
Protokół Nr XLIX/2014

z sesji Rady Gminy Masłów, 

która odbyła się w dniu 29 maja 2014 roku

Tematyka sesji:

1. Otwarcie sesji. 

2. Stwierdzenie quorum.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu Nr XLVIII/2014 z poprzedniej sesji.

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

6. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zmiany nr 3

w sołectwie Dąbrowa, w gminie Masłów.

7. Projekt  uchwały  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  przystąpienie  Gminy  Masłów/  Gminnego

Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w  Masłowie  do  realizacji  projektu  systemowego:  „Program

aktywizacji  społeczno – zawodowej  bezrobotnych w gm. Masłów” w ramach Priorytetu VII.

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

8. Projekt  uchwały w sprawie  zmiany uchwały Nr  XXX/259/05 Rady Gminy Masłów w sprawie

określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin

zajęć  nauczycielom,  którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach  prowadzonych

przez  Gminę  Masłów,  tygodniowego  obowiązkowego  wymiaru  godzin  pedagoga  szkolnego

oraz szkolnego doradcy zawodowego, zmienionej uchwałą Nr VI/45/07 Rady Gminy Masłów z

dnia 22 marca 2007 roku i Nr LI/404/10 Rady Gminy Masłów z dnia 20 września 2010r.

9. Projekt uchwały w sprawie zasad i odpłatności za korzystanie z wychowania przedszkolnego

w Gminie Masłów.

10. Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działek nr 90/4, nr 90/5, nr 90/6 i nr

90/7 położonych w Domaszowicach.

11. Projekt uchwały w sprawie dzierżawy części działki nr 310/4 położonej w obrębie ewidencyjnym

Ciekoty  na  czas  nieoznaczony  w  celu  realizacji  inwestycji  liniowej  –  budowa  wodociągu

wiejskiego.

12. Projekt  uchwały  w  sprawie  nadania  nazwy  placowi  usytuowanemu  w  granicach  działki  nr

1102/4

w Masłowie Pierwszym, będącej własnością Województwa Świętokrzyskiego.

13. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy.

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

finansowej Gminy Masłów na lata 2014 – 2025. 
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15. Projekt  uchwały  w  sprawie  zmiany  uchwały  w  sprawie  udzielenia  pomocy  finansowej  dla

Powiatu Kielce.

16. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Masłowie za rok 2013.

17. Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Masłowie za 2013 rok.

18. Interpelacje, wnioski i zapytania.

19. Sprawy organizacyjne, komunikaty.

Ad. 1.

Otwarcie sesji. 

Stosownie do art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, w dniu 29 maja 2014 roku o godzinie

14.10 Przewodniczący Rady Gminy Masłów Sylwester Wojtyna, otworzył obrady. Przewodniczący

przywitał radnych, sołtysów i zaproszonych gości, w szczególności o. Zygfryda Wiechę – Superiora

Klasztoru Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej na Świętym Krzyżu, który złożył podziękowanie

za wsparcie finansowe odbudowy wieży. 

W  odpowiedzi,  Wójt  Gminy  Ryszard  Pazera  zabrał  głos  informując,  że  udział  w  tym

przedsięwzięciu jest honorem i zaszczytem. 

Ad. 2.

Stwierdzenie quorum.

Na dzisiejszej  sesji  obecnych  jest  14  radnych  –  93,3  %,  co  jest  podstawą  do podejmowania

prawomocnych uchwał.

Lista obecności stanowi załącznik Nr 1 niniejszego protokołu.

Ad. 3.

Przyjęcie porządku obrad.

Przewodniczący przedstawił proponowany porządek obrad.

Nie zgłoszono uwag.

Porządek obrad został przyjęty w głosowaniu 14 „za”, jednogłośnie i stanowi załącznik protokołu.

Ad. 4.

Przyjęcie protokołu Nr XLVIII/2014 z poprzedniej sesji.

W głosowani u 14 „za”, jednogłośnie protokół został przyjęty.

Ad. 5.

Sprawozdanie Wójta z pracy o pracach Wójta i Urzędu Gminy w okresie między sesjami.
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Materiał radni otrzymali w statutowym terminie i stanowi załącznik protokołu.

Przybył radny Kazimierz Rachwał.

Radny Mirosław Januchta odniósł się do zadania dotyczącego budowy ogrodzenia wokół Zespołu

Szkół w Mąchocicach Kapitulnych. Kwota z kosztorysu wynosiła 250.000 zł,  wykonawca został

wybrany za kwotę 114.000 zł, jednak z informacji, jakimi radny dysponuje – ogrodzenie z przodu

nie będzie  modernizowane. Radny zaproponował, by zrobić też ten fragment ogrodzenia, które

wygląda jak z czasów „wczesnego Gierka” i nie pasuje do niczego.

Wójt Gminy odpowiedział, że ma trochę inne zdanie na ten temat; ogrodzenie jest odmalowane,

masywne,  solidne i  spełnia swoją  funkcję.  Wójt  dodał,  że jest  wiele  pilnych,  palących potrzeb

w gminie, np. przeciekający miejscami dach na budynku tej szkoły. 

Radna Małgorzata Kozubek zapytała, o którą działkę chodzi w Masłowie Pierwszym.

Wójt Gminy odpowiedział, że jest to działka pod Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej i stok

obok budynku.

Radny Piotr Zegadło zwrócił się do Wójta z propozycją przełożenia tych prac na późniejszy termin,

gdyż oczyszczalnia zlokalizowana na tej działce będzie usuwana, co wymaga ciężkiego sprzętu.

Zbiorniki umiejscowione w ziemi są bardzo duże, na kilkanaście tysięcy litrów, więc szkoda teraz

ponosić koszty.

Wójt Gminy odpowiedział, że nie do końca się zgadza z przedmówcą; to duża działka, na której

stoją  dwa  budynki:  GOPS  i  Ośrodek  Zdrowia.  Wjeżdżając  od  strony  Kielc,  nie  wygląda  ona

estetycznie,  przy  zmodernizowanym  budynku  GOPS.  Ponadto,  należy  uregulować  spływ  wód

w tym obrębie.  Wójt  przypomniał,  że w ubiegłym roku starał  się o pozyskanie pasa gruntu od

lotniska, na ciąg komunikacyjny, jednak Urząd Marszałkowski nie wyraził zgody. Wójt dodał, że

przy nowych władzach lotniska – taka szansa się pojawia. 

Radna  Kozubek  zaapelowała,  by  nie  podejmować  decyzji  pochopnie;  radni  z  terenu  chcą  to

zadanie zrealizować, ale później, gdyż planowana jest również budowa boiska, więc ten termin jest

za wczesny.

Wójt odpowiedział, że planowane prace nie będą ingerować w ten teren. Budowa przepompowni

i sieci jest  realizowana, prace te nie kolidują ze wspomnianą działką. Ponadto, Wójt  dodał,  że

prawdopodobnie budowa sieci kanalizacyjnej w tym obszarze przesunie się w czasie.

Radny Zegadło zapytał o zakres prac na teju działce.

Wójt  omówił  szczegółowo planowany zakres prac (nawiezienie ziemi,  zasianie trawy,  regulacja

przejścia od sklepu, montaż kratek ściekowych, szpaler krzewów z odpowiednią kompozycją). 

Radny Zegadło dodał, że szkoda tylko że zostaną zniszczone podczas robót ziemnych.

Wójt zapewnił radnego, że nic nie zostanie zniszczone.

Przewodniczący Rady zapytał, czy kwota 11.439 zł to za projekt.

Wójt Gminy odpowiedział, że za wykonanie.

Radny  Ryszard  Szymczuch  nawiązując  do  budowy  ogrodzenia  w  Mąchocicach  Kapitulnych
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zauważył,  że  w  projekcie  nie  ma  uwzględnionej  zatoki  autobusowej.  Radny  dodał,  że

wystarczyłoby utwardzenie terenu przy płocie (obok piekarni) i przesunięcie bramy wjazdowej.

Wójt  odpowiedział,  że  takie  rozwiązanie  nie  będzie  dobre  z  punktu  widzenia  bezpieczeństwa

i estetyki.

Kierownik BiGP Dariusz Korczyński dodał, że wykonawca wszedł już na teren robót, zakres prac

został sprecyzowany. Kierownik zaproponował, by wspólnie przeanalizować problem na miejscu,

gdyż nie zna dokładnie pomysłu Radnego.

Radny Mirosław Januchta dodał, że jest to propozycja mieszkańców, nie radnego.

Radny  Szymczuch  zabrał  głos  w  sprawie  pisma  złożonego  przez  Panią  Dyrektor  w  sprawie

odwodnienia budynku szkoły. Pismo to nie został uwzględnione w zakresie prac.

W odpowiedzi Wójt Gminy wyjaśnił, że problem wynika ze złego ułożenia trylinki na placu, która

powoduje  że  wody opadowe kierują  się  na  budynek  szkoły.  Wykonawca zna  tę  sprawę  i  tak

ukształtuje  teren,  by  woda  odbijała  od  budynku,  co  powinno  skutkować  zanikiem  przecieków

w piwnicy.

Radny  Szymczuch  zaproponował,  by  w  przyszłym  tygodniu  zorganizować  spotkanie  wspólnie

z przedstawicielami urzędu i wykonawcą i przedyskutować te problemy.

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

Przewodniczący Rady przywitał przybyłego radnego Powiatu Kieleckiego – pana Tomasza Lato.

Ad. 6.

Projekt  uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zmiany nr 3

w sołectwie Dąbrowa, w gminie Masłów.

Kierownik referatu Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej pan Dariusz Korczyński przedstawił

projekt  uchwały  przygotowany  przez  firmę  ELBUD  i  poprosił  przedstawicieli  o  szczegółowe

wyjaśnienie zakresu zmian.

Pan Jacek Niciński wspólnie z panem Piotrem Muchą przygotowali zmianę na zlecenie Polskich

Sieci  Energii  Elektrycznych.  Zmiana  dotyczy  przebudowy  odcinka  około  500  m  sieci

energetycznych łączących stację Radkowice i Kielce - Piaski. 

Nie zgłoszono uwag do przedstawionego projektu.

Komisja do Spraw Inwestycji,  w dniu 26 maja 2014 roku roku pozytywnie zaopiniowała projekt

uchwały (stanowi załącznik protokołu).

Komisja Budżetu i Finansów, na posiedzeniu w dniu 26.05.2014 roku pozytywnie zaopiniowała

projekt (stanowi załącznik).

Uchwała  Nr  XLIX/377/2014  Rady  Gminy  Masłów  w  sprawie  miejscowego  planu

zagospodarowania przestrzennego zmiany nr 3 w sołectwie Dąbrowa, w gminie Masłów –

została przyjęta 15 głosami „za”, jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik protokołu. 
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Ad. 7.

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Masłów/ Gminnego Ośrodka

Pomocy  Społecznej  w  Masłowie  do  realizacji  projektu  systemowego:  „Program  aktywizacji

społeczno  –  zawodowej  bezrobotnych  w  gm.  Masłów”  w  ramach  Priorytetu  VII.  Programu

Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Projekt przedstawiła pani Monika Dolezińska – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Nie zgłoszono uwag.

Komisja Oświaty, Kultury, Opieki Społecznej i Promocji Gminy, w dniu 26.05.2014 roku pozytywnie

zaopiniowała omawiany projekt (stanowi załącznik protokołu).

Komisja  Budżetu  i  Finansów,  w dniu  26.05.2014 roku  pozytywnie  zaopiniowała  przedstawiony

projekt uchwały (stanowi załącznik).

Uchwała  Nr  XLIXI/378/2014  Rady  Gminy  Masłów  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na

przystąpienie  Gminy  Masłów/  Gminnego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w  Masłowie  do

realizacji  projektu  systemowego:  „Program  aktywizacji  społeczno  –  zawodowej

bezrobotnych w gm.  Masłów” w ramach Priorytetu VII.  Programu Operacyjnego Kapitał

Ludzki –  została  przyjęta  w  głosowaniu:  14  „za”,  1  „wstrzymujący  się”  i  stanowi  załącznik

protokołu. 

Ad. 8.

Projekt  uchwały  w  sprawie  zmiany  uchwały  Nr  XXX/259/05  Rady  Gminy  Masłów  w  sprawie

określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć

nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach prowadzonych przez Gminę

Masłów,   tygodniowego obowiązkowego  wymiaru  godzin  pedagoga  szkolnego  oraz  szkolnego

doradcy zawodowego, zmienionej uchwałą Nr VI/45/07 Rady Gminy Masłów z dnia 22 marca 2007

roku i Nr LI/404/10 Rady Gminy Masłów z dnia 20 września 2010r.

Temat  przedstawiła  Pani  Irena  Kundera  –  Kierownik  Zespołu  Obsługi  Oświaty.  Na  wniosek

Dyrektora ZS w Masłowie Pierwszym planowane jest zatrudnienie logopedy, na część etatu.

Radna Regina Chyb zapytała czy logopeda będzie prowadził zajęcia tylko dla dzieci z Zespołu

Szkół w Masłowie Pierwszym, czy w całej gminie.

Kierownik SZOO odpowiedziała, że zajęciami będzie objęta grupa dzieci ze szkoły w Masłowie,

zgodnie z wnioskiem dyrektora. 

Radna  Chyb  wyjaśniła,  że  zadała  pytanie  dlatego,  że  nie  chce  by  ktoś  zarzucił  nierówne

traktowanie  dzieci  z  terenu  gminy,  stopniowanie,  czy  wartościowanie  dzieci.  Wszystkie  dzieci

powinny mieć jednakowy dostęp do tego typu zajęć. 

Kierownik  SZOO  odpowiedziała,  ze  jest  to  pierwszy  rok  tzw.  próby  na  szkole,  w  której  jest

najwięcej dzieci. 
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Radny Paweł Jamrożek odniósł się do wypowiedzi, ze dyrektor szkoły ma prawo do zatrudniania

logopedy, czy pedagoga, w ramach środków jakimi dysponuje.

Kierownik  SZOO  odpowiedziała,  że  harmonogram  zajęć  na  przyszły  rok  dyrektor  szkoły

przedstawia Wójtowi  w terminie do 30 maja.  Taki harmonogram jest zatwierdzany przez Wójta

Gminy. 

Nie zgłoszono więcej uwag.

Komisja Budżetu i Finansów, w dniu 26 maja 2014 roku pozytywnie zaopiniowała projekt (stanowi

załącznik).

Komisja Oświaty, Kultury, Opieki Społecznej i Promocji Gminy, w dniu 26.05.2014 roku pozytywnie

zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały (stanowi załącznik).

Uchwała Nr XLIX/379/2014 Rady Gminy Masłów w sprawie  zmiany uchwały Nr XXX/259/05

Rady Gminy Masłów w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego

obowiązkowego  wymiaru  godzin  zajęć  nauczycielom,  którym  powierzono  stanowiska

kierownicze  w  szkołach  prowadzonych  przez  Gminę  Masłów,  tygodniowego

obowiązkowego  wymiaru  godzin  pedagoga  szkolnego  oraz  szkolnego  doradcy

zawodowego, zmienionej uchwałą Nr VI/45/07 Rady Gminy Masłów z dnia 22 marca 2007

roku  i  Nr  LI/404/10  Rady  Gminy Masłów z  dnia  20  września  2010r. –  została  przyjęta  w

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

Ad. 9.

Projekt  uchwały  w sprawie  zasad  i  odpłatności  za  korzystanie  z  wychowania  przedszkolnego

w Gminie Masłów.

Pani Irena Kundera – Kierownik SZOO przedstawiła szczegółowo projekt uchwały. 

Radny Paweł Jamrożek zapytał jak dużego odsetka dzieci dotyczy problem zostawania dzieci po

godzinach. 

Kierownik SZOO odpowiedziała, że średni pobyt dziecka w placówce, to 9 godzin dziennie. W skali

finansowej,  z  tytułu  odpłatności  za  pobyt  dziecka  powyżej  5  bezpłatnych  godzin  wpłynęło  do

budżetu 16.000 zł, zaplanowana kwota z tego tytułu to 63.000 zł. 

Nie zgłoszono więcej uwag.

Komisja  Budżetu  i  Finansów,  dnia  26.05.2014  roku  pozytywnie  zaopiniowała  projekt  uchwały

(stanowi załącznik).

Komisja Oświaty, Kultury, Opieki Społecznej i Promocji Gminy, na posiedzeniu w dniu 26.05.br.

pozytywnie zaopiniowała projekt (stanowi załącznik protokołu).

Uchwała  Nr  XLIX/380/2014  Rady  Gminy  Masłów  w  sprawie  zasad  i  odpłatności  za

korzystanie z wychowania przedszkolnego w Gminie Masłów – została przyjęta w głosowaniu

15 „za”, jednogłośnie i stanowi załącznik protokołu. 
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Ad. 10.

Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działek nr 90/4, nr 90/5, nr 90/6 i nr 90/7

położonych w Domaszowicach.

Kierownik BiGP Dariusz Korczyński przedstawił projekt.

Radny Andrzej Pedrycz zapytał o wycenę wartości poszczególnych działek.

Kierownik  BiGP odpowiedział,  że  podjęcie  tej  uchwały  pozwoli  na  przystąpienie  do  czynności

związanych z oszacowaniem wartości działek.

Wójt Gminy dodał, że działki, znajdujące się bezpośrednio przy drodze powiatowej, a które już były

ogłaszane do sprzedaży –  zostały  oszacowane na  kwotę  100  zł/m2.  Przetargi  były  ogłaszane

trzykrotnie,  ostatnim   razem  cena  została  obniżona  o  10%.  Zapytania  były,  nawet  o  całość

kompleksu,  jednak nikt  nie przystąpił  do przetargu. Dlatego zdecydowaliśmy się na ogłoszenie

sprzedaży całości tego terenu.

Radny Paweł Jamrożek zapytał, które zostały sprzedane.

Wójt Gminy odpowiedział, że żadna.

Radny Pedrycz  zabrał  głos  informując,  że  na  pojawia  się  możliwość  pozyskania  funduszy na

budowę świetlicy, więc może warto wstrzymać się ze sprzedażą działek, bo rynek nieruchomości

nie jest korzystny dla sprzedaży i być może się zmieni. 

Wójt  Gminy  wyjaśnił,  że  na bieżąco śledzimy kwestie  pozyskiwania  środków i  jeśli  tylko  taka

możliwość się pojawi, to po nie sięgniemy. Nie zmienia to faktu, że musimy mieć wkład własny,

który  pozyskamy ze  sprzedaży  tych  działek.  Wójt  dodał,  że  jego  zdaniem sytuacja  na  rynku

nieruchomości nie poprawi się, gdyż terenów budowlanych przybywa.

Komisja Ochrony Środowiska, gospodarki Gruntami i Rolnictwa, w dniu 26.05.2014 r. pozytywnie

zaopiniowała projekt (stanowi załącznik protokołu).

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

Uchwała  Nr  XLIX/381/2014  Rady Gminy  Masłów w sprawie  przeznaczenia  do  sprzedaży

działek nr 90/4, nr 90/5, nr 90/6 i nr 90/7 położonych w Domaszowicach – została przyjęta w

głosowaniu 13 „za”, przy 2 głosach „wstrzymujących się”. Uchwała stanowi załącznik protokołu. 

Ad. 11.

Projekt uchwały w sprawie dzierżawy części działki nr 310/4 położonej w obrębie ewidencyjnym

Ciekoty na czas nieoznaczony w celu realizacji inwestycji liniowej – budowa wodociągu wiejskiego.

Projekt uchwały przedstawił Dariusz Korczyński – Kierownik BiGP.

Wójt Gminy Ryszard Pazera dodał,  że projekt o który często pytał pan radny Bawół – jest już

gotowy; złożony do akceptacji w Starostwie Powiatowym, czeka na akceptację radców prawnych. 

Brak głosów w tym punkcie.

Komisja  Ochrony  Środowiska,  Gospodarki  Gruntami  i  Rolnictwa  zaopiniowała  pozytywnie
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omawiany projekt (stanowi załącznik protokołu).

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

Uchwała Nr XLIX/382/2014 Rady Gminy Masłów w sprawie dzierżawy części działki nr 310/4

położonej  w  obrębie  ewidencyjnym  Ciekoty  na  czas  nieoznaczony  w  celu  realizacji

inwestycji liniowej – budowa wodociągu wiejskiego – została podjęta w głosowaniu 15 „za”,

jednogłośnie i stanowi załącznik protokołu. 

Ad. 12.

Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy placowi usytuowanemu w granicach działki nr 1102/4

w Masłowie Pierwszym, będącej własnością Województwa Świętokrzyskiego.

Kierownik referatu BiGP Dariusz Korczyński przedstawił szczegółowo projekt uchwały.

Wójt Gminy Masłów dodał, że ze względu na szacunek do Świętego staramy się nie opóźniać tej

zmiany, zgodnie z procesem kanonizacyjnym.

Komisja Ochrony Środowiska, Gospodarki Gruntami i Rolnictwa pozytywnie zaopiniowała projekt

uchwały.

Uchwała  Nr  XLIX/383/2014  Rady  Gminy  Masłów  w  sprawie  nadania  nazwy  placowi

usytuowanemu w granicach działki nr 1102/4 w Masłowie Pierwszym, będącej własnością

Województwa Świętokrzyskiego – została przyjęta w głosowaniu 15 „za”, jednogłośnie i  stanowi

załącznik. 

Przewodniczący Rady ogłosił 10-cio minutową przerwę.

 

Ad. 13.

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy.

Temat omówiła Skarbnik Gminy Małgorzata Kumór.

Radny Paweł Jamrożek zapytał o etap prac nad budową chodnika w Masłowie Drugim. 

Wójt  Gminy  odpowiedział,  że  ze  względu  na  przedłużające  się  prace  związane  z  budową

kanalizacji sanitarnej, wykonawca odstąpił od prac projektowych.

Nie zgłoszono więcej uwag.

Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Komisja ds. Inwestycji pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt (stanowi załącznik).

Uchwała Nr XLIX/384/14 Rady Gminy Masłów w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy

– podjęta została w głosowaniu 13 „za”, jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik protokołu. 

Ad. 14.

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

Gminy Masłów na lata 2014 – 2025.

Skarbnik Gminy Małgorzata Kumór przedstawiła projekt uchwały.

8 z 14



Przewodniczący Rady przywitał przybyłą na posiedzenie Rady Gminy, Wiceprzewodniczącą Rady

Powiatu Kieleckiego panią Teodorę Jagiełło.

Nie zgłoszono uwag.

Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

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

Uchwała  Nr  XLIX/385/14  Rady  Gminy  Masłów  w  sprawie zmiany  uchwały  w  sprawie

przyjęcia  wieloletniej  prognozy finansowej  Gminy Masłów na lata 2014 – 2025 –  podjęta

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

Ad. 15.

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

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

Temat omówiła Skarbnik Gminy Małgorzata Kumór.

Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Nie zgłoszono uwag.

Uchwała  Nr  XLIX/386/14  Rady  Gminy  Masłów  w  sprawie  zmiany  Uchwały  Rady  Gminy

Masłów  Nr  XLIV/342/14  z  dnia  23  stycznia  2014  roku  w  sprawie  udzielenia  pomocy

finansowej dla Powiatu Kielce – podjęta została w głosowaniu 15 „za”, jednogłośnie. Uchwała

stanowi załącznik protokołu. 

Ad. 16.

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Masłowie za rok 2013

Materiał radni otrzymali w statutowym terminie i stanowi załącznik protokołu.

Sprawozdanie przedstawiła szczegółowo pani Agnieszka Pietrzyk – Dyrektor GOKiS.

Wójt  Gminy dodał,  że  wachlarz działalności  kulturalnej  jest  bardzo szeroki,  wchodzi  w obszar

literatury i historii. I mimo że informacje o organizowanych imprezach są przesyłane do mediów –

nie zawsze się ukazują.

Radny Janusz Obara zapytał kiedy przekazany zostanie obiekt świetlicy w Dolinie Marczakowej.

Kierownik  Korczyński  odpowiedział,  że  w trakcie  jest  zmiana podmiotu  w umowach  na wodę,

energię, itp.

nie zgłoszono więcej uwag.

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

przedstawione sprawozdanie (stanowi załącznik protokołu).

Komisji  Budżetu  i  Finansów  również  pozytywnie  zaopiniowała  powyższy  dokument  (stanowi

załącznik). 

Radni, w głosowaniu 15 „za”, jednogłośnie przyjęli sprawozdanie.
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Ad. 17.

Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Masłowie za rok 2013

Materiał radni otrzymali w statutowym terminie i stanowi załącznik protokołu.

Kierownik GBP przedstawiła sprawozdanie.

Nie zgłoszono uwag.

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

przedstawiony dokument (stanowi załącznik).

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

Ad. 18.

Interpelacje, wnioski i zapytania.

Wójt Gminy Masłów Ryszard Pazera odczytał podziękowanie wręczone przez O. Zygfryda Wiechę

– Superiora Klasztoru Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej na Świętym Krzyżu.

Sołtys Jan Sobecki poinformował, że w wyniku pożaru dachu budynku mieszkalnego w miesiącu

maju  poszkodowana  została  pani  Agnieszka  Szafraniec,  do  niedawna  mieszkanka  Masłowa

Drugiego. Pan Sołtys poprosił radnych i sołtysów o wsparcie finansowe dla tej pani.

Radny Bogusław Moskal zapytał dlaczego nie powstanie chodnik w Masłowie Drugim; czy Pan

Wójt zrobił wszystko, by nie dopuścić do takiej sytuacji i czy radni powiatowi również zrobili coś

w tym kierunku.

Wójt  Gminy  odpowiedział,  że  jest  to  konsekwencja  trwającej  budowy  sieci  kanalizacyjnej.

Po  dyskusji  z  Dyrektorem  Wróblem,  podjęta  została  decyzja,  że  zadanie  zostanie  odsunięte

w  czasie,  gdyż  niegospodarnością  byłoby  zamrożenie  środków  na  to  zadanie,  podczas  gdy

potrzeb w powiecie  i  w naszej  gminie  jest  wiele.  Pan Wójt  przybliżył  sprawę odbudowy drogi

w  Masłowie  Pierwszym,  po  budowie  kanalizacji,  i  trudności  związane  z  odtworzeniem  stanu

pierwotnego.

Radny  Moskal  zabrał  głos  informując,  że  chodnik  w  Masłowie  Drugim  jest  zlokalizowany  po

przeciwnej stronie jezdni, w odniesieniu do sieci kanalizacyjnej. Radny dodał, że jego zdaniem,

Wójt jest za mało zaangażowany w sprawy Masłowa Drugiego.

Radny Powiatu  Kieleckiego pan Tomasz Lato przedstawił  sytuację  od strony Powiatu;  podjęta

została uchwała o przekazaniu środków na poszczególne gminy i kompetencja ich wykorzystania

jest zależna od władzy wykonawczej.

Radny Mirosław Januchta zapytał  o sprawę wodociągu w Ameliówce,  informując że rozmawiał

z panią Skibą i przekazał, że godzi się na wszystko pod warunkiem, że będzie mieć swój licznik do

odczytu wody. Radny poprosił o pomoc w załatwieniu tej sprawy. Drugi problem zgłoszony przez

radnego, to brak projektu kanalizacji dla rejonu Ameliówki, na którym znajdują się trzy ośrodki –

z  tego  powodu  radny  wyraził  swoje  zakłopotanie.  Kolejna  sprawa,  to  przeszacowanie  zadań
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inwestycyjnych;  radny  poinformował,  że  jeśli  są  to  małe  zadania  –  to  jest  do  przyjęcia,  ale

w przypadku takich zadań jak w Mąchocicach Kapitulnych – przeszacowanie zadań o połowę jest

żenujące. Radny dodał, że może warto byłoby się poradzić radnych w tej kwestii.

Wójt Gminy odnosząc się do zgłoszonych spraw poinformował, że w przyszłym tygodniu ponownie

wystąpi z pismem do Wodociągów Kieleckich. Wójt wyjaśnił, że prowadził rozmowy wyjaśniające

w sprawie sieci kanalizacyjnej w tym obszarze. Zakres prac ustalają Wodociągi Kieleckie, Wójt

przedstawił  szczegółową  informację  i  wielokrotnie  sprzeciwiał  się  zmniejszeniu  zakresu  robót

w  obszarze  Ameliówki.  W  kontekście  trzeciej  sprawy,  Wójt  wyjaśnił,  że  nie  ma  mowy

o przeszacowaniach zadań;  wszystkie zadania są szacowane w oparciu o ceny sekocenbudu,

jednak po przetargu te ceny się zmieniają, zgodnie ze  złożonymi ofertami.

Radny Januchta zapytał, czy któryś z radnych miał wpływ na wykorzystanie środków, które zostały

po przetargach.

Radny Andrzej Pedrycz odpowiedział,  ze to jest właśnie ten ból,  że radni nie mają możliwości

decydowania o środkach, są tylko od „przyklepywania” zmian. 

Przewodniczący Rady odpowiedział, że poprzez głosowanie Rada zgadza się z wnioskiem.

Radny  Ryszard  Szymczuch  poinformował,  że  w  listopadzie  ubiegłego  roku  odbył  się

pogwarancyjny przegląd obiektu strażnicy w Mąchocicach Kapitulnych, jednak wykryte usterki do

dziś dnia nie zostały naprawione. Radny zapytał kiedy i czy w ogóle zostaną usunięte.

Wójt Gminy odpowiedział, że są trudności z wyegzekwowaniem tych prac.

Kierownik BiGP Dariusz Korczyński dodał, że wystosowane zostało kolejne pismo do wykonawcy

w tej sprawie. Po upływie terminu wyznaczonego na usunięcie usterek prawdopodobnie wystąpimy

do  wykonawcy  o  zwrot  gwarancji  należytego  zabezpieczenia  wykonania  umowy.  Radny

Szymczuch zapytał również kiedy zostanie zamontowany właz na dach strażnicy. Koszt takiego

zakupu  to około 1000 zł   plus montaż, a koszt  wynajęcia zwyżki do czyszczenia komina jest

znacząca. Radny dodał także, że strażacy zgłaszali zaciek na ścianie.

Wójt  wyjaśnił,  że  rozumie  potrzebę  montażu  takiego  włazu  i  ta  sprawa  będzie  rozwiązana

prawdopodobnie  ze  środków  gminnych.  Sprawa  przeciekającego  dachu  również  jest

rozwiązywana – pismo w tej sprawie zostało skierowane do wykonawcy.

Radny Pedrycz zgłosił:

1) konieczność skoszenia trawy na boisku i potrzebę uzupełnienia torfu,

2) droga w Domaszowicach, na odcinku budowy sieci droga się zapadła po prawej stronie,

3) czy jest jakaś decyzja w sprawie drogi 73.

Wójt Gminy odpowiedział, że koncepcje, które ukazały się w sprawie drogi nr 73 nie mają żadnego

umocowania, w związku z tym decyzji w tej sprawie również nie ma żadnej. Trzymamy się zapisów

planu miejscowego, więc jedyną rozsądną alternatywą jest przeprowadzenie tej drogi poza naszą

gminą. W odniesieniu do sprawy nr 2, firma Kanryd jest zobligowana do odtworzenia drogi, gdyż
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nakładka, która została położona wcześniej – zapadła się, w wyniku natężenia ruchu. W sprawie

boiska w Woli Kopcowej, Wójt poinformował, że problem polega na tym, że kto chce i kiedy chce

wchodzi  na  teren  boiska,  nie  szanując  jego  stanu.  Wójt  zadeklarował,  że  wspomniane  przez

radnego  prace  mogą  zostać  wykonane.  Wójt  podziękował  sołtysowi  Edwardowi  Mazurowi  za

zabronowanie terenu, przylegającego do boiska, na którym firma Kanryd magazynowała maszyny. 

Radny Pedrycz dodał, że warto byłoby pomyśleć o wyznaczeniu kogoś, kto byłby odpowiedzialny

za opiekę nad terenem boiska.

Radny Janusz Obara zwrócił się do wójta z prośbą o poprawę przejazdu od strony Kajetanowa,

gdzie na przejdzie kolejowym, płyta między szynami jest położona bardzo wysoko i samochody

zawadzają  o  nią.  Radny  poprosił  również  o  poprawę  stanu  drogi  od  strony  Kajetanowa,  na

wysokości posesji  pana Tokarza. Radny poprosił  także o odwodnienie terenu przy świetlicy, ze

względu na skargi sąsiada (z lewej strony sąsiad zgadza się na wejście w swój teren).

Wójt Gminy odpowiedział, że odwodnienie terenu przesunęło się w czasie ze względu na ilość

prac  wynikających  z  ulewnych  deszczy.  W  sprawie  drogi  od  strony  Kajetanowa,  Wójt

poinformował, że trwają rozmowy dotyczące budowy linii energetycznej wzdłuż drogi gminnej, co

daje podstawę do negocjacji innych spraw, które dotychczas były trudne do wyegzekwowania od

kopalni.

Kierownik  BiGP Dariusz Korczyński  dodał,  że w przyszłym tygodniu planowane jest  spotkanie

z przedstawicielami kopalni.

Radny Obara poprosił by zwrócić również uwagę, by kopalnia nie wypuszczała wody z wyrobiska

w kierunku wsi.

Radny Paweł Jamrożek zapytał o dalsze losy budynku dawnego biurowca w Wiśniówce, na którym

w ostatnim czasie zerwał się dach.

Wójt Gminy wyjaśnił, że budynek został prowizorycznie zabezpieczony, jednak technologia jego

wykonania sprawia, że nie nadaje się on do remontu. Dlatego gmina zwróciła się z wnioskiem do

firmy JAR-BUD o przygotowanie ekspertyzy budynku. Na jej podstawie złożony zostanie wniosek

do  Starostwa o rozbiórkę tego obiektu. 

Sołtys sołectwa Wiśniówka pani Maria Bysiak zgłosiła, że huśtawki zamontowane na placu zabaw

są niekompletne i wymagają uzupełnienia.

W odpowiedzi, Wójt wyjaśnił, że sprawa jest już zgłoszona panu Zielińskiemu. 

Sołtys Bysiak poprosiła by stoły, które znajdują się w biurowcu – przenieść do świetlicy.

Zastępca Wójta pani Jadwiga Duda odpowiedziała, że stołów tam nie ma, ale są biurka, więc jeśli

się przydadzą – można zobaczyć.

Radna Małgorzata Kozubek zapytała o nakładkę asfaltową na ul. Jana Pieniążka; nakładka została

wykonana do posesji pana Dolezińskiego, mimo że kanał sanitarny jest dalej. Radna zgłosiła także

konieczność poprawy stanu drogi na ul. Księdza Józefa Marszałka oraz uszkodzenie płytek na

schodach przy przedszkolu.
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Wójt odpowiedział, że sprawy są w toku i są monitowane. 

Radna Kozubek zapytała o kostkę zdemontowaną na chodniku od ośrodka zdrowia do szkoły

w Masłowie Pierwszym.

Wójt odpowiedział, że kostka została przewieziona w części do hostelu Lubrzanka, a w części do

budynku Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w Mąchocicach Kapitulnych.

Przewodniczący Rady zapytał o świetlenie ulicy Modrzewiowej – czy będzie, jeśli tak, tak w jakim

terminie.

Wójt  Gminy  odpowiedział,  że  projekt  jest  już  opracowany  ,  trwa  procedura  wyboru  ofert  na

wykonanie. Wójt odniósł się również do wykonawcy w zakresie konserwacji oświetlenia na terenie

gminy, informując że jest to bardzo solidna firma, która prowadzi prace bezkolizyjnie. 

Wiceprzewodnicząca  Rady  Powiatu  Teodora  Jagiełło  przedstawiła  informację  z  zakresu  dróg

powiatowych zlokalizowanych w gminie Masłów, których wizja została przeprowadzona wspólnie

z pracownikami urzędu gminy. Radna dodała, że wystosowała w tej sprawie pismo do Wójta, gdyż

zależy jej na koordynacji tych prac z urzędu gminy. 

Radny Szymczuch  zaproponował  zmianę  godzin  oświetlenia  ulicznego,  przesunięcie  wyłączeń

z północy na 1:00 i nie włączanie ich rano, gdyż włączanie świateł o godzinie 4:00 jest bezcelowe. 

Wójt przyznał radnemu częściową rację, przy dobrej pogodzie jest to zasadne, jednak w przypadku

pochmurnych  dni,  oświetlenie  rano  jest  przydatne.  Wójt  wyjaśnił,  że  takie  działania  generują

oszczędności dzięki temu można podjąć się budowy kolejnych sieci.

Sołtys Edward Mazur zapytał, co ze sprawą Pani Sadowskiej.

Wójt  Gminy  odpowiedział,  że  Pani  Sadowska  otrzymała  propozycję  przejścia  do  budynku

Agronomówki  w Mąchocicach Kapitulnych.  Początkowo się zgodziła,  lecz zmieniła  zdanie i  na

obecną chwilę nie wyraża zgody, dlatego staramy się wykonać drobne prace, których żąda, jednak

robimy to własnym nakładem. Wójt dodał, że otrzymaliśmy opinię Starosty, że dom ni9e nadaje się

do zamieszkania.

Radny Janusz Obara zapytał, co z przeniesieniem lokalu wyborczego do Doliny Marczakowej, czy

Wójt rozważał taką zmianę.

Pan Ryszard Pazera – Wójt Gminy odpowiedział, że jest to sprawa, którą rozważa, jednak poprosił

o cierpliwość, gdyż temat należy przemyśleć i przedyskutować. 

Nie zgłoszono więcej uwag.

Ad. 19.

Sprawy organizacyjne, komunikaty.

Radny Piotr  Zegadło  zaprosił  w  imieniu  sekcji  poszukiwawczo  –  ratowniczej  przy  Ochotniczej

Straży Pożarnej w Masłowie na festyn rodzinny z okazji Dnia Dziecka, 1 czerwca 2014 r. od 14 do

18 na lotnisku w Masłowie. 

Radny Paweł Jamrożek poinformował o zakresie robót prowadzonych przez Wodociągi Kieleckie;
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w zakresie doprojektowania sieci kanalizacyjnej radny ma potwierdzenie, że 720 mb sieci zostanie

doprojektowane  na  gminie  Masłów.  Radny  dodał  również,  że  wnioskował  o  kanalizację  na

północnej  części  Masłowa,  przedstawiając trzy warianty odprowadzenia  ścieków z tego terenu

oraz poinformował zebranych, że w tym roku cena wody nie ulegnie zianie.

Po wyczerpaniu tematyki obrad, o godzinie 17.35 Przewodniczący Rady  podziękował za udział

w sesji i zamknął posiedzenie.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokolant: Przewodniczący Rady Gminy Masłów 

Joanna Synak /-/ Sylwester Wojtyna
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