
Protokół Nr III/2014

z sesji Rady Gminy Masłów, 

która odbyła się w dniu 29 grudnia 2014 roku

Tematyka sesji:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołów Nr I i II z poprzednich sesji.

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

6. Projekt  uchwały  w  sprawie  uchwalenia  Rocznego  Programu  Współpracy  Gminy

Masłów  z  Organizacjami  Pozarządowymi  oraz  innymi  podmiotami  prowadzącymi

działalność pożytku publicznego na 2015 rok. 

7. Projekt  uchwały  w  sprawie  uchwalenia  Gminnego  Programu  Profilaktyki

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015.

8. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Masłów

na lata 2015 – 2025.

a) przedstawienie projektu uchwały,

b) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,

c) dyskusja nad projektem uchwały,

d) głosowanie nad przyjęciem uchwały.

9. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Masłów na 2015 rok.

a) przedstawienie projektu uchwały budżetowej,

b) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,

c) odczytanie opinii komisji stałych Rady Gminy Masłów,

d) stanowisko Wójta w sprawie złożonych wniosków,

e) dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,

f) głosowanie nad przyjęciem uchwały budżetowej na 2015 rok.

10. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Masłów.

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

finansowej dla Gminy Masłów na lata 2014-2025.

12. Projekt  uchwały  w  sprawie  uchwalenia  wykazu  wydatków,  które  nie  wygasają

z upływem roku budżetowego – 2014.

13. Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XLV/346/14 Rady Gminy Masłów

1 z 16



z  dnia  10  lutego  2014  roku  w  sprawie  zmiany  uchwały  Rady  Gminy  Masłów  Nr

XXVIII/241/2004 z 2 grudnia 2004 r.  w sprawie wynagrodzenia inkasentów z tytułu

poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości.

14. Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XLV/347/14 Rady Gminy Masłów

z dnia  10  lutego 2014 roku w sprawie  zmiany uchwały Nr  XXXIV/268/2013 Rady

Gminy  Masłów  z  29  maja  2013  roku  w  sprawie  terminu,  częstotliwości  i  trybu

uiszczania  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi  przez  właścicieli

nieruchomości na obszarze Gminy Masłów.

15. Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XLVI/354/14 Rady Gminy Masłów

z  dnia  27  lutego  2014  roku  w  sprawie  udzielenia  pomocy  rzeczowej  dla  Powiatu

Kielce.

16. Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr L/394/14 Rady Gminy Masłów z dnia

26  czerwca  2014  roku  w  sprawie  udzielenia  pomocy rzeczowej  dla  Województwa

Świętokrzyskiego.

17. Projekt  uchwały  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  dalszy  wynajem  pomieszczeń

w budynkach położonych w Masłowie Pierwszym i w Mąchocicach Kapitulnych oraz

dalsze  wydzierżawianie  części  działki  nr  875/2  o  pow.  481  m2 położonej  w

Mąchocicach  Kapitulnych  z  przeznaczeniem  na  działalność  w  zakresie  ochrony

zdrowia.

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

w  miejscowości  Domaszowice  do  planowanych  50  budynków  mieszkalnych  na

działkach o nr ewid. 49/5, 49/6, 49/7, 49/8, 49/9, 49/10, 49/11, 49/12, 49/13, 49/14,

49/15, 49/16, 49/17, 49/18, 49/19, 49/25, 49/24, 50/6, 50/7, 50/8, 50/9, 50/10, 50/11,

50/12,  50/13,  50/14,  50/15,  50/16,  50/17,  50/18,  50/19,  50/3  przez  wnioskodawcę

Pana Ludwika Stąpora zam. Domaszowice. 

19. Projekt  uchwały  w  sprawie  zgody  na  wykonanie  odcinka  kanalizacji  sanitarnej

w  miejscowości  Domaszowice  do  planowanych  50  budynków  mieszkalnych  na

działkach o nr ewid. 49/5, 49/6, 49/7, 49/8, 49/9, 49/10, 49/11, 49/12, 49/13, 49/14,

49/15, 49/16, 49/17, 49/18, 49/19, 49/25, 49/24, 50/6, 50/7, 50/8, 50/9, 50/10, 50/11,

50/12,  50/13,  50/14,  50/15,  50/16,  50/17,  50/18,  50/19,  50/3  przez  wnioskodawcę

Pana Ludwika Stąpora zam. Domaszowice. 

20. Projekty uchwał w sprawie zmiany uchwały Nr II/17/2014 Rady Gminy Masłów z dnia

05  grudnia  2014  roku  w  sprawie  wyboru  delegata  do  Międzygminnego  Związku

Wodociągów i Kanalizacji.
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21. Projekty uchwał w sprawie powołania doraźnej komisji Statutowej.

22. Interpelacje, wnioski i zapytania.

23. Sprawy organizacyjne, komunikaty.

24. Zakończenie obrad. 

Ad. 1.

Otwarcie sesji. 

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

o godzinie  13.35,  w Gminnym Ośrodku Kultury i  Sportu  w Masłowie,  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 – 93 % z 15 osobowego składu Rady,

co jest podstawą do podejmowania prawomocnych uchwał.

Lista obecności stanowi załącznik Nr 1 niniejszego protokołu.

Ad. 3.

Przyjęcie porządku obrad.

Do zaproponowanego porządku obrad nie zgłoszono  uwag.

Porządek  obrad  został  przyjęty  14  głosami  „za”,  jednogłośnie  i  stanowi  załącznik

protokołu. 

Ad. 4.

Przyjęcie protokołów Nr I i II z poprzednich sesji.

Przewodniczący Rady poinformował, że do Biura rady nie wpłynęły uwagi, co do treści

zawartych w protokołach Nr I i II.

Brak głosów w tym punkcie.

Radni, w głosowaniu 14 „za”, jednogłośnie przyjęli protokół Nr I i Nr II z poprzednich sesji

Rady Gminy Masłów. 

Ad. 5.

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

Wójt Gminy Masłów Tomasz Lato przedstawił szczegółowo sprawozdanie.

Radny  Jan  Kamiński  zapytał,  czy  śmieci  segregowane  również  będą  odbierane,  jak

dotychczas.

Wójt  Gminy  odpowiedział,  że  harmonogram  odbioru  odpadów  segregowanych  będzie

realizowany z taką samą częstotliwością. Jedyna różnica polega na tym, że popiół będzie

odbierany w workach należących do właściciela posesji; worki te nie podlegają zwrotowi.

Wójt dodał, że przeprowadził kilka rozmów z właścicielem firmy i uważa, że rokowania co

do  tego  przedsiębiorcy  są  dobre.  Ważną  informacją  jest  to,  że  odpady  muszą  być

segregowane prawidłowo, gdyż niedotrzymanie warunków segregacji będzie skutkowało

tym, że śmieci nie zostaną zabrane. Pierwszy odbiór będzie sprawdzany przez firmę i jeśli

będą uwagi – informacja zostanie skierowana do właściciela posesji. 

Nie zgłoszono więcej uwag, sprawozdanie zostało przyjęte.

Ad. 6.

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Masłów z

Organizacjami  Pozarządowymi  oraz  innymi  podmiotami  prowadzącymi  działalność

pożytku publicznego na 2015 rok.

Kierownik  Gminnego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  Monika  Dolezińska  –  Włodarczyk

omówiła  szczegółowo  projekt  uchwały,  który  podlegał  konsultacjom  z  organizacjami

pożytku publicznego. 

Brak uwag w tym punkcie.

Komisja  Budżetu  i  Finansów,  na  posiedzeniu  w  dniu  22.12.2014  roku,  pozytywnie

zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały (stanowi załącznik protokołu).

Komisja  Oświaty,  Kultury,  Opieki  Społecznej  i  Promocji  Gminy,  w  dniu  22.12.br.

Pozytywnie zaopiniowała proponowany projekt (stanowi załącznik protokołu).

Uchwała  Nr  III/20/2014  Rady  Gminy  Masłów  w  sprawie  uchwalenia  Rocznego

Programu Współpracy Gminy Masłów z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok – została

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

Ad. 7.

Projekt  uchwały  w  sprawie  uchwalenia  Gminnego  Programu  Profilaktyki

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015.  
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Projekt uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Masłów na

lata 2015 – 2025.

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

Alkoholowych przedstawiła szczegółowo projekt uchwały.

Radna Teodora Jagiełło zapytała czy prowadzony jest monitoring dotyczący skuteczności

prowadzonych działań; wiemy, że jest to trudne.

Pełnomocnik Wójta odpowiedziała, że takiego monitoringu nie stosuje się, jednak zbierane

są sygnały od mieszkańców, podopiecznych i  rodzin tych osób na temat skuteczności

działań.

Wójt  Gminy  dodał,  że  na  podstawie  danych  można  zauważyć,  że  liczba  osób

zapraszanych  na  komisję  zwiększa  się.  Zwiększa  się  również  liczba  rodzin  objętych

opieką i liczba osób, które otwarcie zaczynają mówić o problemie. Jednak trzeba to jasno

podpowiedzieć, że ta choroba ma to do siebie, że dziś jest dobrze, a jutro choroba wraca,

więc wymierność tych danych jest  trudna do zmierzenia.  Dlatego kładziemy nacisk na

działania profilaktyczne, które pochłaniają większą część środków fiansowych. 

Nie zgłoszono więcej uwag.

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

omawiany projekt (stanowi załącznik protokołu).

Komisja Budżetu i Finansów zaopiniowała pozytywnie powyższy projekt uchwały (stanowi

załącznik).

Uchwała  Nr  III/21/2014  Rady  Gminy  Masłów  w  sprawie  uchwalenia  Gminnego

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania

Narkomanii na rok 2015 – została podjęta w głosowaniu 14 „za”, jednogłośnie i stanowi

załącznik protokołu.

Ad. 8.

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Masłów na

lata 2015 – 2025.

a) przedstawienie projektu uchwały,

Skarbnik Gminy Małgorzata Kumór odczytała projekt uchwały i przedstawiła zakres zadań

ujętych w części tabelarycznej.

Nie zgłoszono uwag.

Przybył radny Janusz Obara.

b) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
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Skarbnik  Gminy  Małgorzata  Kumór  odczytała  Uchwałę  Nr  2323/2014  II  Składu

Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 12 grudnia 2014 roku w

sprawie  opinii  o  projekcie  uchwały  Rady  Gminy  w  Masłowie  w  sprawie  wieloletniej

prognozy  finansowej  na  lata  2015  –  2025  (stanowi  załącznik  protokołu).  Skarbnik

przedstawiła również autopoprawki zaproponowane do przedstawionego projektu uchwały.

Przewodniczący Rady wyjaśnił, że komisje stałe obradowały nad poprawionym projektem

uchwały,  tj.,  uwzględniający  autopoprawki.  Przewodniczący  poprosił  o  przedstawienie

opinii.

Komisja Ochrony Środowiska, Gospodarki Gruntami i Rolnictwa pozytywnie zaopiniowała

powyższy projekt wraz z autopoprawkami (stanowi załącznik protokołu).

Komisja do spraw Inwestycji pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały (stanowi załącznik).

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

projekt uchwały z autopoprawką.

Komisja  Budżetu  i  Finansów  pozytywnie  zaopiniowała  omawiany  projekt  wraz

z autopoprawką (stanowi załącznik protokołu).

c) dyskusja nad projektem uchwały,

Brak głosów w tym punkcie.

d) głosowanie nad przyjęciem uchwały.

Przewodniczący przystąpił do głosowania projektu uwzględniającego autopoprawki Wójta.

Uchwała Nr III/22/14 Rady Gminy Masłów w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy

finansowej Gminy Masłów na lata 2015 – 2025 – została podjęta w głosowaniu: 15 „za”,

jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik protokołu. 

Ad. 9.

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Masłów na 2015 rok.

a) przedstawienie projektu uchwały budżetowej

Wójt Gminy Masłów Tomasz Lato omówił zaproponowany projekt budżetu, informując że

nie jest to budżet marzeń, ale budżet możliwości finansowych. Wójt przedstawił założenia

przyjęte w budżecie oraz poinformował o podjętych rozmowach w sprawie pozyskiwania

środków przez LGD i stowarzyszenia z terenu gminy.

Skarbnik  Gminy  Małgorzata  Kumór  odczytała  projekt  uchwały  w  sprawie  uchwalenia

budżetu Gminy Masłów na 2015 rok. Skarbnik przedstawiła zaproponowane autopoprawki,

które zostały również przedłożone do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach.  

b) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej
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Skarbnik  Gminy  Masłów  odczytała  Uchwałę  Nr  2322/2014  II  Składu  Orzekającego

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 12 grudnia 2014 roku w sprawie opinii

o projekcie uchwały budżetowej Gminy Masłów na 2015 rok (stanowi załącznik protokołu).

c) odczytanie opinii komisji stałych Rady Gminy Masłów

Komisja  do  spraw  Inwestycji  pozytywnie  zaopiniowała  projekt  uchwały  wraz

z autopoprawką (stanowi załącznik protokołu).

Komisja Ochrony, Środowiska, Gospodarki Gruntami i Rolnictwa pozytywnie zaopiniowała

projekt uchwały z autopoprawką (stanowi załącznik).

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

projekt uchwały z autopoprawką( stanowi załącznik). 

Komisja  Budżetu  i  Finansów  pozytywnie  oceniała  projekt  z  autopoprawką  (stanowi

załącznik protokołu).

d) stanowisko Wójta w sprawie złożonych wniosków

Nie zgłoszono wniosków. 

e) dyskusja nad projektem uchwały budżetowej

Przewodniczący Rady podziękował  Wójtowi  za uwzględnienie możliwości  finansowania

przez  środki  zewnętrzne,  bo  tego  brakowało  w  poprzednich  latach.  Przewodniczący

podziękował  również  radnym za  wyrozumiałość  i  przyjęcie  argumentacji  Wójta,  co  do

propozycji  przedstawionych  w  projekcie  uchwały  i  nie  zgaszanie  wniosków,  które  ze

względów finansowych nie zostały ujęte w tym projekcie. 

Radny Ryszard Filipowicz zabrał głos, informując że zdaje sobie sprawę, że budżet ma

konsystencję krótkiej kołdry i poprosił w imieniu mieszkańców i Rady Sołeckiej Dąbrowy,

by  nie  zapomniano  o  potrzebach  Dąbrowy,  jeśli  pojawią  się  możliwości  finansowe na

realizację zadań ponadprogramowych. 

Wójt  Gminy wyjaśnił,  że  urząd podjął  już  pewne działania  zmierzające do pozyskania

środków, jednak należy mieć na uwadze, że jest to proces, który potrwa dłużej; nie trzy

miesiące. Wójt podkreślił, że jego celem jest realizacja zamierzeń i do tego będzie dążył.

Brak uwag. 

f) głosowanie nad przyjęciem uchwały budżetowej na 2015 rok

Uchwała  Nr  II/23/14 Rady  Gminy  Masłów  w  sprawie  uchwalenia  budżetu  Gminy

Masłów na 2015 rok –  została podjęta w głosowaniu  15 „za”,  jednogłośnie” i  stanowi

załącznik protokołu.

Przewodniczący Rady pogratulował Wójtowi i życzył owocnej pracy.
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Ad. 10.

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy.

Skarbnik Gminy Małgorzata Kumór zgłosiła autopoprawkę w imieniu Wójta Gminy Masłów

i przedstawiła szczegółowo projekt uchwały.

Brak uwag w tym punkcie.

Komisja Budżetu i Finansów zaopiniowała pozytywnie powyższy projekt.

Komisja ds. Inwestycji również pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały.

Uchwała  Nr II/25/14 Rady Gminy  Masłów w sprawie zmiany uchwały  budżetowej

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

protokołu.

Obrady opuścił radny Piotr Zegadło.

Na posiedzenie przybyli harcerze z Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Masłowie i wręczyli

na ręce Przewodniczącego Rady – Betlejemskie Światełko Pokoju.

Przewodniczący Rady ogłosił 10 minutową przerwę. 

Po przerwie: 

Ad. 11.

Projekt  uchwały  w  sprawie  zmiany  uchwały  w  sprawie  zmiany  wieloletniej  prognozy

finansowej na lata 2014 – 2025.

Skarbnik Gminy Małgorzata Kumór przedstawiła projekt uchwały i poprosiła o przyjęcie

autopoprawki, będącej konsekwencją poprzedniej uchwały.

Nie zgłoszono uwag.

Komisja  Budżetu i  Finansów zaopiniowała pozytywnie  omawiany projekt  uchwały wraz

z autopoprawką.

Uchwała  Nr  III/26/14 Rady Gminy  Masłów w sprawie zmiany  uchwały  w  sprawie

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

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

Ad. 12. 

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem

roku budżetowego – 2014. 

Temat przedstawiła Skarbnik Gminy Masłów Małgorzata Kumór, informując, że w związku

z ujawnieniem usterek podczas prac przy termomodernizacji budynku ośrodka zdrowia,

zadanie nie zostało odebrane.
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Brak uwag w tym punkcie.

Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Uchwała Nr III/27/14 Rady Gminy Masłów w sprawie uchwalenia wykazu wydatków,

które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 2014 – została podjęta 14 głosami

„za”, jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik protokołu.

Ad. 13. 

Projekt  uchwały  w  sprawie  uchylenia  uchwały  Nr  XLV/346/14  Rady  Gminy  Masłów

z  dnia  10  lutego  2014  roku  w  sprawie  zmiany  uchwały  Rady  Gminy  Masłów  Nr

XXVIII/241/2004 z 2 grudnia 2004 r. w sprawie wynagrodzenia inkasentów z tytułu poboru

podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości.

Skarbnik Gminy przedstawiła przyczynę i projekt uchwały.

Brak uwag.

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

Uchwała  Nr  III/28/14 Rady  Gminy  Masłów  w  sprawie uchylenia  uchwały  Nr

XLV/346/14  Rady  Gminy  Masłów  z  dnia  10  lutego  2014  roku  w  sprawie  zmiany

uchwały  Rady  Gminy  Masłów Nr  XXVIII/241/2004  z  2  grudnia  2004  r.  w  sprawie

wynagrodzenia  inkasentów  z  tytułu  poboru  podatków:  rolnego,  leśnego  i  od

nieruchomości – podjęta została w głosowaniu 15 „za”, jednogłośnie i stanowi załącznik

protokołu.

Ad. 14. 

Projekt  uchwały  w  sprawie  uchylenia  uchwały  Nr  XLV/347/14  Rady  Gminy  Masłów

z dnia 10 lutego 2014 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/268/2013 Rady Gminy

Masłów z 29 maja 2013 roku w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za

gospodarowanie  odpadami  komunalnymi  przez  właścicieli  nieruchomości  na  obszarze

Gminy Masłów.

Pani Małgorzata Kumór – Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały.

Nie zgłoszono uwag.

Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt.

Uchwała  Nr  III/28/14 Rady  Gminy  Masłów  w  sprawie uchylenia  uchwały  Nr

XLV/347/14  Rady  Gminy  Masłów  z  dnia  10  lutego  2014  roku  w  sprawie  zmiany

uchwały Nr XXXIV/268/2013 Rady Gminy Masłów z 29 maja 2013 roku w sprawie

terminu,  częstotliwości  i  trybu  uiszczania  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami
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komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na obszarze Gminy Masłów – została

podjęta w głosowaniu: 14 „za”. Uchwała stanowi załącznik protokołu.

Ad. 15.

Projekt  uchwały  w  sprawie  uchylenia  uchwały  Nr  XLVI/354/14  Rady  Gminy  Masłów

z dnia 27 lutego 2014 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Kielce.

Skarbnik Gminy Masłów omówiła zaproponowany projekt uchwały.

Brak głosów w tym punkcie.

Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt.

Uchwała  Nr  III/29/14 Rady  Gminy  Masłów  w  sprawie uchylenia  uchwały  Nr

XLVI/354/14 Rady Gminy Masłów z dnia 27 lutego 2014 roku w sprawie udzielenia

pomocy rzeczowej dla Powiatu Kielce – przyjęta została 14 głosami „za”, jednogłośnie

i stanowi załącznik protokołu.

Ad. 16.

Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr L/394/14 Rady Gminy Masłów z dnia 26

czerwca  2014  roku  w  sprawie  udzielenia  pomocy  rzeczowej  dla  Województwa

Świętokrzyskiego.

Projekt przedstawiła Skarbnik Gminy Masłów Małgorzata Kumór.

Nie zgłoszono uwag.

Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Uchwała Nr III/30/14 Rady Gminy Masłów w sprawie uchylenia uchwały Nr L/394/14

Rady Gminy Masłów z dnia 26 czerwca 2014 roku w sprawie udzielenia pomocy

rzeczowej  dla  Województwa  Świętokrzyskiego – została  przyjęta  14  głosami  „za”.

Uchwała stanowi załącznik protokołu.

Ad. 17.

Projekt  uchwały  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  dalszy  wynajem  pomieszczeń

w  budynkach  położonych  w  Masłowie  Pierwszym  i  w  Mąchocicach  Kapitulnych  oraz

dalsze wydzierżawianie części działki nr 875/2 o pow. 481 m2 położonej w Mąchocicach

Kapitulnych z przeznaczeniem na działalność w zakresie ochrony zdrowia. 

Projekt  przedstawił  Wójt  Gminy  Tomasz  Lato.  Sprawa  wynajmu  pomieszczeń  jest

skomplikowana i wielowątkowa, przez co wymagany jest odpowiedni czas na opracowanie

zasad  wynajmu  i  przeprowadzenie  procedury  wyboru  (około  4  miesiące).  Dlatego
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przygotowany został projekt uchwały w tej sprawie.

Nie zgłoszono uwag.

Komisja  Budżetu  i  Finansów  pozytywnie  zaopiniowała  powyższy  projekt  (stanowi

załącznik).

Komisja  Ochrony  Środowiska,  Gospodarki  Gruntami  i  Rolnictwa  pozytywnie  oceniła

przygotowany projekt uchwały (stanowi załącznik protokołu).

Uchwała  Nr  III/31/14 Rady Gminy  Masłów  w sprawie  wyrażenia  zgody na  dalszy

wynajem  pomieszczeń  w  budynkach  położonych  w  Masłowie  Pierwszym

i w Mąchocicach Kapitulnych oraz dalsze wydzierżawianie części działki nr 875/2

o  pow.  481 m2 położonej  w Mąchocicach Kapitulnych  z  przeznaczeniem  na

działalność  w  zakresie  ochrony  zdrowia –  podjęta  została 14  głosami  „za”,

jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik protokołu.

Ad. 18.

Projekt  uchwały  w  sprawie  zgody  na  wykonanie  odcinka  sieci  wodociągowej

w miejscowości Domaszowice do planowanych 50 budynków mieszkalnych na działkach o

nr  ewid.  49/5,  49/6,  49/7,  49/8,  49/9,  49/10,  49/11,  49/12,  49/13,  49/14,  49/15,  49/16,

49/17,  49/18,  49/19,  49/25,  49/24,  50/6,  50/7,  50/8,  50/9,  50/10,  50/11,  50/12,  50/13,

50/14, 50/15, 50/16, 50/17, 50/18, 50/19, 50/3 przez wnioskodawcę Pana Ludwika Stąpora

zam. Domaszowice. 

Omówienia tematu dokonał Kierownik referatu Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej

Dariusz Korczyński. 

Nie zgłoszono uwag.

Komisja  do  spraw  Inwestycji  pozytywnie  zaopiniowała  przedstawiony  projekt  uchwały

(stanowi załącznik protokołu).

Komisja  Budżetu  i  Finansów  zaopiniowała  pozytywnie  omawiany  projekt  (stanowi

załącznik).

Uchwała Nr III/32/14 Rady Gminy Masłów  w sprawie  zgody na wykonanie odcinka

sieci wodociągowej w miejscowości Domaszowice do planowanych 50 budynków

mieszkalnych na działkach o nr ewid. 49/5, 49/6, 49/7, 49/8, 49/9, 49/10, 49/11, 49/12,

49/13,  49/14,  49/15,  49/16,  49/17,  49/18,  49/19,  49/25,  49/24,  50/6,  50/7,  50/8,  50/9,

50/10,  50/11,  50/12,  50/13,  50/14,  50/15,  50/16,  50/17,  50/18,  50/19,  50/3  przez

wnioskodawcę  Pana  Ludwika  Stąpora  zam.  Domaszowice –  została  przyjęta

w głosowaniu 14 „za”, jednogłośnie i stanowi załącznik protokołu.
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Ad. 19.

Projekt  uchwały  w  sprawie  zgody  na  wykonanie  odcinka  kanalizacji  sanitarnej

w miejscowości Domaszowice do planowanych 50 budynków mieszkalnych na działkach o

nr  ewid.  49/5,  49/6,  49/7,  49/8,  49/9,  49/10,  49/11,  49/12,  49/13,  49/14,  49/15,  49/16,

49/17,  49/18,  49/19,  49/25,  49/24,  50/6,  50/7,  50/8,  50/9,  50/10,  50/11,  50/12,  50/13,

50/14, 50/15, 50/16, 50/17, 50/18, 50/19, 50/3 przez wnioskodawcę Pana Ludwika Stąpora

zam. Domaszowice. 

Kierownik BiGP Dariusz Korczyński przedstawił projekt uchwały.

Radny Jan Kamiński  dodał,  że  na komisjach była  mowa o tym,  ze  inwestycja  będzie

realizowana na koszt inwestora.

Kierownik Korczyński odpowiedział, że zwykle tak się to odbywa.

Brak więcej uwag.

Komisja do spraw Inwestycji pozytywnie oceniła przygotowany projekt uchwały (stanowi

załącznik protokołu).

Komisja Budżetu i Finansów zaopiniowała pozytywnie powyższy projekt.

Uchwała Nr III/33/14 Rady Gminy Masłów  w sprawie  zgody na wykonanie odcinka

kanalizacji sanitarnej w miejscowości Domaszowice do planowanych 50 budynków

mieszkalnych na działkach o nr ewid. 49/5, 49/6, 49/7, 49/8, 49/9, 49/10, 49/11, 49/12,

49/13,  49/14,  49/15,  49/16,  49/17,  49/18,  49/19,  49/25,  49/24,  50/6,  50/7,  50/8,  50/9,

50/10,  50/11,  50/12,  50/13,  50/14,  50/15,  50/16,  50/17,  50/18,  50/19,  50/3  przez

wnioskodawcę  Pana  Ludwika  Stąpora  zam.  Domaszowice –  podjęta  została 14

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

Ad. 20.

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr II/17/2014 Rady Gminy Masłów z dnia 05

grudnia 2014 roku w sprawie wyboru delegata do Międzygminnego Związku Wodociągów

i Kanalizacji. 

Projekt przedstawił Wójt Gminy Masłów, prosząc o wniesienie autopoprawki w treści  §1,

gdzie prawidłowa nazwa Związku to: Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji, a

nie jak zostało błędnie wpisane: Związek Komunalny Wodociągów i Kanalizacji. 

Nie zgłoszono uwag.

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

Uchwała Nr III/34/14 Rady Gminy Masłów  w sprawie  zmiany uchwały Nr II/17/2014

Rady Gminy Masłów z dnia 05 grudnia 2014 roku w sprawie wyboru delegata do
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Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji – została podjęta 14 głosami „za”,

jednogłośnie i stanowi załącznik protokołu.

Ad. 21.

Projekt uchwały w sprawie powołania doraźnej komisji Statutowej.

Przewodniczący  Rady  Gminy  poinformował,  że  w  związku  z  kilkoma  zmianami,  jakie

należy  wprowadzić  do  statutu,  należy  powołać  komisję,  która  przeanalizuje  zapisy

i przygotuje propozycję zmian. Przewodniczący Rady zaproponował, by w pracach komisji

wzięli udział przewodniczący komisji stałych, prezydium Rady  oraz radni, którzy deklarują

taką chęć. Przewodniczący poprosił o zgłaszanie kandydatur.

W związku z brakiem zgłoszeń,  Przewodniczący zwrócił  się  do  Rady z  pytaniem,  czy

przedstawiona propozycja składu komisji jest akceptowana.

Radny Andrzej Pedrycz nie wyraził zgody na swój udział w pracach Komisji Statutowej.

Radna Małgorzata Kozubek również nie wyraziła zgody na swój udział w pracach Komisji.

Nie zgłoszono uwag.

Przewodniczący Rady odczytał proponowany skład Komisji Statutowej.

Nie zgłoszono uwag.

Uchwała Nr III/35/2014 Rady Gminy Masłów w sprawie  powołania doraźnej komisji

Statutowej  – została podjęta 14 głosami „za”, jednogłośnie i stanowi załącznik protokołu.

Ad. 22.

Interpelacje, wnioski i zapytania radnych. 

Radna  Małgorzata  Kozubek  zabrała  głos  w  sprawie  wywozu  śmieci  od  mieszkańców,

których posesje są trudno dostępne. Poprzednio, firma Fart wywoziła śmieci od tych osób

dzień  później,  mniejszym  samochodem.  W  aktualnym  harmonogramie  nie  ma  takiej

informacji.

Wójt  Gminy  odpowiedział,  że  rozmawiał  z  nowym  wykonawcą  na  temat  tych  miejsc.

Wykonawca robił rozeznanie i stwierdził, że w  większość tych miejsc da się wjechać tymi

samochodami, którymi pracują. Jeśli brak tej informacji – szybko to uzupełnimy.

Kierownik BiGP Dariusz Korczyński dodał, że póki co harmonogram jest ustalony i według

niego  śmieci  będą  odbierane.  Skoro  nie  ma  wpisanych  miejsc  trudno  dostępnych  to

prawdopodobnie w tych miejsca odbiór nastąpi w tym samym terminie.

Sołtys sołectwa Dąbrowa Aniela Cedro zabrała głos w tej sprawie, informując że państwo

Langnerowie,  Zemstowie,  sami  sobie  zrobili  drogę  i  na  pewno  nie  wpuszczą  na  nią
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dużego, ciężkiego samochodu.

Wójt Gminy zapewnił, że w dniu jutrzejszym pracownicy urzędu skontaktują się z firmą,

w celu wyjaśnienia tej wątpliwości. 

Radny Robert Fortuna zwrócił się z prośbą do przewodniczących komisji, by odbywały się

one w godzinach późniejszych, w poniedziałki.

Wójt  Gminy  odpowiedział,  ze  zgodnie  z  harmonogramem  przygotowanym  przez

Przewodniczącego – termin planowanych sesji przypada na ostatni czwartek miesiąca.

Radna Teodora Jagiełło, również w tej samej kwestii zabrała głos; w poniedziałki urząd

pracuje  do  17  więc  propozycja  by  sesje,  czy  komisje  odbywały  się  w  godzinach

późniejszych. Dzisiaj był dość obszerny plan pracy, więc sprawa jest zrozumiała. 

Przewodniczący  Rady  odpowiedział,  że  jeśli  chodzi  o  komisje,  to  poniedziałek  jest

uzasadniony i uzależniony od ilości punktów. Dobrym pomysłem jest łączenie komisji.

Radna Regina Chyb zabrała głos informując,  że Komisja  Budżetu i  Finansów przyjęła

założenie,  że  obraduje  w  poniedziałki  po  15.30,  jako  ostatnia  w  tym  dniu.  Jeśli  inne

komisje chcą się połączyć, to Przewodnicząca zaprasza.

Radny Andrzej Januchta zabrał głos odnośnie utrzymania dróg podczas opadów. Radny

otrzymał  sygnały,  że  w  święta  droga  w  Brzezinkach  była  nieprzejezdna,  autobus  nie

jeździł.

Wójt Gminy odpowiedział, że osobiście jechał w drugi dzień świąt i według jego oceny,

droga była  przejezdna. Te wszystkie górki,  podjazdy były posypane mocniej  niż równy

teren,  ale  nie  było  problemów z  przejazdem.  Wójt  dodał,  że  przeprowadził  rozmowy

z panem Stokowskim odpowiadającym za utrzymanie dróg gminnych, z panem Brykiem

odpowiadającym  za  drogi  powiatowe  i  ustalone  zostały  zasady,  że  kierowcy  MPK

zgłaszają bezpośrednio te miejsca, gdzie pojawiają się problemy. Mamy deklarację,  że

piaskarki będą wysyłane niezwłocznie. Wójt dodał, że według jego oceny – sytuacja w tych

dniach była opanowana.

Radny Januchta dodał, że prawdopodobnie w Dolinie Marczakowej autobus się obsunął

do rowu. Radny poprosił, by pierwszy i ostatni autobus linii 12 przywrócić do Barczy, bo

mieszkańcy muszą dochodzić piechotą, w nocy.

Wójt Gminy odpowiedział, że problem komunikacji należy rozpatrywać ogólnie, nie tylko

w kontekście Barczy, bo to dotyczy wszystkich linii, w kilku miejscowościach. Z początkiem

roku musimy dokładnie przyjrzeć się sytuacji i rozważyć ilość kursów i trasy, bo wszyscy

musimy  mieć  świadomość  kosztów  tego  zadania.  Do  komunikacji  dopłacamy  około

900.000 zł,  dlatego Wójt  w tej  sprawie ma zaplanowane spotkanie z przedstawicielem
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ZTM – panem dyrektorem Sosnowskim.

Radny Januchta  dodał,  że  mieszkańcy Barczy mieli  wcześniej  te  kursy,  a  w  ostatniej

kadencji zostały one zabrane. Sprawa dotyczy soboty, niedzieli i dni świątecznych.

Sołtys sołectwa Barcza Stanisław Białowąs potwierdził tę informację.

Wójt Gminy zadeklarował, że pochyli się nad tą sprawą. 

Radna Małgorzata Kozubek zabrała głos w sprawie linii 38; podczas przebudowy mostu

w Woli Kopcowej linia ta została rozdzielona na dwa kursy (od strony Domaszowic jeden

i  drugi  od strony Masłowa Pierwszego).  Mieszkańcy byli  bardzo zadowoleni,  bo mogli

dojechać  do  Kielc  od  strony  reala,  np.  na  zakupy  i  proszą  o  przywrócenie  tej  trasy.

Mieszkańcy Podklonówki przez tyle lat muszą iść na autobus, prośba by też to rozważyć.

Wójt Gminy odpowiedział, ze nie chciałoby by, dzisiejsza sesja przerodziła się w debatę na

temat autobusów i  zadeklarował,  ze w pierwszym kwartale 2015 roku podjęte zostaną

działania zmierzające do uwzględnienia tych wszystkich wniosków. Pewnie nie wszystkie

da  się  zrealizować,  ale  w  większości  postaramy  się  tak  dopasować  te  kursy,  by

uwzględniały  propozycje  zgłaszane  do  nas.  Odbędzie  się  to  poprzez  zmianę  tras  na

wszystkich liniach, nie na wszystkich kursach, ale rozmowy będą prowadzone. 

Radna  Kozubek  zwróciła  uwagę  na  wodę  wypływającą  na  drogę,  z  ul.  Północnej

w  Masłowie  Pierwszym  i  obok  posesji  p.  Obary  na  ul.  Księdza  Józefa  Marszałka

w Masłowie Drugim.

Radny Wojciech Piwko dodał, że obok posesji p. Smolarczyka również wylewa na ul. Ks.

J. Marszałka. 

Radna  Regina  Chyb  zgłosiła  przystanek  uszkodzony  w  Domaszowicach,  od  dwóch

miesięcy straszy swym wyglądem.

Kierownik BiGP odpowiedział, ze sprawca zdarzenia jest znany, w związku z tym na jego

koszt wykonana zostanie naprawa. Rozmawialiśmy z lokalnym rzemieślnikiem, który miał

przedstawić kosztorys naprawy, zadeklarował, że zrobi to jutro, najpóźniej pojutrze. 

Radna  Chyb  zgłosiła,  że  przy  okazji  budowy chodnika  przy  drodze  powiatowej  został

wycięty asfalt, który do dnia dzisiejszego nie został naprawiony. Po roztopach powstaną

niebezpieczne ubytki.

W odpowiedzi, Kierownik BiGP wyjaśnił, że pan Spaczyński na pewno zwróci na to uwagę,

bo odbioru chodnika jeszcze nie było. 

Radny Zbigniew Bujak zabrał  głos w sprawie busa,  który swojego czasu jeździł  przez

Mąchocice  Kapitulne  i  na  Zakaniowie  miał  nawet  pętlę  na  prywatnej  działce.  Radny

poprosił, by  porozmawiać z właścicielem i poprosić, by wrócił na tę trasę, bo z Zakaniowa
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do przystanku jest 1 km drogi. Radny poprosił również, by na tej pętli  ustawić kosz na

śmieci.

Wójt  Gminy odpowiedział,  że  z  koszem nie  ma problemu,  jeśli  jest  zgoda właściciela

posesji lub jeśli jest to w pasie drogowym. Co do busów, to jest to prywatna inicjatywa,

więc pewnie właściciel  firmy uznał,  że nie  jest  to  dla  niego rentowne przedsięwzięcie,

dlatego zszedł z tej trasy.

Radny Bujak dodał, że przynajmniej kilka kursów byłoby zadowalające.

Sołtys sołectwa Dąbrowa Aniela Cedro zapytała, kto odpowiada za utrzymanie bocznych

dróg wzdłuż trasy S7.

Kierownik BiGP odpowiedział, ze Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

Sołtys Cedro wyjaśniła, ze drogi te bardzo rzadko są odśnieżane i posypywane.

Wójt Gminy odpowiedział, że skontaktuje się z przedstawicielami i wystosuje pismo w tej

sprawie.

Sołtys sołectwa Mąchocice Kapitulne Jan Sobecki przypomniał, że miały być wykonane

dwa przystanki w kierunku Kielc, dla busów. Mieszkańcy wyrazili zgodę na ich lokalizację,

jednak przystanki nie powstały.

Wójt zadeklarował, ze rozezna się w tej sprawie.

Brak więcej głosów w tym punkcie.

Ad. 23.

Sprawy organizacyjne, komunikaty. 

Brak głosów w tym punkcie.

Przewodniczący Rady Gminy Masłów poprosił zebranych o pozostanie; w związku tym, że

jest to ostatnia sesja w roku kalendarzowym – przygotowane zostało spotkanie opłatkowe.

Ad. 24.

Zakończenie obrad. 

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

sesji Rady Gminy Masłów i o godzinie 16.05 – zamknął obrady.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokolant: Przewodniczący Rady Gminy Masłów

Joanna Synak /-/ Sylwester Wojtyna
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