
Protokół Nr V/2015

z sesji Rady Gminy Masłów, 

która odbyła się w dniu 26 lutego 2015 roku

Tematyka sesji:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu Nr  IV z poprzedniej sesji.

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

6. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Masłowie za

2014 rok.

7. Przedstawienie sprawozdania z wykonania średnich wynagrodzeń w roku 2014.

8. Projekt uchwały w sprawie określenia kryteriów naboru do oddziałów przedszkolnych

na  drugim  etapie  postępowania  rekrutacyjnego  oraz  dokumentów  niezbędnych  do

potwierdzania tych kryteriów.

9. Projekt  uchwały w sprawie  zmiany uchwały Nr  XVI/163/2000  Rady Gminy Masłów

z dnia 09.11.2000 r.  w sprawie  utworzenia jednostki  organizacyjnej  Gminy Masłów

Zespołu Obsługi  Oświaty i  kultury w Masłowie,  zmienionej  uchwałą Nr  XVII/130/08

Rady Gminy Masłów z dnia 01 grudnia 2011 r.

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 2015-2025.

12. 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. 

13. Projekt uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego.

14. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Statutu Związku Gmin Gór Świętokrzyskich. 
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15. Projekt uchwały w sprawie  przystąpienia Gminy Masłów do Stowarzyszenia Lokalna

Organizacja  Turystyczna  „Partnerstwo  Ziemi  Świętego  Krzyża”  oraz  upoważnienia

Wójta  do  wyznaczenia  reprezentanta  Gminy  Masłów  w  Stowarzyszeniu  Lokalna

Organizacja Turystyczna „Partnerstwo Ziemi Świętego Krzyża”.

16. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu.

17. Projekt  uchwały w sprawie  wyrażenia  zgody na wydzierżawienie  części  działki  nr

14/33  powierzchni  0,1210  ha  położonej  w  obrębie  ewidencyjnym  Dąbrowa,  w

miejscowości Wiśniówka.

18. Interpelacje, wnioski i zapytania.

19. Sprawy organizacyjne, komunikaty.

20. Zakończenie obrad. 

Ad. 1.

Otwarcie sesji. 

Stosownie do art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, w dniu 26 lutego 2015 roku

o godzinie  13.05,  w Gminnym Ośrodku Kultury i  Sportu  w Masłowie,  Przewodniczący

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

radnych, sołtysów, w szczególności tych, którzy zostali ponownie wybrani na tę funkcję

i przybyłych gości. Przewodniczący przywitał nowo wybraną sołtys sołectwa Masłów Drugi

panią  Renatę  Samiczak  i  wspólnie  z  Wójtem  Gminy  złożyli  podziękowanie  za

dotychczasową współpracę panu Stanisławowi Winiarskiemu, który pełnił tę funkcję przez

prawie 25 lat.  

Pan Stanisław Winiarski również złożył podziękowanie radnym i sołtysom, za współpracę i

życzył sukcesów w pracy na rzecz gminy. 

Ad. 2.

Stwierdzenie quorum.

W dzisiejszym posiedzeniu uczestniczy 15 radnych – 100 % z 15 osobowego składu Rady,

co jest podstawą do podejmowania prawomocnych uchwał.

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

Przyjęcie porządku obrad.

Nie zgłoszono uwag.

Porządek  obrad  został  przyjęty  15  głosami  „za”,  jednogłośnie  i  stanowi  załącznik

protokołu. 

Ad. 4.

Przyjęcie protokołu Nr IV z poprzedniej sesji.

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

protokołu Nr IV.

Brak głosów w tym punkcie.

Radni, w głosowaniu 15 „za”, jednogłośnie przyjęli protokół Nr IV 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  omówił  szczegółowo  sprawozdanie.  Ponadto,  Wójt

poinformował  o  zakupie  nowego  samochodu  do  przewozu  osób  niepełnosprawnych,

w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami II”- obszar D, na który gmina

otrzymała  dofinansowanie  w  wysokości  80.000  zł.  Wójt  dodał  również,  że  w  związku

z  planowanym  wyjazdem  przedstawicieli  Gminy  Masłów  do  Usole  Syberyjskie  –

prowadzona jest zbiórka pieniężna na zakup materiałów dydaktycznych. Wójt zachęcił do

udziału w zbiórce.

Nie zgłoszono uwag, sprawozdanie zostało przyjęte.

Ad. 6.

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Masłowie za 2014
rok.
Kierownik GOPS Edyta Domagała przedstawiła swoją sylwetkę i  szczegółowo omówiła

sprawozdanie, stanowiące załącznik protokołu. 

Brak uwag w tym punkcie.

Komisja  Oświaty,  Kultury,  opieki  Społecznej  i  Promocji  Gminy,  na  posiedzeniu  w dniu

26.02.2015  roku  pozytywnie  zaopiniowała  przedstawiony  projekt  uchwały  (stanowi
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załącznik protokołu).

Komisja Budżetu i Finansów, w dniu 23.02.2015 roku, pozytywnie zaopiniowała omawiany

projekt uchwały (stanowi załącznik).

Sprawozdanie zostało przyjęte, w głosowaniu: 15 „za”, jednogłośnie.

Ad. 7.

Przedstawienie sprawozdania z wykonania średnich wynagrodzeń w roku 2014.  

Pani Irena Kundera – Kierownik Samorządowego Zespołu Obsługi Oświaty przedstawiła

szczegółowo sprawozdanie (stanowi załącznik protokołu).

Radna Teodora Jagiełło zwróciła się z pytaniem, czy ustawa obliguje do wypłaty dodatku

wyrównawczego.

Kierownik SZOO odpowiedziała, że tak.

Nie zgłoszono więcej uwag.

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

omawiany temat (stanowi załącznik).

Komisja Budżetu i Finansów zaopiniowała pozytywnie powyższe sprawozdanie (stanowi

załącznik).

Radni przyjęli sprawozdanie 15 głosami „za”, jednogłośnie.

Ad. 8.

Projekt uchwały w sprawie określenia kryteriów naboru do oddziałów przedszkolnych na

drugim  etapie  postępowania  rekrutacyjnego  oraz  dokumentów  niezbędnych  do

potwierdzania tych kryteriów.

Temat przedstawiła pani Irena Kundera – Kierownik SZOO.

Radna Małgorzata Kozubek zapytała, czy samotny rodzic, który chce pójść do pracy ma

szansę na przyjęcie dziecka do przedszkola.

Kierownik SZOO odpowiedziała, że ma taką możliwość, jednakże należy pamiętać o tym,

że gmina ma obowiązek zapewnienia miejsca dla 5 – latka i 4 – latka. Rodzice zgłaszają

również 3 – latki,  a na ich przyjęcie ma wpływ kilka czynników, o których była mowa.

Ponadto  należy  mieć  świadomość  obowiązującego  mechanizmu,  w  którym  gmina  ma

obowiązek partycypowania w kosztach dla  tych dzieci,  które uczęszczają do placówek

poza terenem gminy. 

Przewodniczący Rady poprosił  o  przypomnienie sposobu finansowania pobytu  dziecka

w przedszkolu.
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Kierownik SZOO wyjaśniła, że pierwsze 5 godzin jest bezpłatne, natomiast każda kolejna

godzina jest płatna 1 zł. 

Radna  Teodora  Jagiełło  zapytała  o  kryterium  zamieszkania,  czy  wymagane  jest

zameldowanie. 

Pani  Irena  Kundera  odpowiedziała,  że  kryterium  dotyczy  zamieszkania,  gdyż

w przedszkolach  nie  ma obwodu szkolnego,  w  związku  z  powyższym  potwierdza  się

jedynie zamieszkanie dziecka. 

Radna  Jagiełło  wyjaśniła,  że  gdyby  kryterium  dotyczyło  zameldowania,  to  grupa

mieszkańców,  którzy  tej  formalności  nie  dopełnili,  być  może  zmobilizowałaby  się  do

uzupełnienia  tego  obowiązku.  Byłoby to  dla  gminy narzędzie,  którego  efektem byłyby

dodatkowe wpływy do budżetu z tytułu podatku. Radna poprosiła o rozważenie tej kwestii.

Kierownik SZOO wyjaśniła kwestie prawne, z których wynika, ze fakt zamieszkania jest

tym kryterium.

Radna Regina Chyb zapytała, czy wynika to z ustawy.

Kierownik SZOO odpowiedziała, że tak. Weryfikujemy te informacje, m. in. przy pomocy

sołtysów, tak samo jak w przypadku stypendiów.

Radna  Jagiełło  zapytała,  czy  prowadzone  były  jakieś  działania  zachęcające

do zapisywania dzieci do naszych przedszkoli, w związku z tym, że mamy wolne miejsca,

a finansujemy pobyt dzieci w przedszkolach poza gminą.

Kierownik SZOO odpowiedziała, że jej zdaniem dyrektorzy dokładają wszelkich starań, by

zapewnić jak najlepsze warunki dla dzieci.  Jednak należy pamiętać, że jest to decyzja

rodziców,  która  często  jest  pokierowana  tym,  gdzie  rodzice  pracują  i  w  jaki  sposób

organizują dojazd.

Wójt Gminy dodał, że nawet 500.000 zł płaci gmina za pobyt dzieci w przedszkolach poza

terenem gminy. Prowadzona jest akcja promocyjna, poprzez szkoły, podajemy informację

gdzie jeszcze są wolne miejsca. I mimo, że nie mamy bezpośredniego wpływu na decyzje

rodziców, to staramy się ich zachęcić. Skutek tego jest taki, że niektóre przedszkola mamy

pełne a nawet ilość chętnych przewyższa ilość miejsc, a w innych mamy wolne miejsca,

do których staramy się zaprosić.

Radna  Jagiełło  zapytała,  czy  w  związku  z  tym,  że  mamy wolne  miejsca  w  naszych

przedszkolach – możemy odmówić rodzicom dofinansowania do pobytu dzieci w innym

przedszkolu; czy ustawa nam na to pozwala.

Kierownik SZOO odpowiedziała, że póki co, nie mamy narzędzi do takiego działania.

Nie zgłoszono więcej uwag.
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Komisja Oświaty, Kultury, Opieki Społecznej i Promocji Gminy pozytywnie zaopiniowała

powyższy projekt (stanowi załącznik protokołu).

Komisja Budżetu i Finansów zaopiniowała pozytywnie omawiany projekt uchwały (stanowi

załącznik).

Uchwała Nr V/49/15 Rady Gminy Masłów w sprawie określenia kryteriów naboru do

oddziałów  przedszkolnych  na  drugim  etapie  postępowania  rekrutacyjnego  oraz

dokumentów  niezbędnych  do  potwierdzania  tych  kryteriów –  została  podjęta

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

Ad. 9.

Projekt  uchwały  w  sprawie  zmiany  uchwały  Nr  XVI/163/2000  Rady  Gminy  Masłów

z dnia 09.11.2000 r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Gminy Masłów Zespołu

Obsługi Oświaty i Kultury w Masłowie, zmienionej uchwałą Nr XVII/130/08 Rady Gminy

Masłów z dnia 01 grudnia 2011 r.

Kierownik SZOO Irena Kundera omówiła projekt uchwały.

Nie zgłoszono uwag.

Komisja Oświaty, Kultury, Opieki Społecznej i Promocji Gminy, w dniu 26.02.br. pozytywnie

zaopiniowała projekt uchwały (stanowi załącznik protokołu).

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

Uchwała Nr V/50/15 Rady Gminy Masłów w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/163/2000

Rady  Gminy  Masłów  z  dnia  09.11.2000  r.  w  sprawie  utworzenia  jednostki

organizacyjnej  Gminy  Masłów  Zespołu  Obsługi  Oświaty  i  Kultury  w  Masłowie,

zmienionej uchwałą Nr XVII/130/08 Rady Gminy Masłów z dnia 01 grudnia 2011 r.  –

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

Ad. 10.

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Masłów.

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

dział  600 – Transport  i  łączność,  zadanie 6,  dotyczącą zmiany nazwy miejscowości  z

błędnie wpisanej „Wola Kopcowa” na prawidłową „Domaszowice”.  Skarbnik przedstawiła

szczegółowo projekt uchwały.

Nie zgłoszono uwag.

Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt.

Komisja d/s Inwestycji pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały, w części inwestycyjnej. 
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Radni, w głosowaniu 15 „za”, jednogłośnie przyjęli zaproponowaną autopoprawkę.

Uchwała Nr V/51/15 Rady Gminy Masłów w sprawie zmiany uchwały budżetowej

gminy  Masłów –  została  podjęta  15  głosami  „za”,  jednogłośnie.  Uchwała  stanowi

załącznik protokołu.

Ad. 11.

Projekt  uchwały  w  sprawie  zmiany uchwały  w  sprawie  przyjęcia  wieloletniej  prognozy

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  V/52/15 Rady  Gminy  Masłów  w  sprawie zmiany  uchwały  w  sprawie

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

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

Ad. 12. 

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. 

Temat przedstawiła Kierownik GOPS Edyta Domagała.

Brak uwag w tym punkcie.

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

Uchwała  Nr  V/53/15 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  podjęta  15  głosami  „za”,  jednogłośnie.  Uchwała  stanowi

załącznik protokołu.

Ad. 13. 

Projekt uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego.

Wójt  Gminy Masłów Tomasz Lato  przedstawił  projekt  uchwały oraz  zmiany dotyczące
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zasad współpracy przy programowaniu i  wdrażaniu Strategii  Zintegrowanych Inwestycji

Terytorialnych  Kieleckiego  Obszaru  Funkcjonalnego  oraz  jej  zasad  współfinansowania

i realizacji.

Brak uwag.

Komisja  Budżetu  i  Finansów zaopiniowała  pozytywnie  przedstawiony  projekt  (stanowi

załącznik). 

Uchwała  Nr  V/54/15 Rady  Gminy  Masłów  w  sprawie zawarcia  porozumienia

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

załącznik protokołu.

Ad. 14. 

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Statutu Związku Gmin Gór Świętokrzyskich.

Omówienia tematu dokonał Wójt Gminy Masłów.

Nie zgłoszono uwag.

Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt.

Uchwała Nr V/55/15 Rady Gminy Masłów w sprawie przyjęcia Statutu Związku Gmin

Gór Świętokrzyskich – została podjęta 15 głosami „za”, jednogłośnie. Uchwała stanowi

załącznik protokołu.

Ad. 15.

Projekt  uchwały  w  sprawie  przystąpienia  Gminy  Masłów  do  Stowarzyszenia  Lokalna

Organizacja Turystyczna „Partnerstwo Ziemi Świętego Krzyża” oraz upoważnienia Wójta

do  wyznaczenia  reprezentanta  Gminy Masłów w Stowarzyszeniu  Lokalna  Organizacja

Turystyczna „Partnerstwo Ziemi Świętego Krzyża”.

Wójt Gminy Masłów Tomasz Lato omówił zaproponowany projekt uchwały.

Radny  Andrzej  Pedrycz  zabrał  głos  informując,  że  na  komisji  głosował  przeciwko  tej

uchwale, gdyż uważa że gmina jest już w dwóch stowarzyszeniach (LGD i Związek Gmin

Gór Świętokrzyskich), z tego rejonu. Zdaniem radnego, kolejnym kierunkiem powinny być

kierunki zachodnie, jam Miedziana Góra, czy Zagnańsk.

Wójt Gminy odpowiedział, ze rozważał decyzję przejścia do innego LGD, jednak z uwagi

na fakt, że byliśmy współtwórcami LGD Wokół Łysej Góry i w sposób naturalny jesteśmy

powiązani z tymi gminami, gdyż łączą nas atrakcje, szlaki turystyczne, kierunki rozwoju,

czy  sam  Stefan  Żeromski  –  po  głębokiej  analizie  Wójt  uznał,  że  nasz  udział  w  tym

stowarzyszeniu  jest  potrzebny.  Wójt  dodał,  że  przez  poprzednich  przedstawicieli
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w LGD był bardzo namawiany na rezygnację z udziału w tym Stowarzyszeniu.

Przewodniczący Rady zapytał, które gminy zadeklarowały swój udział w LOT.

W odpowiedzi, Wójt wyjaśnił, że w pierwszym spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele 11

gmin,  jednak  na  tę  chwilę  nie  mamy  informacji,  które  z  nich  podjęły  inicjatywę

uchwałodawczą, gdyż jest to właśnie czas na zadeklarowanie udziału.

Przewodniczący Rady zapytał, czy Nowa Słupia, na której jest Święty Krzyż również brała

udział.

Wójt Gminy odpowiedział, że Wójt Gminy Nowa Słupia Andrzej Gąsior rozważa tę decyzję.

Dyskusja na ten temat odbyła się również na Związku Gmin Gór Świętokrzyskich, czy aby

te zakresy działań nie będą się dublowały. Jednak te stowarzyszenia, w których jesteśmy

kładą ciężar nie tylko na promocję, ale też na pisanie wniosków  i pozyskiwanie środków.

Wójt  dodał,  że  zastanawiał  się  nad  sposobem promowania  gminy,  nad  zwiększeniem

nakładu Kuriera, nad promowaniem się w Echu Dnia, gdyż chce uzyskać efekty. Jednak

nie są to łatwe decyzje i wymagają analizy, dlatego Wójt nie podejmuje ich pochopnie.

Radny Zbigniew Bujak  wyraził  opinię,  że  kwota  2.500  zł  na  promocję  gminy nie  jest

wysoka, dlatego warto się w to włączyć. 

Wójt  Gminy  dodał  dla  porównania,  że  ostatni  Kurier  Masłowski  kosztował  3.000  zł,

a dociera on głównie do mieszkańców gminy. W przypadku udziału w tym przedsięwzięciu,

za 2.500 zł wychodzimy poza obszar Masłowa. 

Radny Pedrycz zabrał głos, informując że na naszym terenie jest kilka stowarzyszeń, które

potrzebują wsparcia i które mogły by zająć się tym tematem.

Wójt zapytał o których stowarzyszeniach mowa.

Radny  Pedrycz  wymienił:  Stowarzyszenie  Nowoczesna  Gmina,  Partnerstwo  i  Rozwój,

Stowarzyszenie przedsiębiorców i dodał, że jest jeszcze kilka innych.

Wójt Gminy odpowiedział, że żadne ze stowarzyszeń nie zwróciło się z taką propozycją

i  dodał,  że  gmina nie  odmówiła  pomocy żadnemu,  ze  stowarzyszeń,  które  podejmuje

działania  i  zwraca  się  o  pomoc.  Wójt  dodał,  że  stowarzyszenia  sportowe,  które

zadeklarowały swój akces w różnych przedsięwzięciach – otrzymały pomoc finansową na

realizację tego celu. Jednak działania, które są do tej pory były kierowane – angażowały

głównie mieszkańców, a chcemy je rozszerzyć poza obszar gminy, by ściągnąć do nas

turystów.

Radna Regina Chyb zabrała głos, informując że wszystko co nowe budzi  wątpliwości.

Jednak jest to taka kwota, która nie zachwieje budżetu, więc warto się w to włączyć.  

Brak więcej głosów w tym punkcie.
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Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt.

Uchwała Nr V/56/15 Rady Gminy Masłów w sprawie przystąpienia Gminy Masłów do

Stowarzyszenia  Lokalna  Organizacja  Turystyczna  „Partnerstwo  Ziemi  Świętego

Krzyża” oraz upoważnienia Wójta do wyznaczenia reprezentanta Gminy Masłów w

Stowarzyszeniu  Lokalna  Organizacja  Turystyczna  „Partnerstwo  Ziemi  Świętego

Krzyża” –  przyjęta  została  14 głosami  „za”,  przy 1 głosie  „przeciw”.  Uchwała stanowi

załącznik protokołu.

Ad. 16.

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu.

Projekt przedstawił Kierownik BiGP Dariusz Korczyński.

Nie zgłoszono uwag.

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

23.02.br.  Pozytywnie  zaopiniowała  omawiany  projekt  uchwały  (stanowi  załącznik

protokołu).

Komisja Budżetu i Finansów zaopiniowała pozytywnie przedstawiony projekt.

Uchwała Nr V/57/15 Rady Gminy Masłów w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie

kolejnej  umowy  najmu – została  przyjęta  15  głosami  „za”,  jednogłośnie  i  stanowi

załącznik protokołu.

Ad. 17.

Projekt uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na wydzierżawienie części działki nr 14/33

powierzchni  0,1210  ha  położonej  w  obrębie  ewidencyjnym  Dąbrowa,  w  miejscowości

Wiśniówka. 

Temat przedstawił pan Dariusz Korczyński – Kierownik BiGP.

 Brak uwag w tym punkcie.

Komisja Ochrony Środowiska, Gospodarki Gruntami i Rolnictwa pozytywnie zaopiniowała

projekt uchwały (stanowi załącznik).

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

Uchwała  Nr  V/58/15 Rady  Gminy  Masłów  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na

wydzierżawienie części działki nr 14/33 powierzchni 0,1210 ha położonej w obrębie

ewidencyjnym Dąbrowa, w miejscowości Wiśniówka –  podjęta została w głosowaniu

15 „za”, jednogłośnie i stanowi załącznik protokołu.
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Ad. 18.

Interpelacje, wnioski i zapytania radnych. 

Radny Robert Fortuna zapytał o wycinkę na szlaku, w celu jego przygotowania do sezonu.

Wójt  Gminy Masłów odpowiedział,  że  wstępnie  rozmawiał  ze  strażaki  z  OSP,  których

poprosił  o  pomoc  w  tej  sprawie.  Taką  przecinkę  Wójt  chce  zorganizować  pod  koniec

kwietnia, wspólnie z PTTK – opiekunem trasy, które odpowiada za jej oznaczenie. Wójt

zaznaczył,  że  wycinka  będzie  dotyczyła  tylko  tych  roślin,  których  nie  będzie  można

podeprzeć, czy podwiązać.

Radna Małgorzata Kozubek zgłosiła, że Diabelski Kamień należałoby już posprzątać, gdyż

zimą było tam bardzo brudno.

Wójt  Gminy  wyjaśnił,  że  na  tę  chwilę  gmina  dysponuje  tylko  jednym  pracownikiem

gospodarczym,  w  związku  z  tym  trudno  będzie  to  teraz  zorganizować.  W  marcu

prawdopodobnie biuro pracy przyśle nam 10 osób i mając taki potencjał – uruchomimy to

zadanie jak najszybciej.  Wójt dodał  również, że planuje przekazanie tego najstarszego

samochodu grupie, która będzie się zajmowała pracami porządkowymi.

Radny Powiatu Kieleckiego Marian Zarzycki zgłosił potrzebę naprawienia zjazdu z drogi

powiatowej na drogę gminną, w sąsiedztwie swojej posesji. W ostatnim czasie trudności

z dojazdem do mieszkańców w obrębie tej drogi miała śmieciarka.

Przewodni9czący  Rady  odpowiedział,  że  sprawa  była  poruszona  na  ostatniej  Komisji

Budżetu i Finansów. 

Radny  Janusz  Obara  poprosił  Radnego  Powiatowego  o  współorganizowanie  sesji

objazdowej, która miała by dotyczyć również dróg powiatowych.

Radny Powiatowy wyraził chęć udziału w tym przedsięwzięciu.

Radna Regina Chyb złożyła podziękowanie dla pani Wandy Braszczyk, za błyskawiczną

interwencję  w  „śmierdzącej”  sprawie,  jaka  miała  miejsce  we  wtorek.  Radna  poprosiła

o interwencję w sprawie niepokojących zachowań w obrębie wiaduktu w Domaszowicach.

Po północnej stronie drogi, w okolicach ogrodu Państwa Zawadów, od godzin wieczornych

do późnych  godzin  nocnych,  stoją  samochody na obcych  rejestracjach,  pozostawiając

bałagan w tym miejscu.

Radna  Kozubek  zgłosiła  tę  samą  sytuację  na  końcu  ul.  Spacerowej,  łącznik  między

Masłowem Pierwszym a Masłowem Drugim.

Radny Powiatowy, kontynuując poruszony wcześniej problem zgłosił, że spływ wód , który

mieszkańcy próbują sami regulować, również ma wpływ na stan tej drogi.

Radna  Teodora  Jagiełło  zabrała  głos,  w  imieniu  kilku  radnych,  w  sprawie  terminów
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i  godzin  obrad.  Jest  to  za  wczesna  pora;  wziąwszy  pod  uwagę  fakt  podwójnego

finansowania – nikt nie może sobie pozwolić na podpisanie listy w pracy, nie wypisując się,

bo trzeba to odpracować. Radna poprosiła o przesunięcie obrad na godzinę 16. 

Przewodniczący  Rady  podziękował  za  ten  głos,  informując  że  będzie  on  wzięty  pod

uwagę. Jeśli chodzi o Radę, to nie ma problemu. Przewodniczący zwrócił jednak uwagę

na fakt, że w obrady zaangażowani są pracownicy, dla których jest to czas poza godzinami

pracy.

Wójt Gminy dodał, że postara się uregulować to z pracownikami; i wyjaśnił, że państwo

muzą mieć świadomość,  że odpowiedź pracownika  podczas obrad sesji,  może zostać

ograniczona.  Ale  jest  to  sprawa  do  uregulowania,  gdyż  w  posiedzeniu  uczestniczą

kierownicy, sekretarz, zastępca, więc uda nam się to pogodzić.

Sołtys  sołectwa  Mąchocice  Kapitulne  Jan  Sobecki  zwrócił  się  z  prośbą  o  ułożenie

schodków przy kładce na Lubrzance, obok przepompowni. Sołtys poprosił także o inne

ustawienie stołów na sesję, gdyż w tym wypadku – nie widać radnych.

Przewodniczący Rady odpowiedział,że zostanie to zmienione, gdyż zgadza się z głosem

pana sołtysa.

Pan  Bogdan  Migas  –  Przewodniczący  Świętokrzyskiego  Komitetu  Obrony  Społecznej

zabrał  głos  odnośnie  Masłów  Info.  Portal  ten  był  cennym  źródłem  wiedzy  dla

mieszkańców, a od dłuższego czasu jego działalność została zawieszona, stąd prośba

o odnowienie Masłów Info.

Wójt Gminy odpowiedział, że działalność portalu Masłów Info jest niezależna od urzędu,

zarówno w kontekście działań jak i  wsparcia finansowego. Wójt  wspomniał,  że w dniu

dzisiejszym  spotkał  pana  Michała  Michtę  –  Prezesa  Stowarzyszenia  i  jednocześnie

Redaktora Naczelnego, który jednoznacznie odpowiedział,  że nie jest w stanie się tym

zająć.  Wójt  dodał,  że staramy się uzupełnić lukę informacyjną, poprzez zamieszczanie

wszelkich informacji z życia gminy. Dodatkowym uzupełnieniem tych informacji jest Kurier

Masłowski, jako papierowe źródło wiedzy, również potrzebne, m. in. dla osób starszych.

Wójt zapewnił o pełnej otwartości urzędu, co do uruchomienia tego portalu, jednak jest to

wola stowarzyszenia i ludzi, którzy chcieliby pracować dla Masłów Info.

Pan  Zbigniew  Goncerzewicz  zabrał  głos  odnośnie  Masłów  Info,  informując  że  był  to

doskonały  portal  do  wymiany  myśli,  który  docierał  do  bardzo  szerokiej  grupy  ludzi.

Działania strony urzędowej nie zastąpią tego źródła wiedzy.

Wójt Gminy odniósł się do treści poruszanych na sesji, informując że sesja zamienia się

w debatę na temat Masłów Info. Wójt poprosił o przemyślenie potrzeby zwołania debat,
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np. ze stowarzyszeniami, by przedyskutować kierunki rozwoju gminy, gdyż nie chciałby

narzucać tej formy rozmów, a według jego oceny – jest to bardzo potrzebne i pomocne

w tworzeniu dobrego samorządu. Wójt poprosił również o przedyskutowanie w kuluarach,

czy miejscem sesji  musi  być  tylko budynek Gminnego Ośrodka kultury i  Sportu,  gdyż

zdaniem Wójta  i  Przewodniczącego Rady –  obrady mogą się  odbywać w świetlicach,

w budynkach szkół, co również wpłynie na poznawanie tych miejsc, okolic i ich problemów.

Przewodniczący Rady dodał, że wartością Masłów Info było to, że był to portal niezależny,

bez  udziału  gminy.  Dlatego  jeśli  ktoś  z  państwa  zna  takie  osoby,  które  zechcą

kontynuować działalność portalu, to prośba by się zgłaszały. 

Brak więcej głosów w tym punkcie.

Ad. 19.

Sprawy organizacyjne, komunikaty. 

Wójt Gminy Masłów Tomasz Lato, nawiązując do wcześniejszej wypowiedzi, poprosił o

wsparcie wyjazdu do Usola. Wójt poinformował, że Pan radny Pedrycz przekazał książki

na ten cel. 

Sekretarz  Gminy  Jarosław  Królicki  poinformował,  że  powołana  została  komisja  ds.

transportu  publicznego,  której  celem  jest  analiza  rozkładów  jazdy  autobusów

i  rozpatrywanie  wniosków jakie  wpływają  od mieszkańców.  Sekretarz  zaprosił  radnych

i sołtysów do współpracy.

Radna Małgorzata Kozubek zabrała głos z wnioskiem o rozważenie zmiany trasy linii 12,

gdyż kiedyś jej przebieg był związany z funkcjonującymi tam firmami. Teraz tych firm już

nie  ma,  więc  może  przełożenie  linii  na  ul.  Radomską  częściowo  rozwiąże  problemy

komunikacyjne. Radna dodała, że ul Podklonówka od tylu lat nie ma żadnego autobusu,

bus jeździ różnie.

Radna Teodora Jagiełło zwróciła się z pytaniem, czy nie warto poczekać na nowe środki

z  RPO,  które  prawdopodobnie  zostaną  uruchomione  jesienią.  Zgodnie  z  zapisami

porozumienia KOFu wspólnym elementem jest komunikacja. 

Wójt Gminy zabrał głos informując, że działania komisji dotyczą analizy sytuacji bieżącej

i weryfikacji , czy kursy się nie pokrywają. Wszelkie zmiany będą rodziły różne emocje,

czego mamy świadomość. Dlatego należy się pochylić nad tą analizą.

Sołtys  sołectwa  Wiśniówka  Maria  Bysiak  zapytała,  czy  brany  jest  pod  uwagę  dojazd

z Wiśniówki do urzędu gminy, bo do tej pory tego nie ma.

Wójt Gminy odpowiedział, że zgłoszeń jest mnóstwo, z różnych sołectw dlatego należy
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przełożyć to wszystko na pieniądze i  ocenić,  na które z wniosków nas stać i  możemy

je  uwzględnić.

Radny Andrzej Januchta zgłosił, że Barcza miała kurs 12 do kościoła i został on zabrany.

W  odpowiedzi  Wójt  Gminy  wyjaśnił,  że  problem  jest  nam  znany  i  chcemy  ten  kurs

przywrócić. 

Przewodniczący Rady poinformował  o  planowanym  przez  Starostwo  Powiatowe  –  XV

Turnieju halowych rozgrywek w piłce nożnej  się w Nowej Słupi i poprosił o zgłaszanie się

się do grupy reprezentującej gminę Masłów. Termin zgłoszeń upływa 13 marca, rozgrywki

planowane są na dzień 28 marca br. 

Wójt Gminy dodał, że na pewno gmina bierze udział, przygotowywane są  koszulki dla

reprezentacji, wójt liczy również na doping ze strony mieszkańców.

Przewodniczący  Rady  poinformował  również,  że  kolejny  termin  sesji  pokrywa  się  ze

sprawą sądową o zasiedzenie budynku GOKiS,  w związku z  tym,  zmianie może ulec

miejsce obrad.

Ad. 20.

Zakończenie obrad. 

Po wyczerpaniu  tematyki  Przewodniczący Rady Gminy Masłów podziękował  za  udział

w V sesji Rady Gminy Masłów i o godzinie 16.10 – zamknął obrady.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Przewodniczący Rady Gminy Masłów

Protokolant: /-/ Sylwester Wojtyna

Joanna Synak
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