
Protokół Nr XLVII/2014

z sesji Rady Gminy Masłów, 

która odbyła się w dniu 27 marca 2014 roku

Tematyka sesji:

1. Otwarcie sesji.

2. Złożenie ślubowania radnego/ej. 

3. Stwierdzenie quorum.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Przyjęcie protokołu Nr XLVI/2014 z poprzedniej sesji.

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

7. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr I/5/2010 Rady Gminy Masłów z dnia 2 grudnia 2010

roku  w sprawie  powołania  Komisji  Rewizyjnej,  zmienionej  uchwałą  Nr  VI/33/2011  Rady  Gminy

Masłów z dnia 31 marca 2011 roku,

8. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr I/6/2010 Rady Gminy Masłów z dnia 2 grudnia 2010

roku w sprawie powołania Komisji do spraw Inwestycji.

9. Sprawozdanie  z  realizacji  Gminnego  Programu  Profilaktyk  i  Rozwiązywania  Problemów

Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Masłowie za rok 2013. 

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

Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014. 

11. Sprawozdanie z Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2013-2015, za rok 2013.

12. Sprawozdanie  z  Gminnego  Programu  Przeciwdziałania  Przemocy  w  Rodzinie  i  Ochrony  Ofiar

Przemocy w Rodzinie dla Gminy Masłów na lata 2011 – 2015 za rok 2013.

13. Sprawozdanie ze współpracy Gminy Masłów z Organizacjami Pozarządowymi i innymi podmiotami

prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2013 rok.

14. Sprawozdanie z Działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Masłowie za 2013 rok.

15. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Masłowie.

16. Projekt uchwały w sprawie wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych przy drodze

powiatowej nr 0315 T Masłów Pierwszy (Podklonówka) – Mąchocice Kapitulne w miejscowościach

Masłów Pierwszy i Mąchocice Kapitulne.

17. Projekt uchwały w sprawie wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych przy drodze

powiatowej nr 0311 T Masłów – Nademłynie – Brzezinki – Ciekoty w miejscowości Ciekoty.

18. Projekt  uchwały  w  sprawie  uchwalenia  „Programu  Opieki  nad  Zwierzętami  Bezdomnymi  Oraz

Zapobiegania Bezdomności Zwierząt Na terenie Gminy Masłów”.

19. Projekt uchwały w sprawie wystąpienia  do Wojewody Świętokrzyskiego z wnioskiem o przekazanie

na rzecz Gminy Masłów działki nr 875/2 położonej w Masłowie Pierwszym.

20. Projekt  uchwały  w  sprawie  zgody na wykonanie  odcinka  kanalizacji  sanitarnej  w  miejscowości

Masłów Pierwszy do działki  o nr ewid  443  przy ul. Północnej przez wnioskodawcę Pana Michała
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Sołowowa zam. Kielce. 

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

22. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy.

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

Gminy Masłów na lata 2014 – 2025. 

24. Projekt  uchwały  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  wyodrębnienie  w  budżecie  gminy  środków

stanowiących  fundusz sołeckiego. 

25. Informacja o stanie mienia komunalnego – grunty.

26. Informacja Komisji Ochrony Środowiska, Gospodarki Gruntami i Rolnictwa dotycząca komunalizacji

działek 898, 1045 i 1152 położonych w miejscowości Mąchocice Kapitulne.

27. Interpelacje, wnioski i zapytania.

28. Sprawy organizacyjne, komunikaty.

Ad. 1.

Otwarcie sesji. 

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

o  godzinie  13.05  Przewodniczący  Rady  Gminy  Masłów  –  Sylwester  Wojtyna,  otworzył  obrady.

Przewodniczący przywitał radnych, sołtysów, przybyłych gości oraz pana Piotra Zegadło wybranego

w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Masłów w okręgu wyborczym Nr 5, Masłów Pierwszy. 

Ad. 2.

Złożenie ślubowania radnego/ej.

Zgodnie z art. 23a. Ustawy o samorządzie gminnym, Przewodniczący Rady odczytał rotę ślubowania:

„Wierny  Konstytucji  i  prawu  Rzeczypospolitej  Polskiej,  ślubuję  uroczyście  obowiązki  radnego

sprawować godnie, rzetelnie i  uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej  mieszkańców”.

Pan Piotr Zegadło złożył ślubowanie i przedstawił swoją sylwetkę.

Ad. 3.

Stwierdzenie quorum.

W dzisiejszym posiedzeniu uczestniczy 14 radnych – 93 % z 15 osobowego składu Rady,  co jest

podstawą do podejmowania prawomocnych uchwał.

Lista obecności stanowi załącznik Nr 1 niniejszego protokołu.

Ad. 4.

Przyjęcie porządku obrad.

Nie zgłoszono uwag do zaproponowanego porządku obrad.

W głosowaniu 14 „za”, jednogłośnie porządek obrad został przyjęty. 
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Ad. 5.

Przyjęcie protokołu Nr XLVI/2014 z poprzedniej sesji. 

Nie zgłoszono uwag do protokołu.

W głosowaniu 13 „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym się” protokół został przyjęty.

Ad. 6.

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

Materiał radni otrzymali w statutowym terminie i stanowi załącznik protokołu.

Wójt Gminy Ryszard Pazera przedstawił sprawozdanie. 

Radny Stanisław Doleziński zapytał o cenę kruszywa z Wiśniówki.

Wójt Gminy odpowiedział, że nie ma przed sobą protokołu z otwarcia ofert na to zadanie; kryterium

wyboru dotyczyło ceny i została wybrana najtańsza oferta. Z danych technicznych wynika, ze kruszywo

z „Józefki” jest lepszej jakości niż to z Wiśniówki.

Radny Janusz Obara dodał, że cena kruszywa z Wiśniówki jest dwukrotnie wyższa, niż wybrana.

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

Ad. 7.

Projekt uchwały w sprawie  zmiany uchwały Nr I/5/2010 Rady Gminy Masłów z dnia 2 grudnia 2010

roku w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej, zmienionej uchwałą Nr VI/33/2011 Rady Gminy Masłów

z dnia 31 marca 2011 roku.

Przewodniczący  Rady  wyjaśnił,  że  zgodnie  z  §  60  ust.  3  Statutu  Gminy  Masłów,  radni  deklarują

przynależność do poszczególnych Komisji i zapytał nowo powołanego radnego, w których komisjach

chce uczestniczyć.

Rady Piotr Zegadło wyraził wolę pracy w komisjach, w których pracował jego poprzednik.

Przewodniczący Rady poprosił o  uzupełnienie treści projektu uchwały imieniem i nazwiskiem radnego.

Nie zgłoszono uwag.

Uchwała Nr XLVII/356/2014 Rady Gminy Masłów w sprawie zmiany uchwały Nr I/5/2010 Rady

Gminy Masłów z dnia 2 grudnia 2010 roku w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej, zmienionej

uchwałą  Nr  VI/33/2011  Rady  Gminy  Masłów  z  dnia  31  marca  2011  roku –  przyjęta  została

w  głosowaniu  13  „za”,  radny  Piotr  Zegadło  wstrzymał  się  od  głosu.  Uchwała stanowi  załącznik

protokołu. 

Ad. 8.

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr I/6/2010 Rady Gminy Masłów z dnia 2 grudnia 2010 roku

w sprawie powołania Komisji do spraw Inwestycji.

Przewodniczący Rady poprosił o dopisanie imienia i nazwiska nowego radnego, zgodnie ze złożoną

deklaracją.
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Nie zgłoszono uwag.

Uchwała Nr XLVII/357/2014 Rady Gminy Masłów w sprawie zmiany uchwały Nr I/6/2010 Rady

Gminy Masłów z dnia 2 grudnia 2010 roku w sprawie powołania Komisji do spraw Inwestycji –

przyjęta została w głosowaniu 13 „za”, radny Piotr Zegadło wstrzymał się od głosu. Uchwała stanowi

załącznik protokołu. 

Ad. 9.

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyk i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

i Przeciwdziałania Narkomanii w Masłowie za rok 2013. 

Pełnomocnik Wójta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Pani Katarzyna Rachtan

przedstawiła szczegółowo sprawozdanie (stanowi załącznik protokołu).  

Komisja  Budżetu  i  Finansów  w  dniu  24.03.2014  roku  pozytywnie  zaopiniowała  przedstawione

sprawozdanie (stanowi załącznik).

Komisja  Oświaty,  Kultury,  Opieki  Społecznej  i  Promocji  Gminy,  dnia  24.03.2014 roku zaopiniowała

pozytywnie omawiane sprawozdanie (stanowi załącznik).

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

Ad. 10.

Projekt uchwały w sprawie Uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów

Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014. 

Pani Katarzyna Rachtan – Pełnomocnik Wójta ds. Profilaktyki przedstawiła projekt uchwały.

Nie zgłoszono uwag.

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

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

(stanowi załącznik protokołu).

Uchwała  Nr  XLVII/358/14 Rady  Gminy  Masłów  w  sprawie  Uchwalenia  Gminnego  Programu

Profilaktyki  i  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i  Przeciwdziałania Narkomanii  na rok

2014 – została podjęta w głosowaniu: 14 „za”, jednogłośnie i stanowi załącznik protokołu. 

Ad. 11.

Sprawozdanie z Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2013-2015, za rok 2013. 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej pani Monika Dolezińska przedstawiła sprawozdanie,

stanowiące załącznik protokołu. 

Nie zgłoszono uwag.

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

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

(stanowi załącznik protokołu).

Radni, w głosowaniu 14 „za”, jednogłośnie przyjęli powyższe sprawozdanie.
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Ad. 12.

Sprawozdanie  z  Gminnego  Programu  Przeciwdziałania  Przemocy  w  Rodzinie  i  Ochrony  Ofiar

Przemocy w Rodzinie dla Gminy Masłów na lata 2011 – 2015 za rok 2013. 

Kierownik  Gminnego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  omówiła  szczegółowo  sprawozdanie  (stanowi

załącznik protokołu).

Obrady opuścił radny Marek Dudzik.

Nie zgłoszono uwag.

Komisja  Budżetu  i  Finansów  pozytywnie  zaopiniowała  przedstawione  sprawozdanie  (stanowi

załącznik).

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

dokument (stanowi załącznik protokołu).

Radni, w głosowaniu 13 „za”, jednogłośnie przyjęli sprawozdanie.

Ad. 13.

Sprawozdanie ze współpracy Gminy Masłów z Organizacjami  Pozarządowymi i  innymi  podmiotami

prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2013 rok.

Sprawozdanie przedstawiła Kierownik GOPS Monika Dolezińska.

Nie zgłoszono uwag.

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

sprawozdanie (stanowi załącznik protokołu).

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

Sprawozdanie zostało przyjęte w głosowaniu 13 „za”, jednogłośnie.

Ad. 14.

Sprawozdanie z Działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Masłowie za 2013 rok.

Materiał przedstawiła Kierownik GOPS Monika Dolezińska.

Nie zgłoszono uwag.

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

dokument (stanowi załącznik).

Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie,stanowiące załącznik.

W głosowaniu 13 „za”, jednogłośnie, radni przyjęli sprawozdanie.

Ad. 15.

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Masłowie.

Kierownik GOPS omówiła szczegółowo projekt uchwały.

Nie zgłoszono uwag.

Komisja Oświaty, Kultury, Opieki Społecznej i Promocji Gminy zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały
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(stanowi załącznik protokołu).

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

Uchwała Nr XLVII/359/14 Rady Gminy Masłów w sprawie przyjęcia Statutu Gminnego Ośrodka

Pomocy Społecznej w Masłowie – podjęta została 13 głosami „za”, jednogłośnie i stanowi załącznik

protokołu. 

Ad. 16.

Projekt  uchwały  w  sprawie  wstępnej  lokalizacji  nowych przystanków komunikacyjnych przy  drodze

powiatowej  nr  0315 T Masłów Pierwszy (Podklonówka)  – Mąchocice Kapitulne w miejscowościach

Masłów Pierwszy i Mąchocice Kapitulne.

Kierownik  referatu  Budownictwa  i  Gospodarki  Przestrzennej  Dariusz  Korczyński  omówił  projekt

uchwały. 

Nie zgłoszono uwag.

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

Uchwała  Nr  XLVII/360/2014 Rady  Gminy  Masłów  w  sprawie wstępnej  lokalizacji  nowych

przystanków  komunikacyjnych  przy  drodze  powiatowej  nr  0315  T  Masłów  Pierwszy

(Podklonówka)  –  Mąchocice  Kapitulne  w  miejscowościach  Masłów  Pierwszy  i  Mąchocice

Kapitulne – przyjęta została 12 głosami „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym”.Uchwała stanowi załącznik

protokołu. 

Ad. 17.

Projekt  uchwały  w  sprawie  wstępnej  lokalizacji  nowych przystanków komunikacyjnych  przy  drodze

powiatowej nr 0311 T Masłów – Nademłynie – Brzezinki – Ciekoty w miejscowości Ciekoty.

Dariusz Korczyński – Kierownik BiGP przedstawił szczegółowo projekt uchwały.

Nie zgłoszono uwag.

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

Uchwała  Nr  XLVII/361/2014 Rady  Gminy  Masłów  w  sprawie wstępnej  lokalizacji  nowych

przystanków  komunikacyjnych  przy  drodze  powiatowej  nr  0311  T  Masłów  –  Nademłynie  –

Brzezinki  –  Ciekoty  w  miejscowości  Ciekoty –  została  podjęta  13  głosami  „za”,  jednogłośnie

i stanowi załącznik protokołu. 

Ad. 18.

Projekt  uchwały  w  sprawie  uchwalenia  „Programu  Opieki  nad  Zwierzętami  Bezdomnymi  Oraz

Zapobiegania Bezdomności Zwierząt Na terenie Gminy Masłów”.

Omówienia tematu dokonał Kierownik BiGP Dariusz Korczyński.

Nie zgłoszono uwag.

Komisja  Ochrony Środowiska,  Gospodarki  Gruntami  i  Rolnictwa,na posiedzeniu w dniu 24.03.2014

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

załącznik).

Uchwała Nr XLVII/362/2014 Rady Gminy Masłów w sprawie uchwalenia „Programu Opieki nad

Zwierzętami Bezdomnymi Oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt Na terenie Gminy Masłów”

– przyjęta została 13 głosami „za”, jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik protokołu. 

Ad. 19.

Projekt uchwały w sprawie wystąpienia do Wojewody Świętokrzyskiego z wnioskiem o przekazanie na

rzecz Gminy Masłów działki nr 875/2 położonej w Masłowie Pierwszym.

Temat przedstawiła pani Edyta Hrabąszcz – Inspektor BiGP.

Brak uwag w tym punkcie.

Komisja  Ochrony  Środowiska,  Gospodarki  Gruntami  i  Rolnictwa  zaopiniowała  pozytywnie  projekt

uchwały (stanowi załącznik).

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

Uchwała  Nr  XLVII/363/2014 Rady  Gminy  Masłów  w  sprawie wystąpienia  do  Wojewody

Świętokrzyskiego z wnioskiem o przekazanie na rzecz Gminy Masłów działki nr 875/2 położonej

w Masłowie Pierwszym – została podjęta w głosowaniu 13 „za”,  jednogłośnie i  stanowi  załącznik

protokołu. 

Ad. 20.

Projekt uchwały w sprawie zgody na wykonanie odcinka kanalizacji sanitarnej w miejscowości Masłów

Pierwszy do działki  o nr ewid  443  przy ul. Północnej przez wnioskodawcę Pana Michała Sołowowa

zam. Kielce.

Kierownik BiGP Dariusz Korczyński omówił proponowany projekt uchwały.

Nie zgłoszono uwag.

Komisja  do  Spraw Inwestycji,  w  dniu  24.03.2014  roku  pozytywnie  zaopiniowała  omawiany  projekt

uchwały (stanowi załącznik protokołu).

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

Uchwała  Nr  XLVII/364/2014 Rady  Gminy  Masłów  w  sprawie zgody  na  wykonanie  odcinka

kanalizacji  sanitarnej  w miejscowości Masłów Pierwszy do działki   o nr ewid  443  przy ul.

Północnej przez wnioskodawcę Pana Michała Sołowowa zam. Kielce – przyjęta została 12 głosami

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

Ad. 21.

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

Przewodniczący  Komisji  Rewizyjnej  Stanisław  Doleziński  przedstawił  wniosek  Komisji  Rewizyjnej

w sprawie rozpatrzenia skargi (stanowi załącznik protokołu) i poprosił adwokata o przedstawienie opinii

w tej sprawie.
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Adwokat  Grzegorz  Olech  przedstawił  swoje  stanowisko w tej  sprawie  wyjaśniając,  że  treść  pisma

złożonego przez Skarżących została błędnie zinterpretowana, gdyż według oceny adwokata jest  to

wniosek  do  budżetu.  Z  praktyki  urzędniczej,  na  propozycje  złożone  do  budżetu  nie  wysyła  się

odpowiedzi.  Adwokat  zgłosił  również  wniosek  o  zmianę  treści  w  §  3,  poprzez  zastąpienie  słowa

„wójtowi” słowem „sekretarzowi”, gdyż wójt jest stroną sprawy.

Przewodniczący Rady zwrócił się z pytaniem do adwokata, czy zna treść uchwały w sprawie trybu prac

nad projektem do budżetu.

Adwokat odpowiedział, że nie.

Przewodniczący Rady odczytał treść § 1 ust. 3 uchwały Nr XLIX/384/10 Rady Gminy Masłów z dnia 29

lipca 2010 r.  w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej i wyjaśnił,  że mieszkańcy nie

mogą składać wniosków do budżetu, gdyż jest ściśle określona grupa osób, które mają takie prawo.

Przewodniczący  dodał,  że  podejmując  uchwałę  o  takiej  treści  niejako  sankcjonujemy  działania,

w których mieszkańcy nie będą otrzymywać odpowiedzi na składane przez siebie wnioski.

Wójt  Gminy  Ryszard  Pazera  zabrał  głos  informując,  że  uważa  wypowiedź  przewodniczącego  za

znacznie odbiegającą od faktów rzeczywistych. Odpowiedź na wniosek mieszkańcy otrzymali,  gdyż

sprawa miała swój finał w postaci uchwały Rady Gminy, w której uzyskali zgodę na realizację sieci na

własny koszt. Pismo było ponowieniem wniosku o współfinansowanie zadania, mimo że stanowisko

w tej sprawie było przedstawione.

Przewodniczący  Rady poinformował,  że jego zdaniem pierwsze pismo dotyczyło  wyrażenia  zgody,

a  drugie  udziału  gminy  w  kosztach.  Podobna  sytuacja  miała  miejsce  z  mieszkańcami  ul.

Świerczyńskiej, gdzie mieszkańcy napisali dwa pisma i na żadne z nich nie uzyskali odpowiedzi, więc

przyszli na posiedzenie komisji.  

Wójt  Gminy  odpowiedział,  że  działania  gminy  w  zakresie  tego  wniosku  były  jednoznaczne

i wyczerpujące. Pismo złożone przez skarżących było propozycją do budżetu.

Przewodniczący Rady zwrócił się do Wójta, informując, że na drugie pismo nie było żadnych działań, a

przytoczona treść uchwały jasno precyzuje, kt9 może składać wnioski do budżetu. Mieszkańcowi takie

prawo nie przysługuje.

Adwokat  zabrał  głos  informując,  że w uchwale z  kwietnia  2012 roku,  mieszkańcy byli  informowani

o konieczności poniesienia kosztów. Temat tych pism jest ten sam, różnią się tylko datą.

Radna Regina Chyb powiedziała, że przed chwilą podjęliśmy podobną uchwałę o wyrażeniu zgody na

budowę sieci i zadała pytanie, czy podjęcie uchwały w takiej formie nie otworzy furtki mieszkańcom

i czy nie posypie się lawina wniosków o współfinansowanie budowy sieci. 

Przewodniczący Rady odpowiedział, że uznanie skargi w części dotyczyło braku odpowiedzi na pismo.

Projekt uchwały przygotowany na poprzednią sesję, według opinii przewodniczącego, jasno precyzował

w jakiej części uznaje się skargę za zasadną. Przewodniczący Rady złożył wniosek formalny o zmianę

zapisu § 1 na treść:” Stwierdza się, że skarga wniesiona przez Panią Katarzynę Kurpis i Pana Jacka

Makowskiego,  na  działania  Wójta  Gminy  Masłów,  jest:  1)  zasadna  w  części  dotyczącej  braku

odpowiedzi na pismo z dnia 21.11.2013 roku, co narusza art.  35kpa, 2)   bezzasadna w pozostałej
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części, z przyczyn przedstawionych w uzasadnieniu do uchwały”.

Radny  Stanisław  Doleziński  zapytał  jak  będzie  przebiegać  głosowanie,  gdyż  wniosek  Komisji

Rewizyjnej jest zupełnie inny.

Przewodniczący Rady odpowiedział, że zgodnie z procedurą najpierw głosuje się poprawkę a potem

projekt uchwały.  

Adwokat odpowiedział, że według jego opinii najpierw powinno się przegłosować wniosek Komisji.

Radna Chyb zaproponowała przerwę i przedyskutowanie tematu.

Radny Piotr Zegadło przedstawił swoje stanowisko. Radny uważa, że poprawka zaproponowana przez

przewodniczącego  nie  wpływa  na  budżet  gminy,  a  jedynie  zobowiązuje  do  udzielenia  odpowiedzi,

zgodnie z kpa.

Radna  Chyb  odpowiedziała,  że  jej  zdaniem  skarga  rozpatrywana  jest  całościowo  i  stanowisko

zaproponowane  przez  Przewodniczącego  daje  mieszkańcom  możliwość  do  składania  wniosków

o współfinansowanie zadań z budżetu. 

Radny Mirosław Januchta zabrał głos informując, że rozumie stanowisko Wójta i urzędników, że  bronią

się przed takimi odpowiedziami, jednak według radnego nie jest to wielkie obciążenie dla urzędników

i Pana Wójta – odpowiedź na taki wniosek, nie jest to  zaniedbanie karane głową. Odpowiedź na pismo

w żaden sposób nie wpływa na budżet, bo nikt nie neguje tego stanowiska.

Przewodniczący  Rady  przypomniał,  że  w  przedstawionej  przez  niego  propozycji  jasno  określa  się

w jakiej części skarga jest zasadna, a w jakiej bezzasadna.

Wójt  Gminy odpowiedział,  że nawet  nie  chodzi  o  to,  że nie  ma pieniędzy,  ale  o to,  że regulamin

zabrania współfinansowania zadań na gruncie prywatnym. 

Przewodniczący Rady ogłosił 5 – minutową przerwę.

Po  przerwie,  Kierownik  BIGP  zabrał  głos  przypominając,  że  we  wcześniejszym  piśmie  Skarżący

informowali,  że  uzyskali  informację,  że  realizacja  inwestycji  ze  środków  publicznych  w  gruncie

prywatnym jest  niemożliwa.  W tym zakresie nic  się  nie zmieniło i  odpowiedź,  gdyby była,  niczego

nowego by nie wniosła.

Radny  Paweł  Jamrożek  zapytał,  jaki  jest  sens  Komisji  Rewizyjnej,  skoro  nie  uwzględnia  się  jej

postanowień. Nie było żadnej dyskusji, wokół decyzji, wniosków z tej komisji, a krążymy tak naprawdę

wokół dyskusji własnej. Komisja jest ciałem zasadnym do rozpatrywania tego typu skarg.

Radna Genowefa Jaros przypomniała, że wszystkie komisje merytoryczne rozpatrują projekty uchwał

w swym zakresie. Rolą komisji rewizyjnej jest wypracowanie stanowiska w sprawie skargi, a Rada po

wysłuchaniu jej opinii głosuje i tylko wyłącznie głosuje. Składanie wniosków w zakresie prac tej komisji,

według radnej jest niezgodne.

Przewodniczący Rady zapytał radną Jaros, jaka jest podstawa prawna jej wypowiedzi.

Radna Jaros zwróciła się do Przewodniczącego z pytaniem, a jaka jest podstawa do wprowadzenia

zmian w projektach – radna uważa, że nie ma. Każdy projekt uchwały dyskutowany jest na komisjach,

natomiast projekt w sprawie skargi jest wypracowywany przez komisję rewizyjną, a rada może się z nim

zgodzić albo nie. Radna dodała, że nie ma podstaw zgłaszania poprawek, jeśli nie uczestniczyło się
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w pracach komisji, w dyskusji nad tym tematem. 

Adwokat Grzegorz Olech zgodził się ze stanowiskiem radnej Jaros i dodał, że stanowisko urzędu było

skarżącym znane. Radny przytoczył kilka przykładów pism, na które nie wysyła się odpowiedzi.

Przewodniczący  Rady  wyjaśnił,  że  ludzie  oczekują  odpowiedzi  na  składane  przez  siebie  wnioski

i gwarantuje im to KPA.

Pan Olech odpowiedział, że w sytuacji, kiedy mieszkańcy piszą wnioski o zmianę w planie miejscowym,

poszlibyśmy do sądu za brak odpowiedzi na pismo. Adwokat dodał,  że nie każde pismo wszczyna

postępowanie administracyjne.

W odpowiedzi, Przewodniczący Rady wyjaśnił, że KPA mówi o „załatwieniu sprawy”.

Adwokat wyjaśnił, że według jego oceny sprawa została załatwiona poprzednią uchwałą.

Radny Ryszard Szymczuch zabrał głos w sprawie, informując że pismo jest kontynuacją sprawy i nie

może być tak, że nie otrzymują odpowiedzi. W poprzedniej uchwale mieszkańcy otrzymali zgodę na

budowę sieci, co nie jest zgodne z przepisami. Radny przypomniał, że od dłuższego czasu podnosi

problem budowy sieci na koszt mieszkańca, gdyż jest to zadanie gminy. Wiadomo, że gminy nie stać

na budowę każdego odcinka i że czasem jest to niezasadne. Dlatego zdaniem radnego skarga powinna

zostać oceniona na dwóch płaszczyznach.

Przewodniczący Rady zwrócił się z pytaniem do radnego Jamrożka, czy odbiera kompetencje Radzie

do podejmowania decyzji w sprawie.

Rady Jamrożek odpowiedział, że kierował się zapisami statutu, który mówi, że rolą  komisji rewizyjnej

jest zbadanie skargi i rada przyjmuje stanowisko komisji albo je odrzuca. Dyskusja nad zapisem treści

uchwały jest bezzasadna.

Przewodniczący Rady dodał, że ustawa, czyli dokument wyższy rangą mówi, że rada rozpatruje skargi.

Adwokat  wyjaśnił,  że  rada  nie  powinna  wchodzić  w  kompetencje  komisji  rewizyjnej,  którą  sama

powołała.

Przewodniczący  Rady  zapytał  radnego  Jamrożka,  czy  wie,  jakim  stosunkiem  głosów  stanowisko

zostało przyjęte.

Radny Jamrożek odpowiedział, że nie słyszał tej informacji.

Radna Jaros odpowiedziała, że stosunek głosów nie jest tu istotny.

Radny Janusz Obara przedstawił sposób głosowania na komisji rewizyjnej.

Radna  Chyb  odnosząc  się  do  poprzedniej  wypowiedzi  wyjaśniła,  że  jasno  argumentowała  swoje

stanowisko.

Radny Piotr Zegadło zwrócił się z pytaniem, kiedy Skarżący mieli odpowiedź ustną.

Adwokat odpowiedział, że nie ma dat w tym zakresie, Państwo w swoim piśmie informują,że uzyskali

ustną odpowiedź.

Wójt Gminy dodał, że sprawy wodociągowe i kanalizacyjne są permanentnie omawiane zarówno przez

pracowników gminy jak i wodociągów, więc jeśli ktoś mówi, że przez pół  roku nie miał pełnej wiedzy, to

sprawa musi mieć inne podłoże.

Przewodniczący przystąpił do głosowania poprawki zgłoszonej przez adwokata, w zakresie zastąpienia
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słowa „wójtowi” w § 3, słowem „sekretarzowi”.

Radni, w głosowaniu 12 „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym się” przyjęli zaproponowaną zmianę. 

Przewodniczący  Rady  zwrócił  się  z  pytaniem  do  adwokata,  ile  czasu  potrzebuje  na  znalezienie

przepisu, że w trakcie obrad radni nie mogą zgłaszać zmian do treści uchwały. 

Radna  Jaros  zabrała  głos,  przytaczając  przepisy  w  zakresie  powołania  komisji  rewizyjnej.  Ani

przewodniczący, ani wiceprzewodniczący rady nie mogą być członkami komisji  rewizyjnej,  więc czy

zasadnym jest, by przewodniczący rady zgłaszał poprawki do uchwały wypracowanej przez komisję

rewizyjną, skoro nie brał w niej udziału.

Przewodniczący Rady odpowiedział, że uczestniczył w pracach komisji, zabierał głos dlatego czuje się

zobowiązany do złożenia wniosku.

Skarbnik  Gminy  wyjaśniła,  że  analogiczną  sytuacją  jest  przyjęcie  uchwały  o  udzieleniu,  bądź

nieudzieleniu absolutorium wójtowi.

Radny  Szymczuch  zaproponował,  by  Przewodniczący  wycofał  swój  wniosek  i  zapytał  Wójta,  czy

wyciągnięte zostały konsekwencje od pracownika, który zignorował komisję i się nie stawił.

Wójt  Gminy  odpowiedział,  że  przeprowadzona  została  rozmowa  dyscyplinująca,  w  obecności

kierownika referatu.

Radny Mirosław Januchta złożył wniosek o zdjęcie tego punktu z porządku obrad.

Radni, w głosowaniu: 9 „za”, 4 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” - przyjęli wniosek. 

Ad. 22.

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy.

Skarbnik Gminy Masłów  omówiła szczegółowo projekt uchwały.

Radna  Małgorzata  Kozubek  zapytała  o  ul.  Spokojną,  ma  być  robiona;  co  z  wodociągiem  za

cmentarzem, czy jest jakaś odpowiedź na pismo złożone przez Wójta.

Wójt Gminy odpowiedział, że inwestycja nie koliduje z planowanym wodociągiem, do którego będzie

robiona  dokumentacja.  Istniejący  odcinek  sieci  jest  zgodny  ze  standardem technicznym,  więc  nie

powinno  być  problemu  z  doprojektowaniem.  Sieć  zakończona  jest  hydrantem,  więc  jest  to

pełnowymiarowa sieć wodociągowa.

Radny Kazimierz Rachwał dodał,  że hydrant pełni dwie funkcje: ppoż i  do czyszczenia sieci,  przez

upust wody przez służby. 

Radna  Kozubek  zapytała,  czy  planowany  zakup  samochodu  przystosowanego  do  przewozu  osób

niepełnosprawnych, to samochód z podnośnikiem.

Skarbnik odpowiedziała, że tak.

Radna Kozubek zapytała, czy kwoty 80.000 zł nie można pozyskać z innych źródeł.

Zastępca Wójta odpowiedziała, że nie ma możliwości podwójnego finansowania zadania. 

Nie zgłoszono więcej uwag.

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

Komisja do Spraw Inwestycji również zaopiniowała pozytywnie powyższy projekt (stanowi załącznik). 
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Przewodniczący Rady poinformował, że do projektu złożony został wniosek o zwiększenie środków na

sport o kwotę 10.000,00 zł, z zadania obejmującego opiekę nad bezdomnymi zwierzętami.

Radna Kozubek poinformowała, że wycofuje wniosek. 

Przewodniczący  Rady odpowiedział,  że  z  uwagi  na  fakt,  iż  wniosek  został  przyjęty  przez  Komisję

Oświaty, Kultury, Opieki Społecznej i Promocji Gminy – podlega on głosowaniu.

Radni, w głosowaniu: 11 „przeciw”, 2 „wstrzymujące się” - odrzucili wniosek Komisji.

Uchwała Nr XLVII/365/14 Rady Gminy Masłów w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy –

została  podjęta  12  głosami  „za”,  przy  1  głosie  „wstrzymującym  się”.  Uchwała stanowi  załącznik

protokołu. 

Ad. 23.

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

Masłów na lata 2014 - 2025.

Skarbnik Gminy Masłów przedstawiła projekt uchwały.

Nie zgłoszono uwag.

Komisja Budżetu i Finansów, w dniu 24.03.2014 roku pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt

(stanowi załącznik protokołu).

Uchwała Nr XLVII/366/14 Rady Gminy Masłów w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia

wieloletniej prognozy finansowej Gminy Masłów na lata 2014 – 2025 – podjęta została 13 głosami

„za”, jednogłośnie i stanowi załącznik protokołu.

Ad. 24.

Projekt  uchwały  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  wyodrębnienie  w  budżecie  gminy  środków

stanowiących  fundusz sołecki. 

Wójt Gminy Masłów przedstawił  projekt uchwały i poinformował, że nowelizacja ustawy pozwala na

podjęcie  uchwały  na  czas  nieoznaczony,  a  nie  jak  do  tej  pory  –  na  rok.  Wójt  odczytał  treść

proponowanej uchwały. 

Radny Paweł Jamrożek dodał, że oprócz tej zmiany, o której wspomniał Pan Wójt, nowelizacja z 11

marca br. pozwala na zwiększenie środków o 10% oraz daje możliwość zmiany zadań w trakcie roku,

co  do tej pory nie było dopuszczalne.

Nie zgłoszono więcej uwag.

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

Uchwała Nr XLVII/367/14 Rady Gminy Masłów w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie

w budżecie gminy środków stanowiących  fundusz sołecki – przyjęta została w głosowaniu 13 „za”,

jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik protokołu.

Ad. 25.

Informacja o stanie mienia komunalnego – grunty.
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Kierownik BiGP – pan Dariusz Korczyński przedstawił informację, będącą załącznikiem  protokołu.

Nie zgłoszono uwag; Informacja została przyjęta do akceptującej wiadomości.

Ad. 26.

Informacja Komisji  Ochrony Środowiska,  Gospodarki  Gruntami  i  Rolnictwa dotycząca komunalizacji

działek 898, 1045 i 1152 położonych w miejscowości Mąchocice Kapitulne.

Kierownik  BIGP  Dariusz  Korczyński,  z  uwagi  na  nieobecność  radnego  Andrzeja  Bawoła  –

Przewodniczące  Komisji  Ochrony  Środowiska,  Gospodarki  Gruntami  i  Rolnictwa  przedstawił

informację, dotyczącą komunalizacji działek nr 898, 1045 i 1152 wypracowaną przez Komisję w dniu 24

marca 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.

Nie zgłoszono uwag do informacji. 

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

Ad. 27.

Interpelacje, wnioski i zapytania.

Przewodniczący Rady poinformował, że w materiałach przekazane zostało pismo Związku Gmin Śląska

Opolskiego  o  niedopuszczenie  do  wprowadzenia  do  polskiego  porządku  prawnego  referendum

tematycznego bez progu frekwencyjnego. Przewodniczący Rady zwrócił się z pytaniem do radnych, czy

uważają za zasadna podjęcie uchwały w tej sprawie.

Wójt Gminy wyjaśnił, że ta sprawa była dyskutowana na Kongresie Gmin Wiejskich, wspólnie z Panią

Minister Bieńkowską; włodarze odnieśli się do tej propozycji bardzo krytycznie. Wójt wyjaśnił podstawy

funkcjonowania demokracji i dodał, że przyjęcie tego pomysłu służy bardziej anarchii niż demokracji,

dlatego też Wójt przychyla się do stanowiska Związku Gmin Śląska Opolskiego.

Wobec  powyższego  stanowiska,  Przewodniczący  Rady  przychyla  się  do  opinii  Wójta  i  poprosił

o przygotowanie projektu apelu na kolejną sesję.

Przewodniczący Rady poinformował, że przekazane zostało również pismo w sprawie zmiany planu

zagospodarowania przestrzennego w Masłowie Pierwszym. Przewodniczący poprosił Kierownika BiGP

o przedstawienie sprawy.

Dariusz Korczyński Kierownik BiGP wyjaśnił  sprawę dotyczącą właścicieli  posesji  przy ul.  Lotniczej,

dokładnie na odcinku od ul.  Foliowej  do ul.  Miodowej,  gdzie uciążliwość lotniska spowodowała,  że

tereny tam zlokalizowane zostały przekształcone w planie zagospodarowania przestrzennego z rolnych

na  tereny  usługowo  –  mieszkalne.  Plan  ten  wymagał  szeregu  uzgodnień,  m.  in.  właściciela  drogi

wojewódzkiej, który stwierdził, że kategoria drogi nie pozwala na na bezpośrednie zjazdy na posesję,

dlatego  warunkiem  wprowadzenia  zmiany  było  wrysowanie  do  planu  drogi  KDW  o  odpowiednich

parametrach. Wtedy właściciele przyległych posesji nie protestowali, chcąc przekształcenia gruntów.

Z  nieoficjalnych  informacji  wiemy,  że  właściciele  tych  terenów  rozmawiali  z  urbanistą,  który
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zaproponował im, by złożyli pismo do zarządcy drogi o zmianę jej kategorii.  

Radna Małgorzata Kozubek, w imieniu tych mieszkańców, zwróciła się do Rady o pomoc w rozwiązaniu

tej sprawy, gdyż popiera ich stanowisko; gdyż ciągle są problemy albo o lotnisko, albo o drogę.

Kierownik Korczyński odpowiedział, że ustawa o drogach publicznych określa odległości i zachowania

od dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich. Marszałek województwa jest organem uzgadniającym,

nie opiniującym, czyli musimy się z jego zdaniem bezwzględnie liczyć. Dlatego jedynym rozwiązaniem

jest zmiana kategorii drogi. 

Radny Ryszard Szymczuch odniósł się do doniesień medialnych w sprawie zmiany przebiegu drogi

wojewódzkiej, co spowoduje budowę ekranów, konieczność odsunięcia się od drogi itp. Radny zwrócił

uwagę na fakt, że do dziś nie wszyscy mieszkańcy zgodzili się oddać grunt pod budowę chodnika, co

powoduje że chodnik jest nadal nieprzejęty przez Marszałka. 

Radny  Andrzej  Pedrycz  poprosił  o  poprawę  osuniętych  płyt  przy  moście  na  ul.  Dębowej  w  Woli

Kopcowej,  poprawę ustawienia znaku informacyjnego „DOMASZOWICE” w Woli  Kopcowej i  tablicy

naprzeciwko tego znaku. Radny zwrócił się również z pytaniem o sytuację boiska w Woli Kopcowej, czy

jest szansa na przeprowadzenie rozgrywek w tym roku.

Kierownik Korczyński odpowiedział, że w sprawie mostu skierowane zostało zgłoszenie do wykonawcy

o konieczność poprawy. 

Wójt Gminy odpowiedział, że sytuacja dotycząca znaków drogowych wynika głównie z prowadzonych

prac budowlanych i zgodnie z umową, wykonawca zobowiązany jest do naprawy szkód. Wójt zwrócił

uwagę na fakt, że prace związane z budową kanalizacji prowadzone są przy jednoczesnym ruchu na

drodze.  Inną sprawą jest  wandalizm ze strony użytkowników drogi,  np.  na ul.  Świerczyńskiej  znak

dotyczący ograniczenia tonażu do 3,5 t był ustawiony, a już go nie ma od strony drogi wojewódzkiej nr

745; ze strony urzędu – sprawa jest na bieżąco monitowana. W sprawie boiska, Wójt poinformował, że

teren podlega pod Gminny Ośrodek Kultury i Sportu, który podjął już działania w sprawie naprawy siatki

i rekultywacji terenu.

Rady Pedrycz zwrócił uwagę, że sama rekultywacja może nie przynieść spodziewanego efektu; teren

wymaga raczej położenia trawy w rolkach na odcinku około 100 m.

W odpowiedzi Wójt poinformował, że sprawa zostanie przeanalizowana i jeśli będzie taka konieczność,

zwrócimy się do profesjonalnej firmy, gdyż z doświadczenia wiemy, że jest to znacznie efektywniejsze

rozwiązanie niż wykonanie prac przez pracowników interwencyjnych.

Radny  Paweł  Jamrożek  zabrał  głos  informując  o  podjętych  przez  siebie  działaniach  w  sprawie

planowanej zmiany przebiegu drogi wojewódzkiej. Radny zapytał również o studium, które miało być

uchwalone przed rokiem.

Kierownik BiGP wyjaśnił, że codziennie otrzymuje po kilka telefonów w tej sprawie. Według podpisanej

z urbanistą umowy, Studium miało być wykonane do kwietnia ubiegłego roku. Jednak z uwagi na dużą

ilość zgłoszonych zmian,  wymagana była ponowna uzgodnień,  które spływają powoli,  m. in.  Urząd

Lotnictwa Cywilnego zgłosił wiele uwag. Kolejnym krokiem będzie wyłożenie do publicznego wglądu. Te

terminy i procedury muszą  być zachowane, więc wstępnym, realnym terminem na podjęcie uchwały
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może być czerwiec. 

Radna Kozubek zabrała głos w imieniu mieszkańców ul. Świerczyńskiej i Piaskowej, przypominając że

od 2005 roku, co jakiś czas pojawia się temat drogi. Mieszkańcy nie chcą zmiany statusu drogi, wolą

żeby przez ten teren przebiegała ścieżka rowerowa od Kielc w kierunku Świętej Katarzyny i proszą o

pomoc  w  tej  sprawie.  Radna  poruszyła  również  sprawę  wniosku  złożonego  na  Komisji  Oświaty,

z  którego  może  wynikać,  że  chciała  zabrać  pieniądze  przeznaczone  na  opiekę  nad  zwierzętami

bezdomnymi. Radna wyjaśniła, że intencją jej wniosku było dofinansowanie sportu i dodała, że liczy na

pomoc Wójta w tej kwestii, gdyż obietnica była złożona publicznie.

Wiceprzewodnicząca  Rady  Powiatu  Teodora  Jagiełło  zabrała  głos  w  sprawie  zadań

współfinansowanych z Powiatem. Zgodnie z deklaracją z poprzedniej  sesji,  Radna przeanalizowała

dokładnie  wszystkie  zadania,  o  których  była  m,owa  i  wyjaśniła,  że  Powiat  póki  co  nie  dysponuje

wolnymi środkami, które mógłby przekazać na realizację zadań. Z uzyskanych informacji wynika, że

zadanie dotyczące budowy mostu w Woli Kopcowej jest wpisane jako czwarte, w kolejności realizacji,

natomiast  środki  jakimi  dysponuje  Powiat,  na  ten  moment  pozwalają  na  wykonanie  dwóch zadań.

Radna  Jagiełło  wyjaśniła  również,  że  mimo  zapewnień  złożonych  przez  Pana  Godowskiego,  na

spotkaniu  przedwyborczym  w  Gminie  Masłów  –  szanse  na  naprawę  mostu  są  znikome.  Radna

poinformowała  również  o  podjęciu  przez  Radę  Powiatu  uchwały  w  sprawie  udzielenia  pomocy

finansowej dla wybranych Gminy, w tym gminy Masłów, na zakup drzew i krzewów miododajnych oraz

ich nasadzenie na terenie powiatu kieleckiego. Ponadto Pani Jagiełło poinformowała o przyznaniu dla

trzech gimnazjalistów z terenu gminy Masłów stypendium w wysokości 3.600 zł. Radna, poinformowała,

że na wniosek sołtysa z Domaszowic będzie interweniować w sprawie oznakowania drogi na wysokości

Pana Zawady, gdzie zlokalizowany jest przystanek autobusowy oraz zgłosi sprawę znaków drogowych.

Pan Jan Sobecki  – Sołtys  sołectwa Mąchocice Kapitulne zabrał  głos,  zgłaszając że otrzymał  kilka

telefonów, z których wynikało,  że mieszkańcy otrzymali  informację,  że nie będzie żadnych opłat  za

przyłącze kanalizacyjne. Sołtys zapytał również, czy najemca parteru Agronomówki może zamieszkać

na górze, czy będzie tam mieszkać ktoś z Woli Kopcowej, bo takie sygnały docierały do sołtysa.

Wójt  Gminy odpowiedział,  że w kwestii  opłat  za przyłącze – kwota  1.230,00 zł  będzie wymagana

w stosownym czasie.  Natomiast  w sprawie Agronomówki  –  dotychczas nie  mieliśmy szczęścia  do

najmu tego obiektu; poprzedni najemca nie zapłacił nam czynszu i sprawa  jest w sądzie. Właściciel

gabinetu weterynarii  był zainteresowany wynajęciem parteru, do tej pory nie mieliśmy sygnałów, że

chciałby tam zamieszkać. Propozycję mieszkaniową jakieś pół roku temu,złożyliśmy  Pani Sadowskiej –

emerytowanej  nauczycielce,  która  początkowo  wyraziła  zgodę,  lecz  później  się  z  tego  wycofała.

Wójt  Gminy odniósł  się  również  do wypowiedzi  radnej  Kozubek,  informując  że wszelkie  koncepcje

dotyczące zmian w gminie są skrupulatnie analizowane. Wójt dodał również, że popiera apel radnego

Jamrożka w sprawie drogi wojewódzkiej 745.

Radny Piotr  Zegadło  zabrał  głos  w  sprawie  zmiany kategorii  drogi  wzdłuż  lotniska,  czy  będziemy

występować o tę zmianę na etapie tworzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

jeśli tak, to czy to nie jest za późno? Czy nie powinniśmy podjąć działań na etapie tworzenia Studium?
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Kierownik BiGP odpowiedział, że w Studium pokazany jest istniejący układ komunikacyjny, natomiast

w miejscowych planach zawarte są propozycje zmian. Jeśli chodzi o ul. Świerczyńską, ze względu na

protesty mieszkańców, zostały podjęte przez Marszałka działania zmierzające do zmiany przebiegu

drogi i to zostało zlecone. 

Radny  Zegadło  czy  uzasadnieniem  do  podjęcia  tych  czynności  jest  odciążenie  drogi  czy  plany

związane z lotniskiem. Bo w przypadku, gdyby chodziło jedynie o odciążenie drogi wojewódzkiej, to

należałoby ponownie dokonać pomiarów natężenia ruchu, gdyż poprzednie pomiary prowadzone były

w czasie ul. Sandomierskiej i zanim powstała droga ekspresowa S74, więc teraz wyniki byłyby inne.

Wójt Gminy odpowiedział, że póki co nie możemy się doprosić o remont istniejącej drogi wojewódzkiej,

przy lotnisku, czy też doprojektowanie i wykonanie odcinka chodnika o długości około 200 m na ul.

Jana Pawła II.

Radny  Zegadło  poruszył  również  sprawę  usuwania  azbestu,  prosząc  by  rozpropagowana  została

informacja wśród mieszkańców, że nie powinni sami zdejmować eternitu i trzeba się z nim obchodzić

w sposób należyty. 

Wójt Gminy odpowiedział, że co roku informacja jest podawana mieszkańcom, którzy zakwalifikowali

się do projektu w danym roku. 

Sołtys sołectwa Dąbrowa Aniela Cedro dodała, że trzeba czekać 2 – 3 lata, żeby dostać się do projektu.

Radny Szymczuch zabrał głos, informując że o wiele łatwiej jest zabrać eternit składowany niż ściągać

go z dachu.

Sołtys Sobecki odpowiedział, że świadomość społeczna jest, ale ludzie jeśli mają pieniądze decydują

się zmienić dach, nie czekając na udział w projekcie.

Sołtys sołectwa Brzezinki Ryszard Januchta zgłosił konieczność położenia nakładki czy zalania smołą

poprzecznych przecięć na drodze powiatowej w kierunku Podklonówki, powstałych w wyniku budowy

kanalizacji, które co rusz zasypywane są żwirem. 

Wójt Gminy odpowiedział, że sprawa była zgłaszana, te miejsca zostały wskazane, jak również dwie

dziury  na  ul.  Ks.  Józefa  Marszałka  przy  przebudowanym  chodniku.  Wójt  zwrócił  się  do

Wiceprzewodniczącej  Powiatu o interwencję w sprawie drogi  powiatowej  w Domaszowicach (przez

wieś). 

Pani Jagiełło odpowiedziała, że potrzebny jest wspólny objazd po terenie gminy i  wskazanie takich

miejsc, które wymagają naprawy.

Wójt Gminy zabrał głos informując, że w ślad za dzisiejszą uchwałą, w okresie od maja do września

odbiór odpadów będzie prowadzony dwukrotnie w ciągu miesiąca, bez dodatkowych opłat i kosztów dla

mieszkańców. Harmonogram zostanie podany do publicznej wiadomości.

Radny Jamrożek zwrócił się do tych mieszkańców, którzy jeszcze nie podpisali umowy na przyłącze

kanalizacyjne oraz podziękował urzędowi gminy za aktualizację projektów przyłączy wodociągowych na

terenie Barczy i Brzezinek. Radny pogratulował także portalowi Masłów Info za 9 – letnią pracę na

rzecz mieszkańców i życzył kolejnych sukcesów. 

Radna Kozubek zaapelowała do mieszkańców o wstrzymanie niebezpiecznego procederu wypalania
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traw.

Wójt Gminy wyjaśnił, że na jutrzejszym posiedzeniu MZWiK złoży formalny wniosek o wykonanie 92

przecisków drogowych, która według wstępnych szacunków wyniesie 232.00,00 zł. 

Radna Kozubek zapytała o realizację sieci gazowej w Masłowie Pierwszym i Drugim.

Zastępca Wójta Gminy Jadwiga Duda omówiła sprawę gazociągu, który prawdopodobnie jesienią tego

roku będzie doprowadzony do posesji pana Tworka, pana Łoskota. Jeśli będzie zainteresowanie ze

strony mieszkańców, Spółka będzie sukcesywnie występować o realizację dalszego etapu. 

Radny Mirosław Januchta zapytał, co zostało zrobione w sprawie wodociągu na Ameliówce.

Radny Jamrożek odpowiedział, że rozmawiał z Prezesem Henrykiem Milcarzem, który złożył wstępnie

deklarację, że poszuka środków finansowych na realizację zadania.

Ad. 28.

Sprawy organizacyjne, komunikaty.

Po wyczerpaniu tematyki Przewodniczący Rady złożył życzenia świąteczne, z uwagi na fakt, iż kolejna

sesja zaplanowana jest na dzień 24 kwietnia. Przewodniczący Rady podziękował za udział w XLVII

sesji Rady Gminy Masłów i o godzinie 17.00 – zamknął obrady.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokolant: Przewodniczący Rady Gminy Masłów

Joanna Synak /-/ Sylwester Wojtyna
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