
Protokół Nr IV/2015

z sesji Rady Gminy Masłów, 

która odbyła się w dniu 29 stycznia 2015 roku

Tematyka sesji:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu Nr  III z poprzedniej sesji.

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

6. Projekt  uchwały w sprawie  wyrażenia  zgody na wynajem pomieszczeń w budynku

w  Mąchocicach  Kapitulnych  66  oraz  dzierżawę  działki  nr  ewid.  gruntu  901/1

w Mąchocicach Kapitulnych.

7. Projekt  uchwały  w  sprawie  nabycia  w  drodze  darowizny  prawa  użytkowania

wieczystego działek oznaczonych w ewidencji gruntów obrębu Dąbrowa nr 14/151, nr

14/152 i nr 14/153, położonych w Wiśniówce.

8. 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 Masłowie

Pierwszym  oraz  części  działki  nr  895  o  pow.  453  m2
 

położonej  w  Mąchocicach

Kapitulnych z przeznaczeniem na działalność w zakresie ochrony zdrowia. 

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

w  miejscowości  Masłów  Pierwszy  do  projektowanego  budynku  mieszkalnego  na

działce o nr ewid. 811/25 przy ul. Świerczyńskiej przez wnioskodawcę Panią Dorotę

Nowacką zam.  Kielce. 

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

w  miejscowości  Masłów  Pierwszy  do  projektowanego  budynku  mieszkalnego  na

działce o nr ewid. 811/25 przy ul. Świerczyńskiej przez wnioskodawcę Panią Dorotę

Nowacką zam.  Kielce. 

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

w miejscowości  Domaszowice do budynków mieszkalnych na działkach o nr  ewid.

61/2,  61/3,  61/6,  62,  82/2  przez  wnioskodawcę  Pana  Przemysława  Hucał  zam.

Leszczyny. 

12. Projekt  uchwały  w  sprawie  zgody  na  przekazanie  odcinka  kanału  sanitarnego
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w miejscowości  Wola Kopcowa  i Domaszowice.

13. Projekt  uchwały  w  sprawie  zgody  na  przekazanie  odcinka  sieci  wodociągowej

w miejscowości Wola Kopcowa.

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

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

finansowej dla Gminy Masłów na lata 2014-2025.

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

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

18. Projekty uchwał w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji stałych Rady Gminy

Masłów na 2015 rok.

19. Interpelacje, wnioski i zapytania.

20. Sprawy organizacyjne, komunikaty.

21. Zakończenie obrad. 

Ad. 1.

Otwarcie sesji. 

Stosownie do art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, w dniu 29 stycznia 2015 roku

o godzinie  15.07,  w Gminnym Ośrodku Kultury i  Sportu  w Masłowie,  Przewodniczący

Rady Gminy Masłów – Sylwester  Wojtyna,  otworzył  obrady.  Przewodniczący przywitał,

w szczególności  nowo powołaną Zastępcę Wójta Gminy – Panią Monikę Dolezińską –

Włodarczyk, 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.

Przewodniczący Rady poprosił  o przyjęcie zmiany w treści  punktu 6,  poprzez dodanie

słowa „części”,  po słowach: „...oraz dzierżawę”.  Zmiana wynikła po ustaleniu porządku

obrad i wiąże się z faktem, iż na części tej działki  zlokalizowany jest plac zabaw, który

musi zostać wyłączony z dzierżawy, ze względu na trwałość projektu.
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Nie zgłoszono więcej uwag.

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

Porządek obrad wraz ze zmianą został przyjęty 14 głosami „za”, jednogłośnie i stanowi

załącznik protokołu. 

Ad. 4.

Przyjęcie protokołu Nr III z poprzedniej sesji.

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

protokole Nr III.

Brak głosów w tym punkcie.

Radni, w głosowaniu 14 „za”, jednogłośnie przyjęli protokół Nr III z poprzedniej sesji Rady

Gminy Masłów. 

Ad. 5.

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

Materiał radni otrzymali w statutowym terminie (stanowi załącznik protokołu).

Wójt  Gminy  Masłów  Tomasz  Lato  przedstawił  sylwetkę  Zastępcy  oraz  przywitał

i przedstawił mecenasa Konrada Kamińskiego. 

Wójt omówił szczegółowo sprawozdanie.

Nie zgłoszono uwag, sprawozdanie zostało przyjęte.

Ad. 6.

Projekt  uchwały  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  wynajem  pomieszczeń  w  budynku

w  Mąchocicach  Kapitulnych  66  oraz  dzierżawę  działki  nr  ewid.  gruntu  901/1

w Mąchocicach Kapitulnych.

Kierownik referatu Budownictwa i  Gospodarki  Przestrzennej Dariusz Korczyński omówił

szczegółowo projekt uchwały. 

Brak uwag w tym punkcie.

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

26.01.2015  roku  pozytywnie  zaopiniowała  przedstawiony  projekt  uchwały  (stanowi

załącznik protokołu).

Komisja Budżetu i Finansów, w dniu 26.01.2015 roku, pozytywnie zaopiniowała omawiany

projekt uchwały (stanowi załącznik).

3 z 13



Uchwała Nr IV/36/15 Rady Gminy Masłów w sprawie  wyrażenia zgody na wynajem

pomieszczeń w budynku w Mąchocicach Kapitulnych 66 oraz dzierżawę działki nr

ewid. gruntu 901/1 w Mąchocicach Kapitulnych – została podjęta w głosowaniu 14 „za”,

jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik protokołu.

Ad. 7.

Projekt uchwały w sprawie nabycia w drodze darowizny prawa użytkowania wieczystego

działek  oznaczonych  w  ewidencji  gruntów obrębu  Dąbrowa  nr  14/151,  nr  14/152  i  nr

14/153, położonych w Wiśniówce.  

Pan Dariusz Korczyński – Kierownik BiGP przedstawił szczegółowo projekt uchwały.

Nie zgłoszono uwag.

Komisja Ochrony Środowiska, Gospodarki Gruntami i Rolnictwa zaopiniowała pozytywnie

omawiany projekt (stanowi załącznik).

Komisja Budżetu i Finansów zaopiniowała pozytywnie powyższy projekt uchwały (stanowi

załącznik).

Uchwała Nr IV/37/15 Rady Gminy Masłów w sprawie  nabycia w drodze darowizny

prawa użytkowania wieczystego działek oznaczonych w ewidencji gruntów obrębu

Dąbrowa nr 14/151, nr 14/152 i nr 14/153, położonych w Wiśniówce – została podjęta

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

Ad. 8.

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  Masłowie

Pierwszym oraz części działki nr 895 o pow. 453 m2
 
położonej w Mąchocicach Kapitulnych

z przeznaczeniem na działalność w zakresie ochrony zdrowia.

Temat przedstawił pan Dariusz Korczyński – Kierownik BiGP.

Wójt Gminy Masłów Tomasz Lato dodał, że projekt był szeroko omawiany na komisjach,

gdzie zgłaszano również sygnały o nieprawidłowościach w pracy ośrodków. Wszystkie te

uwagi zostały przekazane do prezesa Zespołu Ośrodków Zdrowia „PULS” sp. z o.o. –

pana  Janusza  Franasika.  Wójt  dodał,  że  obowiązkiem  gminy  jest  zapewnienie

mieszkańcom opieki  zdrowotnej  i  w  tej  materii,  gmina zmierza  do usprawnienia  pracy

ośrodków. 

Obecny na sesji Prezes spółki Janusz Franasik potwierdził ustalenia przedstawione przez
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Wójta i zadeklarował chęć współpracy z gminą.

Brak uwag w tym punkcie.

Komisja Ochrony Środowiska, Gospodarki Gruntami i Rolnictwa pozytywnie zaopiniowała

powyższy projekt (stanowi załącznik protokołu).

Komisja Budżetu i Finansów zaopiniowała pozytywnie omawiany projekt uchwały (stanowi

załącznik).

Uchwała  Nr IV/38/15 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 Masłowie Pierwszym oraz części działki nr 895 o pow.

453  m2
 

położonej  w  Mąchocicach  Kapitulnych  z  przeznaczeniem  na  działalność

w zakresie  ochrony zdrowia –  została  podjęta w głosowaniu:  14  „za”,  jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik protokołu. 

Ad. 9.

Projekt  uchwały  w  sprawie  zgody  na  wykonanie  odcinka  sieci  wodociągowej

w miejscowości Masłów Pierwszy do projektowanego budynku mieszkalnego na działce

o nr ewid.  811/25 przy ul.  Świerczyńskiej  przez wnioskodawcę Panią Dorotę Nowacką

zam.  Kielce.

Kierownik BiGP omówił projekt uchwały.

Nie zgłoszono uwag.

Komisja do spraw Inwestycji, w dniu 26.01.br. pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały

(stanowi załącznik protokołu).

Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie oceniała projekt (stanowi załącznik).

Uchwała Nr IV/39/15 Rady Gminy Masłów w sprawie  zgody na wykonanie odcinka

sieci wodociągowej w miejscowości Masłów Pierwszy do projektowanego budynku

mieszkalnego  na  działce  o  nr  ewid.  811/25  przy  ul.  Świerczyńskiej  przez

wnioskodawcę Panią Dorotę Nowacką zam.  Kielce – została podjęta 14 głosami „za”,

jednogłośnie i stanowi załącznik protokołu.

Ad. 10.

Projekt  uchwały  w  sprawie  zgody  na  wykonanie  odcinka  kanalizacji  sanitarnej

w miejscowości Masłów Pierwszy do projektowanego budynku mieszkalnego na działce o

nr ewid. 811/25 przy ul. Świerczyńskiej przez wnioskodawcę Panią Dorotę Nowacką zam.
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Kielce.

Kierownik BiGP przedstawił szczegółowo projekt uchwały.

Brak uwag w tym punkcie.

Komisja ds. Inwestycji również pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały.

Komisja Budżetu i Finansów zaopiniowała pozytywnie powyższy projekt.

Uchwała Nr IV/40/15 Rady Gminy Masłów w sprawie zgody na wykonanie odcinka

kanalizacji  sanitarnej  w  miejscowości  Masłów  Pierwszy  do  projektowanego

budynku mieszkalnego na działce o nr ewid. 811/25 przy ul. Świerczyńskiej przez

wnioskodawcę Panią Dorotę Nowacką zam.  Kielce – została przyjęta w głosowaniu 14

„za”, jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik protokołu.

Ad. 11.

Projekt  uchwały  w  sprawie  zgody  na  wykonanie  odcinka  kanalizacji  sanitarnej

w miejscowości Domaszowice do budynków mieszkalnych na działkach o nr ewid. 61/2,

61/3, 61/6, 62, 82/2 przez wnioskodawcę Pana Przemysława Hucał zam. Leszczyny.

Dariusz Korczyński przedstawił projekt uchwały.

Nie zgłoszono uwag.

Komisja ds. Inwestycji pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały.

Komisja Budżetu i Finansów zaopiniowała pozytywnie omawiany projekt uchwały.

Uchwała Nr IV/41/15 Rady Gminy Masłów w sprawie zgody na wykonanie odcinka

kanalizacji sanitarnej w miejscowości Domaszowice do budynków mieszkalnych na

działkach  o  nr  ewid.  61/2,  61/3,  61/6,  62,  82/2  przez  wnioskodawcę  Pana

Przemysława  Hucał  zam.  Leszczyny –  przyjęta  została  w  głosowaniu  14  „za”,

jednogłośnie i stanowi załącznik protokołu.

Ad. 12. 

Projekt  uchwały  w  sprawie  zgody  na  przekazanie  odcinka  kanału  sanitarnego

w miejscowości  Wola Kopcowa  i Domaszowice. 

Temat  przedstawił  Kierownik  referatu  BiGP  prosząc  jednocześnie  o  naniesienie

autopoprawki  §1  poprzez  doprecyzowanie  danych  wnioskodawcy  tj.  „zam.  Leszczyny,

gmina Górno”.

Brak uwag w tym punkcie.

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

Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
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Uchwała Nr IV/42/15 Rady Gminy Masłów w sprawie zgody na przekazanie odcinka

kanału sanitarnego w miejscowości  Wola Kopcowa  i Domaszowice – została podjęta

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

Ad. 13. 

Projekt  uchwały  w  sprawie  zgody  na  przekazanie  odcinka  sieci  wodociągowej

w miejscowości Wola Kopcowa.

Kierownik BiGP przedstawił projekt uchwały.

Brak uwag.

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

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

Uchwała Nr IV/43/15 Rady Gminy Masłów w sprawie zgody na przekazanie odcinka

sieci wodociągowej w miejscowości Wola Kopcowa – podjęta została w głosowaniu 14

„za”, jednogłośnie i stanowi załącznik protokołu.

Ad. 14. 

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Masłów.

Pani Małgorzata Kumór – Skarbnik Gminy zgłosiła autopoprawkę w treści załącznika 5 i 6,

dotyczącą doprecyzowania nazwy zadania polegającego na udzieleniu pomocy finansowej

w  realizacji  zadania  pn.:  Przebudowa  drogi  powiatowej  nr  0315T  w  miejscowości

Mąchocice Kapitulne Górne poprzez poprawę ułożenia (umocnienie skarp i dna wylotu na

dł. ok. 20 mb) przepustów drogowych, z wyszczególnieniem lokalizacji tych przepustów.

Nie zgłoszono uwag.

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

Skarbnik Gminy przedstawiła szczegółowo projekt uchwały.

Brak uwag.

Komisja d/s Inwestycji pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały, w części inwestycyjnej. 

Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt.

Uchwała Nr IV/44/15 Rady Gminy Masłów w sprawie zmiany uchwały budżetowej

gminy  Masłów –  została  podjęta  14  głosami  „za”,  jednogłośnie.  Uchwała  stanowi

załącznik protokołu.

Ad. 15.

Projekt  uchwały  w  sprawie  zmiany uchwały  w  sprawie  przyjęcia  wieloletniej  prognozy
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finansowej dla Gminy Masłów na lata 2015-2025.

Skarbnik Gminy Masłów omówiła zaproponowany projekt uchwały.

Brak głosów w tym punkcie.

Komisja d/s Inwestycji zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały, w części inwestycyjnej. 

Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt.

Uchwała  Nr  IV/45/15 Rady Gminy  Masłów w sprawie zmiany  uchwały  w sprawie

przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej dla Gminy Masłów na lata 2015-2025 –

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

Ad. 16.

Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Kielce.

Projekt przedstawiła Skarbnik Gminy Masłów Małgorzata Kumór.

Nie zgłoszono uwag.

Komisja d/s Inwestycji pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

Komisja Budżetu i Finansów zaopiniowała pozytywnie przedstawiony projekt.

Uchwała Nr IV/46/15 Rady Gminy Masłów w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej

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

załącznik protokołu.

Ad. 17.

Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy  finansowej dla powiatu Kielce. 

Wójt  Gminy Masłów Tomasz  Lato  wyjaśnił,  że  autopoprawka  dotyczy  doprecyzowania

treści  zadania,  jak  to  miło  miejsce  w  przypadku  autopoprawki  zgłoszonej  do  projektu

zmiany  budżetu.  Wójt  szczegółowo  wyjaśnił,  na  czym  mają  polegać  prace  dotyczące

zabezpieczeń przepustów.

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

Projekt uchwały przedstawiła pani Małgorzata Kumór – Skarbnik gminy.

Nie zgłoszono uwag.

Komisja  do  spraw  Inwestycji  pozytywnie  zaopiniowała  przygotowany  projekt  uchwały

(stanowi załącznik protokołu).

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

Uchwała Nr IV/47/15 Rady Gminy Masłów w sprawie udzielenia pomocy  finansowej

dla  powiatu  Kielce –  podjęta  została w  głosowaniu  14  „za”,  jednogłośnie  i  stanowi

załącznik protokołu.
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Ad. 18.

Projekt  uchwały  w  sprawie  zatwierdzenia  planów  pracy  Komisji  stałych  Rady  Gminy

Masłów na 2015 rok. 

Przewodniczący Rady wyjaśnił,  że poszczególne komisje  wypracowały i  przyjęły plany

pracy na  2015  rok.  Przewodniczący Rady zwrócił  się  z  pytaniem,   czy  jest  potrzeba

odczytywania treści planów pracy. 

W związku z brakiem głosów w tej sprawie, przewodniczący przystąpił do głosowania nad

proponowanym projektem uchwały. 

Uchwała  Nr IV/48/15 Rady Gminy Masłów  w sprawie  zatwierdzenia planów pracy

Komisji stałych Rady Gminy Masłów na 2015 rok –  została przyjęta 14 głosami „za”,

jednogłośnie i stanowi załącznik protokołu.

Ad. 19.

Interpelacje, wnioski i zapytania radnych. 

Wójt Gminy Masłów Tomasz Lato poinformował o rozmowach jakie podjął  z Marszałkiem

Województwa  Świętokrzyskiego,  w  sprawie  działań  dotyczących  przekazania  8240  m2

działki  przylegającej   do ZS w Masłowie Pierwszym,  w ramach zaległego podatku.  To

działka, na której m. in. umiejscowiony jest plac Jana Pawła II. Wójt, kierując się dobrem

gminy, uważa za zasadne przejęcie tego gruntu i zagospodarowanie go w taki sposób, by

jak najkorzystniej służył mieszkańcom. Wójt Gminy poinformował również, że:

 w dniu dzisiejszym zostały wybrane władze Spółki Wodociągi Kieleckie;

 w  dniu  wczorajszym  odbyło  się  spotkanie  z  przedsiębiorcami  gminy  Masłów,

wspólnie z Przewodniczącym Rady oraz radnymi: Małgorzatą Kozubek i Teodorą

Jagiełło.  Grupa  około  60  przedsiębiorców  przedstawiła  swoje  oczekiwania:

zamrożenie  podatku,  ulgi  dla  przedsiębiorców  i  większej  współpracy  ze  strony

gminy. Wójt uznaje to spotkanie za bardzo konstruktywne i zmierzające w dobrym

kierunku.  Spotkanie  zainicjowane  przez  Pana  Piotra  Kapuścińskiego,  Pana

Przewodniczącego  Rady  i  pana  Janusza  Łoskota  –  Prezesa  Stowarzyszenia

Przedsiębiorców Gminy Masłów;

 w dniu wczorajszym Wójt  uczestniczył  także w Radzie Pedagogicznej  w Szkole

Podstawowej im. Jana Pawła II w Masłowie Pierwszym, w której uczestniczyli także

przedstawiciele  Kuratorium  Oświaty  i  Rady  Rodziców.  Celem  spotkania  było

zainicjowanie wdrożenia programu naprawczego w tej szkole, z uwagi na złe wyniki
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wprowadzonej ewaluacji;

 w urzędzie gminy i jednostkach podległych prowadzany jest audyt zewnętrzny;

 dużo interwencji zgłaszanych jest w związku z budową kanalizacji, tam gdzie będą

odbiory – będziecie Państwo zapraszani do udziału w pracach odbiorowych;

 mamy również zgłaszane sygnały w sprawie utrzymania dróg w okresie zimowym.

Zgodnie  z  umowami  wspiera  nas  powiat  i  województwo,  i  tak:  drogi  gminne

odśnieżane są  przez firmę Pana Stokowskiego,  kontakt:  601-545-839 natomiast

kontakt do obwodu dróg powiatowych to 41/303-87-77. musimy mieć świadomość,

że nie da się jednym czy dwoma samochodami objechać całej gminy w 10 minut,

dlatego Wójt poprosił o wyrozumiałość i zgłaszanie niebezpiecznych sytuacji.

Radny Janusz Obara, odnosząc się do ostatniej z wypowiedzi – poprosił by poinformować

Pana Stokowskiego, aby reagował na sygnały zgłaszane przez radnych i sołtysów, a nie

czekał na ich potwierdzenie przez gminę. 

Wójt Gminy odpowiedział, że musimy się zgodzić na taki wyjazd, bo inaczej nie bylibyśmy

w  stanie  zapanować  nad  sprawą.  I  mogłoby  się  okazać,  że  zimy  nie  było,  a  gmina

przedstawia  Radzie  koszty  utrzymania  na  horrendalną  kwotę.  Wójt  dodał,  że  zgłosił

Staroście  prośbę,  by  zaniechano  procedury  potwierdzania  w  przypadku  zgłoszenia

przekazanego przez ZTM. 

Radny  Obara  przedstawił  sytuację  z  dzisiejszego  poranka,  gdy  zgłaszał  potrzebę

odśnieżenia drogi w Dolnie Marczakowej.

Wójt  Gminy odpowiedział,  że  takie  sytuacje  się  zdarzają  i  będą  się  zdarzały,  dlatego

chcemy dołożyć wszelkich starań, by dopracować system informowania i  działań. Wójt

poinformował  również,  że  w  dniu  dzisiejszym  przekazane  Państwu  zostały  materiały

promocyjne  w  postaci  kalendarzy  i  przypinek  z  herbem  oraz  przedstawił  informację

o planowanym spotkaniu z heraldykiem w dniu 16 marca, na które zostaną zaproszeni

radni, sołtysi ze wszystkich kadencji oraz wszyscy Wójtowie Gminy Masłów. 

Radna Małgorzata Kozubek zwróciła się z prośbą o pozyskanie w całości ciągu pieszo –

rowerowego wzdłuż lotniska. 

W odpowiedzi, Wójt Gminy wyjaśnił, że nie jest to korzystne rozwiązanie z uwagi na to, że

bierzemy  na  siebie  kompetencje  związane  z  jego  utrzymaniem,  zarówno  w  kwestii

odśnieżania jak i remontów. 

Radna Kozubek dodała,  że  część tego ciągu jest  własnością  gminy,  dlatego zasadne

byłoby  pozyskanie  go  w  całości,  co  mogłoby  w  przyszłości  zablokować  planowaną

rozbudowę lotniska.
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Wójt Gminy opowiedział, że sesja Rady Gminy nie jest najlepszym miejscem na tego typu

rozmowy; jednak z rozmów jakie przeprowadził wynika, że nie ma tendencji rozbudowy

lotniska w Masłowie,  Urząd Marszałkowski wręcz nie ma pomysłu na lotnisko. Natomiast

wszelkie inicjatywy z Państwa strony będę przyjmował z pokorą.

Radny Zbigniew Bujak  zwrócił  się  z  pytaniem w  sprawie  planowanego  parkingu  przy

ośrodku zdrowia w Mąchocicach Kapitulnych.

Kierownik referatu BiGP Dariusz Korczyński  odpowiedział,  że w ubiegłym roku podjęte

zostały działania zmierzające do przebudowy ogrodzenia, ale wiązało się to z budową

przepompowni ścieków, na części działki wydzielonej z tego terenu.

Radny  Mirosław  Januchta  doprecyzował,  że  sprawa  dotyczyła  południowej  części  tej

działki.

Kierownik Korczyński odpowiedział, że referat Budownictwa nie miał takich sygnałów.

Wójt  Gminy  dodał,  że  sygnałów  o  inwestycjach  obiecywanych,  potrzebnych  ma  już

zgłoszonych ponad trzydzieści i w najbliższym czasie takich tematów do omówienia pojawi

się  więcej.  Wójt  dodał,  ze żadnego z tych tematów nie lekceważy i  w miarę środków

finansowych, przynajmniej część z nich uda się zrealizować. 

Radny Andrzej  Pedrycz  zgłosił  potrzebę  poprawienia  nawierzchni  na  ulicy  Granicznej,

Żeromskiego i Sosnowej w Woli Kopcowej.

Wójt  Gminy  odpowiedział,  że  opracowywana  jest  koncepcja  naprawy  dróg  w  tym

sołectwie.

Kierownik  Korczyński  dodał,  że  do  10  lutego  powinien  zostać  wykonany  przedmiar

kosztorysów i koncepcji.

Sekretarz Gminy Masłów Jarosław Królicki poinformował, że uczestniczył w wizji w terenie

na  ul.  Bukowej,  gdzie  mieszkańcy  skarżyli  się  na  stan  drogi,  m.  in.  ze  względu  na

wystające studzienki kanalizacyjne. Takie poprawy zostały zgłoszone do firmy wykonującej

sieć kanalizacyjną, w ramach gwarancji. 

Wójt Gminy dodał, że w ostatnich dwóch miesiącach nie było interwencji, na którą byśmy

nie  zareagowali.  Jeśli  chodzi  konkretnie  o ulicę  Sosnową,  Wójt  zapewnił,  że  jak  tylko

pogoda pozwoli i będzie wyłoniony wykonawca – podejmie czynności na tej drodze. 

Radna Regina Chyb zwróciła się z prośbą o wstawienie tablic przy drodze powiatowej, bo

nie ma ulic, a numeracja jest nieuporządkowana.

Wójt Gminy odpowiedział, że osobiście sprawę tę przekazał pani Barańskiej i część tablic

już została ustawiona.

Przy  tej  okazji,  radna  Kozubek  poprosiła  by  przy  ulicy  Granicznej  brakuje  trzech  lub
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czterech tabliczek (na działkach p. Wzorka, dawniej).

Sołtys  sołectwa  Mąchocice  Kapitulne  Jan  Sobecki  poinformował,  że  widzi  znaczną

poprawę w kwestii odśnieżania dróg, w odniesieniu do lat ubiegłych.

Mieszkaniec  Gminy  podziękował  za  ogłoszenia  na  tablicach  w  sprawie  obrad  Rady  i

zapytał,  czy  zmieniła  się  sytuacja  w  kwestii  odbioru  popiołu,  dawniej  popiół  był

przesypywany a worki nie były zabierane, teraz zabierają wszystko.

Przewodniczący Rady odpowiedział, że taka zmiana została wprowadzona, mieszkaniec

we własnym zakresie musi zapewnić sobie worki.

Radna Kozubek  zgłosiła  konieczność poprawienia  stanu  dróg na ulicy Świerczyńskiej,

Piaskowej i Leśnej.

Kierownik BiGP odpowiedział, że gmina wybrała wykonawcę do tego typu prac, o czym

Wójt  mówił  w sprawozdaniu.  Poza tym trwa procedura wyboru dostawcy kruszywa, co

powoduje, że te prace jeszcze nie ruszyły.

Brak więcej głosów w tym punkcie.

Ad. 20.

Sprawy organizacyjne, komunikaty. 

Sekretarz  Gminy  Jarosław  Królicki  poinformował,  że  w  najbliższym  czasie

przeprowadzone zostaną wybory sołtysów w większości sołectw, w związku z upływającą

kadencją.

Wójt Gminy dodał, ze odbyło się spotkanie z sołtysami, na którym ustalone zostały terminy

poszczególnych  zebrań  wyborczych  w  sołectwach.  Wójt  poinformował,  że  będzie

uczestniczył  w każdym zebraniu  wraz  z  pracownikiem urzędu,  który  przygotuje  wzory

dokumentów  i  zwrócił  się  z  prośbą  o  rozpropagowanie  informacji  o  zebraniu,  tak  by

frekwencja była duża. 

Radny  Janusz  Obara  poprosił  Przewodniczącego,  by  przypominał  zebranym

o konieczności  wyłączenia telefonu komórkowego, na czas posiedzenia Rady. 

Przewodniczący Rady poprosił również radnych o zamontowanie skrzynek na listy, w celu

bezpiecznego dostarczania materiałów i poinformował, że dzięki uprzejmości Wójta Gminy

udostępniony został pokój nr 4 na potrzeby spotkań radnych z mieszkańcami.  

Radna  Małgorzata  Kozubek  zauważyła,  ze  PGE  wywiesza  informację  o  brakach

w  dostawie  prądu  podając  jedynie  nr  słupa;  mieszkańcy  proszą  o  podawanie  ulic

i numerów, których dotyczą wyłączenia. 

Radny Powiatu Kieleckiego Marian Zarzycki przedstawił informację z pracy Rady Powiatu,

12 z 13



oraz o powołaniu Komisji Rady Powiatu.

Przewodniczący  Rady  zaprosił  w  imieniu  swoim  i  Wójta  na  Noworoczny  Tort  Kultury

w najbliższą sobotę w Hali Sportowej Szkoły Podstawowej w Mąchocicach – Scholasteria.

Ad. 21.

Zakończenie obrad. 

Po wyczerpaniu  tematyki  Przewodniczący Rady Gminy Masłów podziękował  za  udział

w IV sesji Rady Gminy Masłów i o godzinie 16.50 – zamknął obrady.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Przewodniczący Rady Gminy Masłów

Protokolant: /-/ Sylwester Wojtyna

Joanna Synak
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