
Protokół Nr XIV/2015

z sesji Rady Gminy Masłów, 

która odbyła się w dniu 24 września 2015 roku

Tematyka sesji:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu Nr XIII z poprzedniej sesji.

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

6. Projekt uchwały w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej o nazwie „Żłobek

Samorządowy Raj Maluszka”.

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

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

finansowej na lata 2015 - 2025.

9. Projekt  uchwały  w  sprawie  zwolnień  od  podatku  od  nieruchomości  (udzielanej  w

ramach  pomocy  de  minimis)  dla  przedsiębiorców   prowadzących  działalność

gospodarczą na terenie Gminy Masłów.

10. Przedstawienie  informacji  o  przebiegu  wykonania  budżetu  Gminy  Masłów  za  I

półrocze 2015 roku.

11. Przedstawienie  informacji  o  kształtowaniu  się  wieloletniej  prognozy  finansowej  za

I półrocze 2015 roku.

12. Przedstawienie informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury

za I półrocze 2015 roku.

13.  Interpelacje, wnioski i zapytania.

14. Sprawy organizacyjne, komunikaty.

15. Zakończenie obrad. 

Ad. 1.

Otwarcie sesji. 

Stosownie do art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, w dniu 24 września 2015 roku

o godzinie  14.10,  w Gminnym Ośrodku Kultury i  Sportu  w Masłowie,  Przewodniczący

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

radnych, sołtysów i przybyłych gości. 
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Ad. 2.

Stwierdzenie quorum.

W dzisiejszym posiedzeniu uczestniczy 12 radnych – 80 % 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  12  głosami  „za”,  jednogłośnie  i  stanowi  załącznik

protokołu. 

Ad. 4.

Przyjęcie protokołu Nr XIII z poprzedniej sesji.

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

zawartej w protokole Nr XIII.

Brak głosów w tym punkcie.

Radni,  w głosowaniu 12 „za”,  jednogłośnie przyjęli  protokół  Nr XIII  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  zwrócił  się  z  prośbą o  zgłaszanie  pytań  w sprawie

przedstawionego protokołu.

Nie zgłoszono uwag, sprawozdanie zostało przyjęte.

Ad. 6.

Projekt  uchwały w sprawie utworzenia gminnej  jednostki  budżetowej  o nazwie „Żłobek

Samorządowy Raj Maluszka”.

Zastępca  Wójta  Gminy Masłów Monika  Dolezińska  –  Włodarczyk  przedstawiła  projekt

uchwały. 

Brak uwag w tym punkcie.

Komisja Oświaty, Kultury, Opieki Społecznej i Promocji Gminy, w dniu 21.09.br. pozytywnie
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zaopiniowała przedstawiony projekt (stanowi załącznik protokołu).

Komisja  Budżetu  i  Finansów,  na  posiedzeniu  w  dniu  25.09.2015  roku,  pozytywnie

zaopiniowała projekt uchwały (stanowi załącznik protokołu).

Uchwała Nr XIV/113/15 Rady Gminy Masłów w sprawie utworzenia gminnej jednostki

budżetowej  o  nazwie  „Żłobek  Samorządowy  Raj  Maluszka” –  została  podjęta

w głosowaniu 12 „za”, jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik protokołu.

Ad. 7.

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Masłów.  

Projekt przedstawiła Skarbnik Gminy Masłów Małgorzata Kumór.

Nie zgłoszono uwag.

Komisja  do  spraw  Inwestycji,  w  dniu  21.09.2015  r.  pozytywnie  zaopiniowała  projekt

uchwały (stanowi załącznik protokołu).

Komisja Oświaty, Kultury, Opieki Społecznej i Promocji Gminy, dnia 21.09.br. pozytywnie

zaopiniowała przedstawiony projekt (stanowi załącznik).

Komisja Budżetu i Finansów zaopiniowała pozytywnie powyższy projekt uchwały (stanowi

załącznik).

Uchwała Nr XIV/114/15 Rady Gminy Masłów w sprawie zmiany uchwały budżetowej

gminy  Masłów –  przyjęta  została  12  głosami  „za”,  jednogłośnie  i  stanowi  załącznik

protokołu.

Ad. 8.

Projekt  uchwały  w  sprawie  zmiany uchwały  w  sprawie  przyjęcia  wieloletniej  prognozy

finansowej Gminy Masłów na lata 2015 – 2025. 

Pani Małgorzata Kumór – Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały.

Brak głosów w tym punkcie.

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

przedstawiony projekt uchwały (stanowi załącznik).

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

Komisja  Budżetu  i  Finansów  pozytywnie  zaopiniowała  omawiany  projekt  (stanowi

załącznik protokołu).

Uchwała Nr XIV/115/15 Rady Gminy Masłów w sprawie zmiany uchwały w sprawie

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

została podjęta w głosowaniu: 12 „za”, jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik protokołu.
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Ad. 9.

Projekt uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości (udzielanej w ramach

pomocy  de  minimis)  dla  przedsiębiorców   prowadzących  działalność  gospodarczą  na

terenie Gminy Masłów.

Pan  Grzegorz  Piwko  –  Doradca  Wójta  przedstawił  projekt  uchwały  i  zaproponował

autopoprawkę w § 1 pkt 4 o treści: „Zwolnienie od podatku od nieruchomości obejmuje

okres:  1) dwóch lat  w przypadku gdy wartość nakładów, o których mowa w punkcie 2

stanowi wysokość do 300 tysięcy złotych, 2) trzech lat w przypadku gdy wartość nakładów,

o których mowa  w punkcie 2, jest powyżej 300 tysięcy złotych”. Projekt był konsultowany

z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów (odpowiedź stanowi załącznik protokołu).

Brak uwag w tym punkcie.

Komisja  Budżetu  i  Finansów,  w dniu  21.09.br.  pozytywnie zaopiniowała przedstawiony

projekt uchwały. 

Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania autopoprawki, w proponowanym zakresie.

Radni, w głosowaniu 12 „za”, jednogłośnie przyjęli zmianę.

Uchwała  Nr  XIV/116/15 Rady Gminy  Masłów w sprawie  zwolnień od podatku od

nieruchomości (udzielanej  w  ramach  pomocy  de  minimis)  dla  przedsiębiorców

prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Masłów – uwzględniająca

autopoprawkę, przyjęta została w głosowaniu  12 „za”, jednogłośnie” i  stanowi załącznik

protokołu.

Ad. 10.

Przedstawienie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Masłów za I półrocze

2015 roku.

Pani Małgorzata Kumór – Skarbnik Gminy przedstawiła informację i odczytała uchwałę Nr

2391/15 II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 31

sierpnia 2015 roku w sprawie opinii o informacji z wykonania budżetu Gminy Masłów za

I półrocze 2015 roku (stanowi załącznik protokołu). 

Przybyła radna Teodora Jagiełło.

Brak uwag w tym punkcie.

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

21.09.2015 r. pozytywnie zaopiniowała przedstawioną informację (stanowi załącznik). 

Komisja do spraw Inwestycji pozytywnie zaopiniowała przedstawioną informację (stanowi

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

załącznik protokołu).

Komisja Rewizyjna nie wnosi uwag do przedstawionej informacji (stanowi załącznik).

Rada  Gminy  Masłów,  w  głosowaniu  13  „za”,  jednogłośnie  przyjęła  przedstawioną

informację.

Ad. 11.

Przedstawienie  informacji  o  kształtowaniu  się  wieloletniej  prognozy  finansowej  za

I półrocze 2015 roku.

Skarbnik Gminy Masłów przedstawiła informację stanowiącą załącznik protokołu.

Nie zgłoszono uwag.

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

przedstawioną informację (stanowi załącznik). 

Komisja do spraw Inwestycji pozytywnie zaopiniowała omawianą informację.

Komisja Budżetu i Finansów zaopiniowała pozytywnie przedstawioną informację (stanowi

załącznik protokołu).

Komisja Rewizyjna nie wnosi uwag do przedstawionej informacji (stanowi załącznik).

Rada  Gminy  Masłów,  w  głosowaniu  13  „za”,  przyjęła  jednogłośnie  przedstawioną

informację.

Ad. 12. 

Przedstawienie informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za

I półrocze 2015 roku.

Temat przedstawiła pani Wiesława Kamieniecka – Główny Księgowy instytucji Kultury.

Brak uwag w tym punkcie.

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

przedstawioną informację (stanowi załącznik). 

Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała powyższą informację.

Rada  Gminy  Masłów,  w  głosowaniu  13  „za”,  przyjęła  jednogłośnie  przedstawioną

informację.

Ad. 13. 

Interpelacje, wnioski i zapytania radnych. 

Radny  Robert  Fortuna  zapytał,  czy  jest  przybliżony  termin  podłączania  kanalizacji
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w Mąchocicach Kapitulnych.

Wójt Gminy Masłów Tomasz Lato odpowiedział, że cały czas trwają prace, więc liczy na to,

że do końca roku zadanie będzie realizowane. Wójt dodał, że Narodowy Fundusz Ochrony

Środowiska i Gospodarki Wodnej wydłużył termin rozliczenia projektu do końca 2016 roku.

Radny Ryszard  Filipowicz  zapytał,  czy  85% możliwych  środków do  pozyskania  z  UE

dotyczy całości naszego wkładu w zadanie, czy tylko kwoty z 2016 roku.

Wójt  Gminy odpowiedział,  że aby rozliczyć  to zadanie należy poczekać do ogłoszenia

naboru i przystąpienia do realizacji projektu, zgodnie z wytycznymi. Dlatego też zadanie

zostało  podzielone  na  dwa  lata;  w  tym  zadaniu  planuje  się  realizację  wyposażenia

w  budynku,  może  również  uda  się  na  zewnątrz.  Całe  400.000  zł  będzie  podlegało

rozliczeniu.

Radny Filipowicz wyjaśnił, że pytanie związane jest z wczorajszym zebraniem sołeckim,

w sprawie przeznaczenia środków sołeckich na doposażenie świetlicy. Czy ewentualnie

będzie możliwość przeznaczenia tych środków na inny cel. 

Wójt Gminy odpowiedział, że według jego opinii, zadania przyjęte do realizacji w ramach

funduszu sołeckiego zostały szczegółowo omówione. Gdyby zaistniała taka sytuacja, że

zadanie zostanie zrealizowane ze środków budżetowych, zebranie wiejskie ma możliwość

wprowadzenia aneksu do uchwały w sprawie przeznaczenia środków, w terminie do końca

października.

Sołtys sołectwa Mąchocice Kapitulne Jan Sobecki  zapytał  czy będzie robiony przepust

przy posesji 25. Sołtys podziękował za uporządkowanie rowów i montaż lustra i poprosił

w imieniu sołtysów o przekazywanie w materiałach na sesję sprawozdania Wójta.

Kierownik  referatu  Budownictwa  i  Gospodarki  Przestrzennej  Dariusz  Korczyński

poinformował,  że  było  to  zadanie  realizowane  przez  Powiat,   przy  udziale  środków

finansowych  gminy.  Szczegółowe  informacje  dotyczące  zakresu  zadania  są  dostępne

w urzędzie gminy, stąd prośba by Sołtys skontaktował się z drogowcem, który często tam

bywał, w sprawach konfliktowych również. 

Wójt  Gminy dodał,  że  wykonawca,  który wygrał  przetarg,  w kilku  miejscach rozpoczął

roboty, które nie były ujęte w przedmiarze. Być może to dotyczy również tego przepustu,

dlatego podejmujemy działania, by dokończyć tę część zadania. Wójt zaprosił Sołtysa do

urzędu, żeby dokładnie określić, czy o to miejsce chodzi.

Sołtys Sobecki wyjaśnił, że tam istnieje obawa, że jak prace nie będą skończone, to woda

będzie zalewać posesję. 

Wójt  Gminy odniósł  się  również  do  przekazywania  sprawozdania  z  działalności  Wójta
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i  urzędu w okresie między sesjami,  informując że nie  widzi  żadnych przeszkód,  by ta

informacja w wersji papierowej trafiała również do sołtysów.

Radny  Filipowicz  podziękował  za  ustawienie  znaków  w  Dąbrowie  –  Osiedle  i  dodał,

że znak ustawiony na wysokości posesji Pana Paliborka jest postawiony za blisko jezdni

i w środku wjazdu do bramy. 

Kierownik Korczyński odpowiedział, że to już zostało ustalone.

Radna  Małgorzata  Kozubek  zapytała  Kierownika  Korczyńskiego  o  dalszy  ciąg  prac

porządkowych (przepusty) na ul. Podklonówka.

Kierownik Korczyński odpowiedział, że ten etap prac już się zakończył, zadanie jest na

etapie rozliczania. Natomiast kolejny przetarg się odbył, firma jeszcze nie przystąpiła do

robót, w tym zakresie odbędą się kolejne prace m. in. na ul. Krajobrazowej.

Radna Kozubek dodała, że na Podklonówce jest jeszcze kilka przepustów do zrobienia;

wykonano objazd po terenie wspólnie z pracownikami. 

Kierownik Korczyński odpowiedział, że wskazane były najbardziej niebezpieczne miejsca

i  to  zostało  zrobione,  szczegółowe  informacje  są  dostępne  w  urzędzie  gminy,  gdzie

wspólnie z drogowcem można omówić zakresy zadań.

Radny Andrzej Pedrycz zabrał głos w sprawie tabliczek z nazwą ulic w Woli Kopcowej.

Przybył radny Andrzej Januchta.

Wójt  Gminy  odpowiedział,  że  mamy  mnóstwo  zniszczeń  związanych  z  tabliczkami.

Informacja  o  aktach  wandalizmu  była  już  przedstawiana.  Codziennie  pracownicy

podejmują kilka interwencji związanych z dewastacją. Większość z nich jest taka, że nie

da się tego naprawić na miejscu. Dlatego musimy to przekazywać do firmy, która wymienia

całą ramkę.

Radny Mirosław Januchta zgłosił,  że na zjeździe z Mąchocic Kapitulnych Górnych stoi

potężne drzewo, w które prawdopodobnie uderzył piorun i ono uschło. W tym momencie

stwarza ono zagrożenia, gdyż suche gałęzie spadają na na pieszych i jezdnię. Kto to ma

wyciąć, gdyż prawdopodobnie drzewo jest w pasie drogowym.

W odpowiedzi Wójt Gminy wyjaśnił, że w tym przypadku sprawa sporna dotyczy własności

i określenia, do kogo należy drzewo. Pani Braszczyk zajmuje się tą sprawą, gdyż okazało

się, że mieszkaniec, który zgłosił wycinkę nie jest właścicielem, tylko jego sąsiad.

Radny Januchta dodał, że sąsiad twierdzi, że to nie jego drzewo.

W odpowiedzi  Wójt  Gminy poinformował,  że  prowadzone jest   postępowanie,  którego

celem jest określenie do kogo teren należy i kto jest upoważniony do usunięcia drzewa.

Radna Małgorzata Kozubek złożyła podziękowanie dla Pana Jarosława Rutczyńskiego za
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terminowe realizowanie zadań.

Sołtys  sołectwa  Dąbrowa  Aniela  Cedro  zgłosiła,  że  firma  Eko-Kal  zostawiła  4  worki,

podczas  gdy  zabrała  ich  9.  Worki  te  służą  dla  mieszkańców kilku  gospodarstw,  stąd

problem jak to podzielić. Z jednej posesji w Dąbrowie śmieci w ogóle nie zostały odebrane.

Wójt  Gminy poprosił  o zgłaszanie takich przypadków do urzędu, od razu, co zwiększy

szansę, że worki zostaną doręczone jeszcze w tym samym dniu, gdyż obowiązkiem firmy

jest zostawić tyle samo worków, ile odbiera. Wójt dodał, że w tej sprawie wystosowane

zostanie pismo. 

Brak więcej głosów w tym punkcie.

Ad. 14.

Sprawy organizacyjne, komunikaty. 

Przewodniczący Rady poinformował że do Rady Gminy wpłynęło zaproszenie O. Zygfryda

Wiechy – Superiora Sanktuarium na Świętym Krzyżu, na uroczystą Mszę Św. w dniu 27

września br. o godz. 11:30. 

Przewodniczący Rady poinformował również, że pan Piotr Kapuściński złożył dwa pisma

do Rady Gminy, które zostały przedłożone Radnym. Jedno z nich to ponowienie skargi,

które zostaje przekazane pod obrady Komisji Rewizyjnej, a z uwagi na fakt, że kolejna

sesja zaplanowana jest  na dzień 29 października – Skarżący zostanie poinformowany

o  wydłużeniu  terminu  do  miesiąca  czasu.  Drugie  z  pism,  to  zapytanie  o  informację

publiczną, odpowiedź w tej sprawie również została Państwu  przedstawiona.

Brak głosów w tym punkcie.

Ad. 15.

Zakończenie obrad. 

Po wyczerpaniu  tematyki  Przewodniczący Rady Gminy Masłów podziękował  za  udział

w XIV sesji Rady Gminy Masłów i o godzinie 15:10 – zamknął obrady.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokolant: Przewodniczący Rady Gminy Masłów

Joanna Synak /-/ Sylwester Wojtyna

8 z 8


