
Protokół Nr XIII/2015

z sesji Rady Gminy Masłów, 

która odbyła się w dniu 27 sierpnia 2015 roku

Tematyka sesji:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołów Nr XI i XII z poprzednich sesji.

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

6. Projekt uchwały w sprawie zasad i trybu używania herbu Gminy Masłów.

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

8. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Masłów nr IV/47/15 z dnia 29

stycznia 2015 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego.

9. Projekt uchwały w sprawie  udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego.

10. Projekt  uchwały  w  sprawie  zasięgnięcia  od  Komendanta  Wojewódzkiego  Policji

informacji o kandydatach na ławników.

11. Projekt uchwały w sprawie wyboru delegata do Związku Gmin Gór Świętokrzyskich.

12. Projekt  uchwały  w  sprawie  przekazania  zwiększonej  wartości  nieodpłatnego

użytkowania sieci wodociągowej w miejscowości Wiśniówka, w miejscowości Ciekoty

oraz sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Domaszowice.

13. Projekt uchwały w sprawie zgody na wykonanie odcinka kanalizacji sanitarnej w pasie

drogi gminnej dz. Nr ewid 88  w miejscowości Domaszowice do działek  o nr ewid.

157/2, 156/4, 18/16, 18/22, 459 przez wnioskodawcę Pana Tomasza  Zbożeń zam.

Kielce. 

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

w miejscowości Wola Kopcowa ul. Wspólna.

15. Informacja Komisji Ochrony Środowiska, Gospodarki Gruntami i Rolnictwa dotycząca

komunalizacji  działek  nr  186,  nr  711,  nr  1763  i  nr  1784  położonych  w  obrębie

ewidencyjnym Dąbrowa, stanowiących drogi. 

16. Interpelacje, wnioski i zapytania.

17. Sprawy organizacyjne, komunikaty.

18. Zakończenie obrad. 
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Ad. 1.

Otwarcie sesji. 

Stosownie do art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, w dniu 27 sierpnia 2015 roku

o godzinie  15.37,  w Gminnym Ośrodku Kultury i  Sportu  w Masłowie,  Przewodniczący

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

radnych, sołtysów i przybyłych gości, w szczególności nowo wybranego Sekretarza Gminy

Masłów  Zbigniewa  Zagdańskiego  oraz  przedstawiciela  Świętokrzyskiej  Izby  Rolniczej

Pana Pawła Kmieć. Wójt Gminy Masłów Tomasz Lato przywitał Sekretarza Gminy i jego

dotychczasowe doświadczenie zawodowe. Sekretarz Gminy przedstawił swoją osobę.

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.

Ad. 3.

Przyjęcie porządku obrad.

Do zaproponowanego porządku obrad nie zgłoszono uwag.

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

protokołu. 

Ad. 4.

Przyjęcie protokołów Nr XI i XII z poprzednich sesji.

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

zawartych w protokołach Nr XI i XII.

Brak głosów w tym punkcie.

Radni, w głosowaniu 15 „za”, jednogłośnie przyjęli protokół Nr XI i Nr XII z poprzednich

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).
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Wójt Gminy Masłów Tomasz Lato przedstawił sprawozdanie.

Nie zgłoszono uwag, sprawozdanie zostało przyjęte.

Przewodniczący Rady przywitał drugiego z delegatów do Świętokrzyskiej Izby Rolniczej

pana Zygmunta Styczeń.

Ad. 6.

Projekt uchwały w sprawie zasad i trybu używania herbu Gminy Masłów.

Sekretarz Gminy Masłów Zbigniew Zagdański przedstawił projekt uchwały. 

Brak uwag w tym punkcie.

Komisja Oświaty, Kultury, Opieki Społecznej i Promocji Gminy, w dniu 24.08.br. pozytywnie

zaopiniowała przedstawiony projekt (stanowi załącznik protokołu).

Komisja  Budżetu  i  Finansów,  na  posiedzeniu  w  dniu  24.08.2015  roku,  pozytywnie

zaopiniowała projekt uchwały (stanowi załącznik protokołu).

Uchwała Nr XIII/104/15 Rady Gminy Masłów w sprawie zasad i trybu używania herbu

Gminy Masłów – została podjęta w głosowaniu 15 „za”, jednogłośnie. Uchwała stanowi

załącznik protokołu.

Ad. 7.

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Masłów.  

Projekt przedstawiła Wicewójt Gminy Masłów Monika Dolezińska – Włodarczyk.

Nie zgłoszono uwag.

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

Komisja Budżetu i Finansów zaopiniowała pozytywnie powyższy projekt uchwały (stanowi

załącznik).

Uchwała Nr XIII/105/15 Rady Gminy Masłów w sprawie zmiany uchwały budżetowej

gminy  Masłów –  przyjęta  została  15  głosami  „za”,  jednogłośnie  i  stanowi  załącznik

protokołu.

Ad. 8.

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Masłów nr IV/47/15 z dnia 29

stycznia 2015 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego.

Pani Monika Dolezińska – Włodarczyk – Zastępca Wójta przedstawiła projekt uchwały.

Brak głosów w tym punkcie.

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

Uchwała Nr XIII/106/15 Rady Gminy Masłów w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy

Masłów nr  IV/47/15 z dnia 29  stycznia  2015 roku w sprawie  udzielenia  pomocy

finansowej  dla  Powiatu  Kieleckiego –  została  podjęta w  głosowaniu:  15  „za”,

jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik protokołu. 

Ad. 9.

Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego.

Zastępca Wójta Gminy Masłów przedstawiła projekt uchwały.

Wójt  Gminy  dodał,  że  wskazane  miejsca  są  najbardziej  niebezpieczne  na  drogach

powiatowych, stąd taki wybór. 

Uchwała  Nr  XIII/107/15 Rady  Gminy  Masłów  w  sprawie  udzielenia  pomocy

finansowej  dla  Powiatu  Kieleckiego –  została podjęta  w  głosowaniu  15  „za”,

jednogłośnie”. Uchwała stanowi załącznik protokołu.

Ad. 10.

Projekt uchwały w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji

o kandydatach na ławników.

Pani Monika Dolezińska – Włodarczyk – Wicewójt Gminy przedstawiła projekt uchwały. 

Brak uwag w tym punkcie.

Uchwała Nr XIII/108/15 Rady Gminy Masłów w sprawie zasięgnięcia od Komendanta

Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników –  została przyjęta 15

głosami „za”, jednogłośnie i stanowi załącznik protokołu.

Ad. 11.

Projekt uchwały w sprawie wyboru delegata do Związku Gmin Gór Świętokrzyskich.

Wójt Gminy przedstawił projekt uchwały, wynikający z przyjęcia nowego Statutu Związku

Gmin Gór Świętokrzyskich.

Radny Robert Fortuna wyraził zgodę.

Nie zgłoszono uwag.

Uchwała Nr XIII/109/15 Rady Gminy Masłów w sprawie wyboru delegata do Związku

Gmin  Gór  Świętokrzyskich –  przyjęta  została  w  głosowaniu  14  „za”,  jednogłośnie

i stanowi załącznik protokołu. Radny Robert Fortuna nie brał udziału w głosowaniu,  na

podstawie art. 25a ustawy o samorządzie gminnym.
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Ad. 12. 

Projekt uchwały w sprawie przekazania zwiększonej wartości nieodpłatnego użytkowania

sieci  wodociągowej  w  miejscowości  Wiśniówka,  w  miejscowości  Ciekoty  oraz  sieci

kanalizacji sanitarnej w miejscowości Domaszowice. 

Temat przedstawił  Kierownik referatu Budownictwa i  Gospodarki  Przestrzennej  Dariusz

Korczyński.

Brak uwag w tym punkcie.

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

Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt.

Uchwała  Nr  XIII/110/15 Rady  Gminy  Masłów  w  sprawie przekazania  zwiększonej

wartości  nieodpłatnego  użytkowania  sieci  wodociągowej  w  miejscowości

Wiśniówka, w miejscowości Ciekoty oraz sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości

Domaszowice – została podjęta 15 głosami „za”, jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik

protokołu.

Ad. 13. 

Projekt uchwały w sprawie  zgody na wykonanie odcinka kanalizacji  sanitarnej  w pasie

drogi gminnej dz. Nr ewid 88  w miejscowości Domaszowice do działek  o nr ewid. 157/2,

156/4, 18/16, 18/22, 459 przez wnioskodawcę Pana Tomasza  Zbożeń zam. Kielce.

Kierownik referatu Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej przedstawił projekt uchwały.

Brak uwag.

Komisja ds. Inwestycji zaopiniowała pozytywnie powyższy projekt.

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

Uchwała Nr XIII/111/15 Rady Gminy Masłów w sprawie zgody na wykonanie odcinka

kanalizacji  sanitarnej  w  pasie  drogi  gminnej  dz.  Nr  ewid  88  w  miejscowości

Domaszowice  do  działek  o  nr  ewid.  157/2,  156/4,  18/16,  18/22,  459  przez

wnioskodawcę Pana Tomasza  Zbożeń zam. Kielce – podjęta została w głosowaniu 15

„za”, jednogłośnie i stanowi załącznik protokołu.

Ad. 14. 

Projekt  uchwały  w  sprawie  zgody  na  przekazanie  odcinka  sieci  wodociągowej

w miejscowości Wola Kopcowa ul. Wspólna.

Kierownik BiGP Dariusz korczyński przedstawił projekt uchwały.
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Nie zgłoszono uwag.

Komisja do spraw Inwestycji pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały.

Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt.

Uchwała  Nr  XIII/112/15 Rady  Gminy  Masłów  w  sprawie zgody  na  przekazanie

odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Wola Kopcowa ul. Wspólna –  została

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

Ad. 15.

Informacja  Komisji  Ochrony  Środowiska,  Gospodarki  Gruntami  i  Rolnictwa  dotycząca

komunalizacji  działek  nr  186,  nr  711,  nr  1763  i  nr  1784  położonych  w  obrębie

ewidencyjnym Dąbrowa, stanowiących drogi. 

Rady  Ryszard  Filipowicz  –  Przewodniczący  Komisji  Ochrony  Środowiska,  Gospodarki

Gruntami  i Rolnictwa przedstawił informację (stanowi załącznik protokołu) wypracowaną

przez Komisję  w dniu  24  sierpnia  2015  r.,  wraz  z  wnioskiem w sprawie  przyjęcia  do

wiadomości  i  zaakceptowania  przez  Radę  Gminy  materiałów  przygotowanych  do

komunalizacji, które zostaną wyłożone do publicznej wiadomości na okres 30 dni.

Nie zgłoszono uwag do informacji. 

Rada  Gminy  przyjęła  do  wiadomości  i  zaakceptowała  materiały  przygotowane  do

komunalizacji.

Ad. 16.

Interpelacje, wnioski i zapytania radnych. 

Radny Janusz Obara zabrał  głos w sprawie działań kopalni  w Wiśniówce,  która nadal

hałasuje. Po godzinie 22 jest załadunek wagonów, mieszkańcy skarżą się również na pył

z  kopalni.  Radny  poprosił,  by  Komisja  Ochrony  środowiska,  Gospodarki  Gruntami

i  Rolnictwa  udała  się  na  miejsce  i  oceniła  sytuację.  Radny  zgłosił  również  problem

dotyczący wody.

Wójt  Gminy  zobowiązał  się  do  wystosowania  pisma  w  sprawie  uciążliwości  kopalni

i zadeklarował, że zorganizuje spotkanie z mieszkańcami, Komisją Ochrony Środowiska

oraz  Radnym.  W  odniesieniu  do  sprawy  braków  wody,  Wójt  poinformował,  że

niedopuszczalne  jest  napełnianie  studni  wodą  dostarczoną  przez  straż  pożarną;  takie

prośby zgłaszane były do urzędu. Wozy strażackie nie są przystosowane do przewozu

wody  pitnej,  beczki  mogą  być  zabrudzone  chemikaliami.  Takie  możliwości  posiadają

Wodociągi Kieleckie, które zadeklarowały że jeżeli jest potrzeba dostarczenia wody, to są
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w  stanie  dowieźć  wodę  raz  dziennie;  mieszkańcy  muszą  jedynie  zaopatrzyć  się

w pojemniki, które będą napełniać.

Mieszkaniec Doliny Marczakowej Józef Tokarz zabrał głos, informując że nic to nie da, że

napełni sobie 5 wiader wodą. Mieszkańcy potrzebują wodę w studni, żeby się umyć, itp. 

Wójt  Gminy  odpowiedział,  że  rozumie  Pana  potrzeby,  jednak  nie  może  pozwolić,  by

Ochotnicze  Straże  Pożarne  napełniały  studnie  wodą.  W  przypadku  zatrucia,  czy

problemów żołądkowych – gminę pociągnięto by do odpowiedzialności. 

Pan Tokarz przypomniał, że od prawie 30 lat próbował zrealizować wodociąg. 

Wójt Gminy odpowiedział, że nie wszyscy wyrazili zgodę. 

Radny  Obara  zabrał  głos,  prosząc  by  zostawić  tamte  czasy;  wtedy  wszyscy  chcieli

wodociąg, ale Dolina nie została ujęta. Teraz część mieszkańców twierdzi, że mają studnie

i to im wystarczy. 

Wójt  Gminy  zobowiązał  się  do  dowozu  wody  i  zaprosił  Pana  Tokarza  do  rozmów

w urzędzie nt. przyłączenia się do sieci wodociągowej.

Pan Tokarz zapytał również o naprawę drogi w Dolinie Marczakowej, wójtowie z gminy

Zagnańsk  nie  chcieli  się  dołożyć  do  naprawy tej  drogi,  mimo  że  mieszkają  przy  niej

mieszkańcy Zagnańska.

W odpowiedzi, Wójt Gminy poinformował, że przyjęte zostały środki na remont dróg, ze

wskazaniem które to będą drogi. Dolina Marczakowa nie jest ujęta w tym etapie realizacji.

Ponieważ jest to droga powiatowa, muszą być uzgodnienia z zarządcą, dlatego Wójt nie

może na dzień dzisiejszy zadeklarować konkretnego terminu. 

Radny Obara dodał, że w miarę możliwości kamień jest dowożony na tę drogę. Wiadomo,

że droga będzie się wybijać, ale jej stan jest utrzymywany. 

Radna Teodora Jagiełło zgłosiła potrzebę zamontowania barierek na pierwszym, od strony

Masłowa, moście w Woli Kopcowej.

Przewodniczący Rady poprosił również o oznaczenie słupkiem przepustu obok ośrodka

zdrowia w Masłowie Pierwszym (posesja p. Dziwoń).

Radny Andrzej Januchta poruszył sprawę pożarów na terenie gminy Masłów, wynikającą

głównie  z  podpaleń.  Jednostka  OSP Brzezinki  dysponowała  14 wężami  pożarniczymi,

z czego 11 uległo zniszczeniu podczas akcji gaśniczych.

Wójt Gminy wyjaśnił, że plaga pożarów dotyczy głównie gminy Masłów, Górno, Sitkówka

i Miedziana Góra. Finanse w tym zakresie mamy praktycznie na wyczerpaniu, zarówno na

wyjazdy jak i doposażenie. Dlatego na kolejną sesję przygotujemy przesunięcie środków

na ten cel, bo nie może być tak, że straż nie wyjedzie do pożaru z przyczyn finansowych –
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dbacie  o  nasze  bezpieczeństwo.  Wójt  dodał,  ze  skoro  jest  już  przy  głosie,  to  kieruje

podziękowanie w imieniu Pana Andrzeja Gąsiora z Nowej  Słupi  dla  Prezesa Andrzeja

Januchty za pomoc w organizacji Dymarek Świętokrzyskich.

Sołtys sołectwa Mąchocice Kapitulne Jan Sobecki podziękował firmie HEN-POL Henryk

Rubak za realizację zadania dotyczącego usuwania azbestu. Sołtys przypomniał prośbę

dotyczącą  lustra  na  skrzyżowaniu  z  drogą  do  Mąchocic  Kapitulnych  (Górnych)  oraz

poprosił o ustawienie kosza i oznakowanie drogi do Mąchocic Kapitulnych Górnych. 

Sołtys  sołectwa Dolina Marczakowa Janusz Obara,  w imieniu Rady Sołeckiej  i  swoim

zaprosił  na  IV  Święto  Pieczonego  Ziemniaka  w  dniu  29  sierpnia  br.  w  Dolinie

Marczakowej.

Brak więcej głosów w tym punkcie.

Ad. 17.

Sprawy organizacyjne, komunikaty. 

Przewodniczący  Rady  poinformował  o  rozstrzygnięciu  nadzorczym  Wojewody

Świętokrzyskiego  dotyczącym  uchylenia  uchwały  Nr  XII/103/15  w  sprawie  zwalczania

rośliny z gatunku barszcz Sosnowskiego z terenu gminy Masłów. 

Wójt Gminy wyjaśnił, że dyskusja na komisji w sprawie tego projektu była burzliwa. Projekt

powstał  w  oparciu  o  wytyczne  Generalnego  Inspektora  Ochrony  Środowiska,  który

wystosował  pismo  w  tej  sprawie.  Służby  Wojewody  uznały,  ze  nie  mieliśmy podstaw

prawnych do karania za nieusunięcie roślin. Na tę chwilę emocje związane z barszczem

Sosnowskiego opadły, zbadaliśmy wszystkie sygnały, które do nas docierały i okazało się,

że  w  większości  przypadków były  to  jedynie  obawy.  Decyzję  Wojewody  przyjmujemy

z pokorą. Wójt  dodał  również,  że w niedługim czasie ponownie będziemy rozpatrywać

sprawę lokalizacji  pasiek,  którą już raz Rada podejmowała,  jednak uchwała ta została

uchylona. 

Przewodniczący  Rady  zwrócił  się  z  pytaniem  czy  radni  mają  inna  opinię  co  do

rozstrzygnięcia, gdyż zgodnie z pouczeniem, Rada może się odwołać od tego stanowiska

w ciągu 30 dni.

Brak głosów ze strony Radnych w tej sprawie.

Sekretarz gminy poinformował, że rząd podjął pakiet pomocy dla rolników, którzy ponieśli

szkody w wyniku suszy.  Sekretarz przekazał  sołtysom informacje w wersji  papierowej,

z prośbą o przekazanie jej rolnikom, w możliwie jak najkrótszym terminie, najpóźniej do

końca września. Sekretarz przedstawił procedurę szacowania szkód i zadeklarował pomoc
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przy wypełnianiu wniosków.  

Wójt  Gminy  przedstawił  informację  nt.  przygotowywanej  strategii  gminy  i  poprosił

o zgłaszanie uwag do 15 września br. w odniesieniu do budowanej świetlicy w Dąbrowie,

Wójt  poinformował,  że  pojawiła  się  możliwość  pozyskania  środków  zewnętrznych

z PROW; udział  gminy w kosztach planowany jest  na wysokości  15%. na Facebooku

i  stronie  urzędowej  pojawiają  się  informacje  o  dewastacji  oznakowań  ulic,  niszczeniu

luster, itp. Wójt poprosił o reakcję, zwracanie uwagi jeżeli ktoś jest świadkiem tego typu

działań, gdyż jest to mienie gminne, finansowane z naszych pieniędzy. Wójt przeprosił

sołtysa za brak lustra i obiecał, że do kolejnej sesji zadanie zostanie zrealizowane. 

Kierownik Dariusz Korczyński dodał, że jest to lustro przy drodze powiatowej; Zarząd Dróg

niechętnie ustawia lustra, ponieważ są one niszczone bądź zabierane. 

Brak więcej głosów w tym punkcie.

Ad. 18.

Zakończenie obrad. 

Po wyczerpaniu  tematyki  Przewodniczący Rady Gminy Masłów podziękował  za  udział

w XIII sesji Rady Gminy Masłów i o godzinie 16.33 – zamknął obrady.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokolant: Przewodniczący Rady Gminy Masłów

Joanna Synak /-/ Sylwester Wojtyna
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