gruntami

i  Rolnictwa poinformował, że na komisji autor przedstawił szczegółowo zagrożenia i  założenia

zawarte w programie. 

Radny  Stanisław Doleziński  zapytał,  czy  jest  szansa  by  złożyć  wniosek  o  obniżenie  kosztów

ogrzewania gazem, gdyż część mieszkańców Dąbrowy ma możliwość wpięcia się do sieci, jednak

z uwagi na wysokie koszty – nie korzysta z tej możliwości. 

Przewodniczący Rady odpowiedział, że na tym etapie – takiej możliwości raczej nie ma.

Radny  Mirosław Januchta  dodał,  że  na  wszystkich  komisjach  była  mowa  o  tym,  że  program

pozwoli na składanie wniosku o wsparcie finansowe zadania. Wysokość kwoty dofinansowania dla

mieszkańca będzie ustalona przez Radę, jednak nie może ona przekroczyć kwoty 5.000 zł, takie

są warunki.

Wójt  Gminy zabrał  głos,  nawiązując  do wypowiedz  radnego  Dolezińskiego i  poinformował,  że

prawo  nie  działa  wstecz.  Jednak  nie  należy  odciągać  mieszkańców od  wymiany  pieca,  gdyż

według opracowanych danych – zanieczyszczenie powietrza w obrębie gminy przekracza normy.

Wójt zapewnił, że urząd będzie starał się pozyskać maksymalnie duże środki na pomoc finansową

dla mieszkańców w zakresie wymiany pieca. 

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  XLVI/349/2014 Rady  Gminy  Masłów  w  sprawie  przyjęcia  „Programu

Ograniczenia  Niskiej  Emisji  dla  Gminy Masłów” – została  podjęta  11 głosami  „za”,  przy 3

głosach „wstrzymujących się”. Uchwała stanowi załącznik protokołu. 

Ad. 9.
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Projekt uchwały w sprawie  zmiany uchwały budżetowej Gminy. 

Pani  Małgorzata   Kumór –  Skarbnik  Gminy  przedstawiła  zaproponowane  autopoprawki  do

przedstawionego projektu uchwały.

Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała przedstawione autopoprawki.

Komisja do spraw Inwestycji zaopiniowała pozytywnie autopoprawki zgłoszone do projektu. 

W głosowaniu: 12 „za”, 2 „wstrzymujące się” - radni przyjęli zaproponowaną autopoprawkę.

Skarbnik Gminy przedstawiła szczegółowo projekt uchwały uwzględniający autopoprawkę. 

Przewodniczący Rady poinformował, że do projektu zgłoszone zostały dwa wnioski.

1) Wniosek  Komisji  Budżetu  i  Finansów dotyczy  zamiany zadania  pn.  „Budowa  chodnika

w  Domaszowicach  przy  drodze  powiatowej  na  odcinku  od  drogi  gminnej  344010T

do  ogródków  działkowych  współfinansowanie  w  wysokości  50%  wartości  zadania,

realizacja  zadania  w  latach  2014-2015,  ze  środków  gminy  w  roku  2014”  na  zadanie

„Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 0309T od posesji nr 1B w Masłowie Drugim

od km 1+850 do początku chodnika w Masłowie Drugim (ul. Krajobrazowa) do km 3+750

o długości ok. 1900mb współfinansowanie w wysokości 50% wartości zadania”.

Radni, w głosowaniu 0 „za”, 14 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” odrzucili wniosek Komisji.

2) Wniosek Komisji do spraw Inwestycji dotyczy: zmiany  nazwy zadania do treści: „budowa

chodnika przy drodze powiatowej  nr  03112T na odcinku od drogi  gminnej  344010T do

przystanku  „na  górce”,  współfinansowanie  wysokości  50%  wartości  zadania,  za  kwotę

140.000zł  i  dodanie  zadania  „budowa  chodnika  przy  drodze  powiatowej  nr  0309T  od

budynku świetlicy w Masłowie Drugim w kierunku Dąbrowy, współfinansowanie wysokości

50% wartości zadania, za kwotę 85.000zł.

Radni, w głosowaniu 14 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” przyjęli wniosek Komisji.

Nie zgłoszono uwag.

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

Komisja Inwestycyjna zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały (stanowi załącznik protokołu).

Uchwała Nr XLVI/350/14 Rady Gminy Masłów w sprawie  zmiany uchwały budżetowej Gminy

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

Ad. 10.

Projekt  uchwały  w  sprawie  zmiany  uchwały  Nr  XLIV/342/14  Rady  Gminy  Masłów  z  dnia  23

stycznia 2014 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kielce. 

Skarbnik Gminy przedstawiła zaproponowany projekt uchwały. 

Przewodniczący  Rady,  w  imieniu  Przewodniczącego  Komisji  ds.  Inwestycji  odczytał  wniosek

Komisji ds Inwestycji, będący konsekwencją zmian przyjętych w budżecie gminy.

Komisja  Inwestycyjna  zaopiniowała  projekt  pozytywnie,  z  uwzględnieniem  wniosku  (stanowi

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

Nie zgłoszono uwag.

Przewodniczący  Rady  przystąpił  do  głosowania  projektu  uchwały  uwzględniającego  przyjęte

zmiany w budżecie.

Uchwała Nr XLVI/351/2014 Rady Gminy Masłów w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/342/14

Rady  Gminy  Masłów z dnia 23 stycznia 2014 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej

dla Powiatu Kielce – podjęta została 14 głosami „za”, jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik

protokołu. 

Ad. 11.

Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Kunów.

Projekt przedstawiła Skarbnik Gminy Małgorzata Kumór. 

Nie zgłoszono uwag.

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

Uchwała Nr XLVI/352/14 Rady Gminy Masłów w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla

Gminy Kunów – została przyjęta w głosowaniu 13 „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym” i stanowi

załącznik protokołu. 

Ad. 12.

Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Nowa Słupia. 

Skarbnik Gminy omówiła zaproponowany projekt uchwały.

Wójt  Gminy  Masłów  dodał,  że  klasztor  jest  dziedzictwem  kultury,  a  historia  wyznaczyła  nam

zaszczyt dołożenia niewielkiej cząstki chluby i chwały.

Radna Małgorzata Kozubek zapytała, czy Wójt wie ile będzie kosztować całość projektu.

Wójt odpowiedział, że nie ma takiej informacji.

Nie zgłoszono więcej uwag.

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

Uchwała Nr XLVI/353/2014 Rady Gminy Masłów w  sprawie  udzielenia pomocy finansowej

dla Gminy Nowa Słupia – została podjęta w głosowaniu: 14 „za”, jednogłośnie. Uchwała stanowi

załącznik protokołu. 

Ad. 13.

Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej 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 XLVI/354/14 Rady Gminy Masłów w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla
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Powiatu Kielce – przyjęta została 14 głosami „za”, jednogłośnie i stanowi załącznik protokołu. 

Ad. 15.

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

Gminy Masłów na lata 2014 – 2025

Skarbnik Gminy Masłów poprosiła o przyjęcie zaproponowanej autopoprawki. 

Komisja Budżetu i Finansów zaopiniowała pozytywnie przedstawiony projekt wraz z autopoprawką

(stanowi załącznik).

Radni, w głosowaniu 14 „za”, jednogłośnie przyjęli autopoprawkę.

Skarbnik Gminy omówiła szczegółowo projekt uchwały.

Radny  Paweł  Jamrożek  zwrócił  się  z  pytaniem  dotyczącym  świetlicy  w  Dąbrowie,  do  kiedy

przesunięty termin. I jak to wpływa na warunki umowy, kwotę roszczeń, itp.

Skarbnik Gminy odpowiedziała, że termin wykonania zadania się nie zmienia, nadal jest to 15 maj.

Zmienia się jedynie termin etapowania ze względu na warunki atmosferyczne.

Nie zgłoszono więcej uwag.

Uchwała Nr XLVI/355/14 Rady Gminy Masłów w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia

wieloletniej  prognozy  finansowej  Gminy  Masłów  na  lata  2014  –  2025 –  przyjęta  została  14

głosami „za”, jednogłośnie i stanowi załącznik protokołu. 

Ad. 16.

Interpelacje, wnioski i zapytania.

Radny Andrzej  Bawół  zwrócił  się  z  prośbą o wyjaśnienie  sprawy wodociągu w Ciekotach pod

lasem; czy są jakieś zmiany od ostatniej sesji.

Wójt Gminy wyjaśnił, że odbyło się kolejne spotkanie z przedstawicielami nadleśnictwa, na którym

padła propozycja wykupienia drogi, na ten moment dzierżawionej przez nas. Jednak ze względu

na  to,  że  nie  jesteśmy przygotowani  finansowo,  nie  zgodziliśmy się  na  taki  pomysł.  Przepisy

dotyczące  wykupu  za  symboliczną  złotówę  nie  mają  zastosowania  w  przepisach  o  lasach

państwowych. Dlatego wypracowane zostało stanowisko dotyczące podpisania stosownej umowy

na umożliwienie gminie wykorzystania pasa drogowego pod cele inwestycyjne, konkretnie budowę

sieci.

Radny Bawół zapytał jaki czas to może potrwać.

Wójt  Gminy  odpowiedział,  że  zakłada,  że  w  miesiącach  letnich  będzie  możliwość  wejścia

z inwestycją.

Radny  Bawół  zwrócił  uwagę  na  fakt,  że  aktualnie  firma  pracuje  na  terenie  sołectwa  Ciekoty

i zapytał czy nie ma możliwości aneksowania umowy, by firma ta wykonała również inwestycję pod

lasem.

Wójt  Gminy  odpowiedział,  że  są  do  dwa  odrębne  zadania;  to  które  jest  realizowane  wynika
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z realizacji dużego projektu unijnego, natomiast to, które będzie realizowane w drodze pod lasem,

to zadanie gminne,  stąd nie  można łączyć  obu zadań.  Wójt  zapewnił,  że w drodze przetargu

wyłoniony zostanie nowy wykonawca, który powinien sprostać realizacji projektu. 

Radny Ryszard Szymczuch zabrał głos w sprawie tej inwestycji. Gmina jest dzierżawcą tej drogi

i  wybudowanie w niej wodociągu z pewnością zwiększy kwotę dzierżawy, stąd pytanie,  czy na

zasadzie specustawy nie można pozyskać tego gruntu, który ma służyć mieszkańcom i będzie

utrzymywany przez gminę.

Wójt odpowiedział, że specustawa jest stosowana w innej kategorii dróg i nie ma zastosowania

przy tego typu drogach jak również przy drogach gminnych. Wójt dodał, że w grę wchodzi jedynie

zmiana warunków umowy, ewentualnie podpisanie odrębnej umowy.

Radny Mirosław Januchta zapytał, czy ruszyła sprawa spięcia wodociągów w Ameliówce.

Wójt Gminy odpowiedział, że sytuacja nie uległa zmianie. Pani Skiba stoi na stanowisku wyrażenia

zgody pod warunkiem rozdzielenia  hoteli.  Z  drugiej  strony,  spółka Wodociągi  Kieleckie złożyła

deklarację, ale póki co – jedynie słowną, więc gmina stara się doprowadzić do podpisania umowy. 

Radny Paweł Jamrożek poinformował, że w tej sprawie rozmawiał w poniedziałek z Panią Żak.

Problem techniczny jest taki, że wodociąg jest dziurawy, przez co wymaga robót modernizacyjnych

lub  może  nawet  wymiany,  po  drugie  dokumentacja  techniczna,  która  pozwalałaby  się  zająć

wpięciem tej części, ale w pierwszej kolejności przejęciem majątku – wygasła w 2010 roku. Więc

poza  nakładami  inwestycyjnymi,  trzeba  będzie  ponieść  nakłady  projektowe.  Dlatego  jedyną

możliwością w tym momencie jest wpisanie tej inwestycji o wartości szacowanej na około 600.000

zł do planu inwestycji spółki, co według oceny radnego jest niemożliwe, gdyż budżet jest napięty.

Jednak,  jeśli  Wójt  zobowiąże spółkę do przyjęcia zadania i uzyska akceptację zarządu daje to

podstawy do podjęcia dalszych działań.

Radny Januchta zapytał Wójta, czy zobowiąże spółkę. 

Wójt Gminy odpowiedział, że zobowiązanie to za duże słowo.

Radny Januchta zapytał czy Pan Wójt poprosi spółkę.

Wójt  Gminy  odpowiedział,  że  problemem jest  stan  techniczny sieci,  dlatego  w dalszym ciągu

wodociągi stoją na stanowisku, że nie chcą tej sieci przejąć. Jednak cała sprawa toczy się na

gruncie  słownym,  bez  potwierdzeń  jakiegokolwiek  stanowiska  w  formie  pisemnej.  Wójt

przypomniał, że podobna sytuacja miała miejsce w Wiśniówce, gdzie również s-pólka Wodociągi

Kieleckie  nie  chciała  przejąć  sieci  wodociągowej  prowadzonej  przez  kopalnię;  gdzie  w

ostateczności – udało się osiągnąć kompromis. 

Radny Januchta dodał, że niepokoi się sprawą, gdyż trwa już 6 lat.

Wójt zadeklarował, że będzie zapraszał Pana radnego na spotkania z Panią Skibą.

Radny  Szymczuch zwrócił się z pytaniem, jakie jest stanowisko gminy w stosunku do siedmiu

posesji,  m.  in.  Pana  Andrzeja  Kózki,  Pani  Danuty  Kupis,  które  nie  zostały  uwzględnione

w projekcie kanalizacji.  
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Wójt Gminy zapytał, czy chodzi o doprojektowanie tego odcinka sieci.

Radny Szymczuch odpowiedział, że tak, z koniecznością przecisku pod drogą.

W odpowiedzi Wójt Gminy poinformował, że zadanie to jest na etapie realizacji przez Wodociągi

Kieleckie, które ogłosiły przetarg na projekt.

Radny Szymczuch wyjaśnił, ze zgodnie z informacją, jaką otrzymał – Wodociągi zobowiązały się

do  wykonania  projektu  i  realizacji  zadania  w  zakresie  przyłączy.  Natomiast  co  do  głównego

odcinka sieci – padła propozycja, by Gmina wykonała projekt sieci i przekazała go spółce. 

Wójt  Gminy odpowiedział,  że Gmina wykonała już projekt  na sieć główną i  w ramach zadania

„Kompleksowa  ochrona  wód  podziemnych  aglomeracji  kieleckiej”  nic  już  nie  będzie

doprojektowywane, gdyż zadanie jest w trakcie realizacji. Przetarg został rozstrzygnięty na ponad

12 mln zł. Pozostaje jedynie kwestia przyłączy i enklaw, które nie zostały ujęte w projekcie i jest to

zadanie spółki Wodociągi Kieleckie. 

Radna Małgorzata Kozubek zapytała, kiedy można spodziewać się uzupełnienia oznakowania ulic.

Kierownik  BiGP  Dariusz  Korczyński  odpowiedział,  że  po  okresie  zimowym  przeprowadzona

zostanie inwentaryzacja i na jej podstawie uzupełnione zostanie oznakowanie.

Radna  Kozubek  zgłosiła,  że  nadal  nie  zostały  naprawione  dwa  przystanki  autobusowe,  które

zostały uszkodzone w wyniku powodzi.

Kierownik Korczyński odpowiedział, że wynika to z faktu, iż brakuje pracowników interwencyjnych,

których zadaniem jest porządkowanie terenu.

Radna Kozubek zgłosiła również konieczność oczyszczenia i pogłębienia rowów i przepustów na

ul. Podklonówka w Masłowie Pierwszym.

Wójt Gminy odpowiedział, że prace zostaną wykonane, jest kilka takich miejsc, np. bok posesji

Pana Bysiaka.

Radny Szymczuch zabrał głos w tej sprawie, informując że rów przy zakręcie, który zbiera wodę

z góry Klonówki  również jest  niedrożny,  choć graniczy bezpośrednio z działką gminną.  Radny

przypomniał także, że na poprzedniej sesji zgłaszał uszkodzenie płyt chodnikowych przy drodze

gminnej na odcinku od krzyżówki do sklepu (P. Pedrycz), gdzie dzieci chodzą do szkoły. Radny

poinformował,  że  jest  to  teren  przekazany  pod  budowę  sieci,  jednak  firma  jeszcze  prac  nie

rozpoczęła;  póki  co dokumentują  stan techniczny w postaci  zdjęć,  więc  nie  ma szans,  by po

wykonaniu prac naprawili chodnik. 

Radna Kozubek przypomniała, że Wójt obiecał dołożyć pieniądze do sportu i zadeklarowała, że

będzie się przypominać w tej kwestii.

Wójt Gminy odpowiedział, że w tym roku przeznaczona została spora kwota na sport, aczkolwiek

sprawa ta nie jest zamknięta.

Radna Kozubek poprosiła również o wycięcie drzew i zakrzaczeń przy ul Widokowej, gdyż gałęzie

zagrażają bezpieczeństwu linii energetycznych.

Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Teodora Jagiełło pogratulowała i podziękowała za osiągnięcie
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konsensusu  w  sprawie  realizacji  zadań  inwestycyjnych  na  terenie  gminy.  Radna  dodał,  że

otrzymała informację nt. różnych grup, które odwiedzały instytucje w tej sprawie i wyjaśniła, że nie

chciała wypowiadać się w kwestii ważności inwestycji, gdyż jest to kompetencja Rady.  

Radny Kazimierz Rachwał zabrał głos, prosząc by w przypadku niewykorzystanych środków, w

ramach rozstrzygnięć zadań realizowanych przez Powiat – Pani Wiceprzewodnicząca dopilnowała,

by te pieniądze  przesunąć na realizację chodnika w Domaszowicach.

Rady Janusz Obara: w Masłowie Drugim.

Przewodniczący Rady udzielił głosu Panu Tadeuszowi Kumańskiemu – mieszkańcowi Wiśniówki,

który odczytał odpowiedź na skierowane przez siebie pismo w roku 2011, w sprawie aktualizacji

dokumentacji technicznej dla sieci wodociągowej dla kilku posesji w Wiśniówce.

Kierownik  Korczyński  odpowiedział,  że  zaprasza  do  urzędu,  gdzie  można  będzie  przejrzeć

dokumentację, gdyż nie jest przygotowany na tego typu dyskusję, nie mając dokumentów przed

sobą.

Wójt Gminy dodał, że w Wiśniówce dokonany został ogromny skok cywilizacyjny, realizowane są

jeszcze  ons.  Wójt  przypomniał  historię  zmian  związanych  z  przeprojektowaniem  sieci  na

omawianym odcinku i zaprosił Pana Kumańskiego do urzędu.

Pan Kumański zapytał o której godzinie.

Wójt odpowiedział, że się dostosuje, między 7:20 a 15:20.

Pan Kumański dodał, że wzdłuż starej drogi E7 nic się nie dzieje.

Wójt Gminy wyjaśnił, że zostało wykonane przepięcie sieci wodociągowej od strony Zabłocia, gdyż

część gospodarstw domowych korzystała z wątpliwej jakości studni należącej do kopalni. Jest to

zaszłość z kilku lat, którą udało się naprawić.

Nie zgłoszono więcej uwag; Przewodniczący Rady podziękował za dyskusję.

Ad. 17.

Sprawy organizacyjne, komunikaty.

Radny Janusz Obara podziękował  za wsparcie przy budowie  świetlicy w Dolinie Marczakowej

i  zaprosił  zebranych na poczęstunek przygotowany przez  Koło  Gospodyń Wiejskich  w Dolinie

Marczakowej.

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

Masłów i o godzinie 17.35 – zamknął obrady.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokolant: Przewodniczący Rady Gminy Masłów

Joanna Synak /-/ Sylwester Wojtyna
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