
Protokół Nr XVII/2015

z sesji Rady Gminy Masłów, 

która odbyła się w dniu 29 grudnia 2015 roku

Tematyka sesji:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu Nr XVI z poprzedniej sesji.

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

6. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016.

7. Projekt  uchwały  w  sprawie  nadania  Statutu  Gminnego  Ośrodka  Kultury  i  Sportu

w Masłowie.

8. Projekt  uchwały  w  sprawie  zgody  na  przekazanie  odcinka  kanału  sanitarnego

w miejscowości Domaszowice. 

9. Projekt uchwały w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

w  Kielcach  na  rozstrzygnięcie  nadzorcze  PNK.I.4130.142.2015  Wojewody

Świętokrzyskiego z dnia 4 grudnia 2015 roku.

10. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/140/2015 Rady Gminy Masłów z dnia

26 listopada 2015 roku w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych

na 2016 rok.

11. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/141/2015 Rady Gminy Masłów z dnia

26 listopada 2015 roku w sprawie określenia wzorów formularzy informacji  i  deklaracji

podatkowych.

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

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

finansowej na lata 2015 – 2025. 

14. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Masłów nr IV/46/15 z dnia 29

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

15. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia wykazu środków, które nie wygasają z upływem

roku budżetowego – 2015. 

16. Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 – 2026.

a) przedstawienie projektu uchwały,

b) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
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c) dyskusja nad projektem uchwały,

d) głosowanie nad przyjęciem uchwały.

17. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Masłów na 2016 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 2016 rok.

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 29 grudnia 2015 roku

o godzinie 14:38, w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Masłowie, Przewodniczący Rady

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

sołtysów i przybyłych gości, w tym 47. drużynę harcerską „Iskra” z Masłowa, która przekazała

Światełko Betlejemskie, złożyła życzenia i odśpiewała kolędy. 

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 protokołu Nr XVI z poprzedniej sesji.
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Przewodniczący Rady poinformował, że poza drobnymi zmianami, do Biura Rady nie wpłynęły

uwagi, co do treści zawartej w protokole Nr XVI.

Brak głosów w tym punkcie.

Radni, w głosowaniu 14 „za”, jednogłośnie przyjęli protokół Nr XVI/2015 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 uzupełnił sprawozdanie informując, że podpisany został akt

notarialny,  na  podstawie  którego  Gmina  nabyła  grunty  od  Marszałka  Województwa

Świętokrzyskiego.  Ponadto,  Wójt  poinformował  o  uporządkowaniu  terenu  wokół  dawnego

biurowca w Wiśniówce i zwrócił się z prośbą o zgłaszanie pytań w sprawie przedstawionego

sprawozdania.

Nie zgłoszono uwag, sprawozdanie zostało przyjęte.

Ad. 6.

Projekt  uchwały  w  sprawie  uchwalenia  Gminnego  Programu  Profilaktyki  i  Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016.

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

Alkoholowych  szczegółowo  przedstawiła  projekt  uchwały  i  poprosiła  o  naniesienie

autopoprawki  –  rozdział  IV,  nakłady  na  realizację  zadania  pn.  „Zwiększenie  dostępności

pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków” -

kwota przed zmianą 32.076,00 zł, kwota po zmianie: 32.576,00 zł.  

Nie zgłoszono uwag do przedstawionego projektu.

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

28.12.2015  r.  pozytywnie  zaopiniowała  przedstawiony  projekt  uchwały  (stanowi  załącznik

protokołu).

Komisja Budżetu i Finansów, w dniu 28.12.br. pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt

(stanowi załącznik). 

Uchwała  Nr  XVII/146/2015 Rady  Gminy  Masłów  w  sprawie  uchwalenia  Gminnego

Programu Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych i  Przeciwdziałania

Narkomanii  na rok 2016 –  została  podjęta  w głosowaniu  14 „za”,  jednogłośnie  i  stanowi

załącznik protokołu.
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Ad. 7.

Projekt uchwały w sprawie nadania Statutu Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Masłowie. 

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu Pani Krystyna Nowakowska przedstawiła projekt

uchwały  i  zgłosiła  autopoprawkę  w  §  18,  gdzie  zamiast  słów:  „Domu Kultury”  winno  być

„GOKiS”. 

Radna Teodora Jagiełło zapytała, skoro uchwalamy statut gminnego Ośrodka kultury i Sportu,

kto będzie zajmował się działalnością sportową.

Dyrektor GOKiS odpowiedziała, że zadania nadal będą realizowane przez Gminny Ośrodek

Kultury i Sportu w Masłowie, ale nie będzie prowadził sekcji piłki ręcznej, siatkowej .

Radna Jagiełło zapytała, kto w takim razie będzie to prowadził.

Dyrektor GOKiS odpowiedziała, że kluby sportowe, które mają osobowość prawną. 

Wójt  Gminy  dodał,  że  powołane  stowarzyszenie  sportowe,  otrzymując  dotację  z  gminy

realizuje  ten  zakres.  W  jednostce  nadal  pozostaje  pracownik,  który  zajmuje  się  sportem

i turystyką.

Nie zgłoszono więcej uwag w tym punkcie.

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

28.12.2015  r.  pozytywnie  zaopiniowała  przedstawiony  projekt  uchwały  (stanowi  załącznik

protokołu).

Komisja Budżetu i Finansów, w dniu 28.12.br. pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt

uchwały (stanowi załącznik). 

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

Uchwała  Nr  XVII/147/2015 Rady Gminy Masłów  w sprawie  nadania  Statutu  Gminnego

Ośrodka Kultury i Sportu w Masłowie – przyjęta została w głosowaniu 14 „za”, jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik protokołu.

Ad. 8.

Projekt uchwały w sprawie  zgody na przekazanie odcinka kanału sanitarnego w miejscowości

Domaszowice. 

Pan Dariusz Korczyński – Kierownik referatu Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej omówił

szczegółowo projekt uchwały.

Przybyła radna Regina Chyb.

Brak głosów w tym punkcie.

Komisja do spraw Inwestycji w dniu 17.12.br. pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt

uchwały (stanowi załącznik protokołu).

Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt (stanowi załącznik).
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Uchwała Nr XVII/148/2015 Rady Gminy Masłów w sprawie zgody na przekazanie odcinka

kanału sanitarnego w miejscowości Domaszowice –  została podjęta w głosowaniu 15 „za”,

jednogłośnie i stanowi załącznik protokołu. 

Ad. 9.

Projekt  uchwały  w  sprawie  wniesienia  skargi  do  Wojewódzkiego  Sądu  Administracyjnego

w  Kielcach  na  rozstrzygnięcie  nadzorcze  PNK.I.4130.142.2015  Wojewody  Świętokrzyskiego

z dnia 4 grudnia 2015 roku.  

Przewodniczący Rady Gminy Masłów Sylwester  Wojtyna poinformował,  że na poprzedniej

sesji podjęta została uchwała dotycząca zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku

w  Gminie,  w  której  zawarte  zostały  zapisy  regulujące  utrzymanie  pasiek.  Mimo,  że  takie

uchwały funkcjonują w innych gminach naszego regionu,  Wojewoda Świętokrzyski  uchyliła

powyższą  uchwałę.  W  takiej  sytuacji  tryb  odwoławczy  nakazuje  skierowanie  sprawy  do

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach. 

Nie zgłoszono uwag.

Uchwała  Nr  XVII/149/2015  Rady  Gminy  Masłów  w  sprawie  wniesienia  skargi  do

Wojewódzkiego  Sądu  Administracyjnego  w  Kielcach  na  rozstrzygnięcie  nadzorcze

PNK.I.4130.142.2015  Wojewody  Świętokrzyskiego  z  dnia  4  grudnia  2015  roku –  przyjęta

została w głosowaniu 14 „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym się” i stanowi załącznik protokołu.

Ad. 10.

Projekt  uchwały w sprawie  zmiany uchwały Nr XVI/140/2015 Rady Gminy Masłów z dnia 26

listopada 2015 roku w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2016

rok.

Pani Małgorzata Kumór – Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały.

Brak uwag w tym punkcie.

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

Uchwała  Nr  XVII/150/2015  Rady  Gminy  Masłów  w  sprawie  zmiany  uchwały  Nr

XVI/140/2015  Rady  Gminy  Masłów z  dnia  26  listopada  2015  roku  w sprawie  określenia

stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok – została podjęta 15 głosami „za”,

jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik protokołu.

Ad. 11.

Projekt  uchwały w sprawie  zmiany uchwały Nr XVI/141/2015 Rady Gminy Masłów z dnia 26

listopada 2015 roku w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
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Skarbnik Gminy Masłów omówiła projekt uchwały.

Nie zgłoszono uwag.

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

Uchwała  Nr  XVII/151/2015  Rady  Gminy  Masłów  w  sprawie  zmiany  uchwały  Nr

XVI/141/2015  Rady  Gminy  Masłów z  dnia  26  listopada  2015  roku  w sprawie  określenia

wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych – przyjęta została 15 głosami „za”,

jednogłośnie i stanowi załącznik protokołu.

Ad. 12. 

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Masłów.

Pani Małgorzata Kumór – Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały. 

Radna  Teodora  Jagiełło  zapytała  o  kwotę  115.717,00  zł  z  załącznika  3,  na  zadanie

Organizacja i funkcjonowanie Biura ZIT KOF, czy udział naszego budżetu to 10%.

Skarbnik Gminy odpowiedziała, ze tak.

Nie zgłoszono więcej uwag.

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

Uchwała Nr XVII/1523/2015 Rady Gminy Masłów w sprawie zmiany uchwały budżetowej

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

załącznik protokołu.

Ad. 13.

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej

na lata 2015 – 2025. 

Skarbnik Gminy Małgorzata Kumór omówiła projekt uchwały. 

Brak uwag w tym punkcie. 

Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały (stanowi

załącznik). 

Uchwała Nr XVII/153/2015 Rady Gminy Masłów w sprawie  zmiany uchwały w sprawie

przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015 – 2025 – przyjęta została 15 głosami

„za”, jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik protokołu.

Ad. 14.

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Masłów nr IV/46/15 z dnia 29 stycznia

2015 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Kieleckiego. 

Temat przedstawiła pani Małgorzata Kumór – Skarbnik Gminy. 
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Nie wniesiono uwag.

Komisja  Budżetu  i  Finansów  zaopiniowała  pozytywnie  przedstawiony  projekt  (stanowi

załącznik). 

Uchwała Nr XVII/154/2015 Rady Gminy Masłów w sprawie  zmiany uchwały Rady Gminy

Masłów nr IV/46/15 z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla

Powiatu  Kieleckiego –  przyjęta została  w  głosowaniu:  15  „za”,  jednogłośnie  i  stanowi

załącznik protokołu.

Ad. 15.

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

budżetowego – 2015. 

Omówienia  projektu  dokonała  Skarbnik  Gminy  Masłów,  zgłaszając  jednocześnie

autopoprawkę  w  załączniku  nr  1  do  projektu  uchwały;  w  związku  z  koniecznością

przeniesienia zadania dotyczącego termomodernizacji budynku ośrodka zdrowia.

Nie zgłoszono uwag.

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

Uchwała Nr XVII/155/2015 Rady Gminy Masłów w sprawie  uchwalenia wykazu środków,

które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 2015 – została przyjęta w głosowaniu: 15

„za”, jednogłośnie i stanowi załącznik protokołu.

Ad. 16.

Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 – 2026.

a) przedstawienie projektu uchwały

Skarbnik Gminy Masłów Małgorzata Kumór przedstawiła projekt uchwały.

Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt.

Komisja  Ochrony  Środowiska,  Gospodarki  Gruntami  i  Rolnictwa  zaopiniowała  pozytywnie

powyższy projekt.

Komisja do spraw Inwestycji pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały.

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

przedstawiony projekt.

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego zaopiniowała pozytywnie przedstawiony projekt

uchwały. 

b) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej
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Skarbnik  Gminy  Masłów  Małgorzata  Kumór  odczytała  uchwałę  Nr  2417/2015  II  Składu

Orzekającego  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  w  Kielcach  z  dnia  27  listopada  2015  roku  w

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

finansowej Gminy Masłów na lata 2016 – 2026 (stanowi załącznik protokołu).

c) dyskusja nad projektem uchwały

Brak głosów w dyskusji.

d) głosowanie nad przyjęciem uchwały

Uchwała  Nr  XVII/156/2015  Rady  Gminy  Masłów  w  sprawie  Wieloletniej  Prognozy

Finansowej  na lata 2016 – 2026 – została podjęta 15 głosami „za”, jednogłośnie. Uchwała

stanowi załącznik protokołu.

Ad. 17.

Projekt uchwały w sprawie  uchwalenia budżetu Gminy Masłów na 2016 rok.

a) przedstawienie projektu uchwały budżetowej

Wójt  Gminy  Masłów  Tomasz  Lato  przedstawił  projekt  uchwały  budżetowej.  Dochody  budżetu

planowane  są  na  kwotę  32.555.633,00  zł  natomiast  wydatki  zaplanowano  na  kwotę

34.972.600,00 zł. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2.416.967,00 zł zostanie pokryty z dwóch

źródeł:  kredyty  i  wolne  środki.  Wójt  odniósł  się  do  planowanych  zadań  inwestycyjnych  oraz

planowanej  realizacji  zadań  w  ramach  funduszu  sołeckiego.  Projekt  budżetu  został  tak

skonstruowany,  by  umożliwić  pozyskiwanie  środków na  realizację  zadań  inwestycyjnych.  Wójt

podziękował za współpracę przy tworzeniu przedstawionego projektu i poprosił o jego przyjęcie.  

Skarbnik Gminy Masłów odczytała projekt uchwały.

b) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej

Skarbnik  Gminy  Masłów  Małgorzata  Kumór  odczytała  uchwałę  Nr  2416/2015  II  Składu

Orzekającego  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  w  Kielcach  z  dnia  27  listopada  2015  roku

w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Masłów (stanowi załącznik protokołu) oraz

uchwałę Nr 2418/2015 II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia

27  listopada  2015  roku  w  sprawie  możliwości  sfinansowania  deficytu  budżetu  planowanego

w projekcie uchwały budżetowej Gminy Masłów na 2016 rok (stanowi załącznik protokołu).

c) odczytanie opinii komisji stałych Rady Gminy Masłów

Komisja  Ochrony  Środowiska,  Gospodarki  Gruntami  i  Rolnictwa  zaopiniowała  pozytywnie

omawiany projekt.

Komisja do spraw Inwestycji pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały.
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Komisja  Oświaty,  Kultury,  Opieki  Społecznej  i  Promocji  Gminy  zaopiniowała  pozytywnie

przedstawiony projekt.

Komisja  Bezpieczeństwa  i  Porządku  Publicznego  pozytywnie  zaopiniowała  omawiany  projekt,

w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego. 

Komisja Budżetu i Finansów, po dokładnej analizie, zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały.

d) stanowisko Wójta w sprawie złożonych wniosków

Nie zgłoszono żadnych wniosków do projektu uchwały budżetowej.

e) dyskusja nad projektem uchwały budżetowej

Radna Teodora Jagiełło zapytała, czy są obszary w budżecie, o których można powiedzieć, że

poczynione  zostały  oszczędności.  W  zakresie  oświaty,  radna  poinformowała,  że  widziała

możliwość  podjęcia  pewnych  decyzji,  które  skutkowałyby  oszczędnościami,  może  nie  już,  ale

w pewnym czasie, w obszarze transportu, ponieważ płacimy ponad 1.300.000 zł rocznie  za dowóz

dzieci i transport zbiorowy, w ocenie radnej tam również jest szansa zracjonalizowania środków.

Kolejny temat – redagowanie Kuriera Masłowskiego, który kiedyś był redagowany przez Gminny

Ośrodek Kultury. Minął rok, jest to pierwszy projekt budżetu tworzony przez tę Radę, poprzedni był

przygotowany  przez tamtą kadencję.

W odpowiedzi, Wójt Gminy wyjaśnił, że w tym budżecie jest na pewno jest szereg inwestycji, które

prowadzą do oszczędności,  np.  termomodernizacja  budynków,  wymiana oświetlenia  ulicznego.

Po wprowadzeniu tych zmian będzie można mówić o oszczędności. W odniesieniu do transportu

zbiorowego, oczekiwania mieszkańców zmierzają w kierunku zwiększenia ilości kursów, dlatego

Wójt  uważa,  że sukcesem jest  uniknięcie  zwiększenia  kosztów i  utrzymanie  dotychczasowego

stanu  (zwiększenie  o  80.000  zł,  wynikające  z  wozokilometrów).  Część  usług  przewozowych

realizowana głównie w Domaszowicach jest nadal traktowana w sposób dość łagodny. Wójt Gminy

zwrócił  uwagę,  że  oszczędności  będą  po  realizacji  zadań  zaplanowanych  na  ten  rok.

W odniesieniu  do  gazety,  Wójt  wyjaśnił,  że  zlecenie  tego  zadania  nie  wynikało  z  łagodnego

podejścia Wójta do pracowników GOKiS, lecz z  faktu, iż po przeanalizowaniu sytuacji okazało się,

że  opracowanie  wydania  było  dużym  obciążeniem  dla  jednostki,  a  sama  jakość  gazety  była

kwestią  dyskusji.  Dotychczas zadanie  było  realizowane przez GOKiS,  jednak dawniej  materiał

w dużej mierze powstawał z chęci działania społecznego. Z biegiem lat, oczekiwania mieszkańców

i podejście się zmieniły. Wójt dodał, że widzi potrzebę poprawy sytuacji związanej z promowaniem

gminy w mediach, przekazywaniem informacji. Brakuje działań stowarzyszenia Masłów Info, gdzie

przekazywania była informacja, stąd próby usprawnienia tego zakresu. Wójt odniósł się również do

pozyskiwania  środków,  wspominając  że  początkowo świetlica  w Dąbrowie  planowana była  do

realizacji  ze  środków  własnych,  równolegle  z  Domaszowicami.  Wójt  wspomniał  także,  że

planowane  jest  zorganizowanie  sesji  w  budynku  w  Domaszowicach,  tak  że  Państwo  radni
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zapoznali  się  z  obiektem.  W  odniesieniu  do  oświaty,  Wójt  poinformował,  ze  jest  to  zakres,

w którym ciężko jest manipulować (w pozytywnym tego słowa znaczeniu), szukając oszczędności.

Możliwości są dwie: zmiany w ilości klas lub w kosztach utrzymania budynków. Wójt dodał, że

uczestniczył w wizji w gminy Bieliny, gdzie przerobione zostały kotłownie na inny opał niż olej. Tam,

po szacowaniu, oszczędności w tym zakresie wynoszą około 50%. Wójt poinformował, że również

przymierza się do wprowadzenia tego typu zmian, jednak należy najpierw oszacować , jakie byłyby

to  oszczędności  i  jakie  będą  koszty  realizacji  tych  zmian.  Wójt  nawiązał  do  planowanych

inwestycji, tj. rewitalizacji centrum Masłowa, czy budowy chodnika w Woli Kopcowej.

Brak kolejnych głosów w dyskusji.

f) głosowanie nad przyjęciem uchwały budżetowej na 2016 rok

Uchwała  Nr  XVI/138/15  Rady  Gminy  Masłów  w  sprawie  uchwalenia  budżetu  Gminy

Masłów na 2016 rok  – przyjęta została 15 głosami „za”,  jednogłośnie i  stanowi  załącznik

protokołu.

Przewodniczący Rady  Gminy  Masłów Sylwester  Wojtyna  złożył  gratulacje  Wójtowi  Gminy

i życzył sukcesów w realizacji przyjętych zadań. 

Wójt Gminy Masłów Tomasz Lato podziękował Radzie za 

Ad. 18.

Interpelacje, wnioski i zapytania radnych. 

Radna  Małgorzata  Kozubek  zwróciła  się  do  Sekretarza  Gminy  z  pytaniem  dotyczącym

realizowanego funduszu sołeckiego, jaki jest stan.

Pan Zbigniew Zagdański – Sekretarz Gminy odpowiedział, że zadania zostały zrealizowane,

w ostatnim czasie nastąpił odbiór ogrodzenia w Mąchocicach. Oszczędności wystąpiły tylko na

tych zadaniach, gdzie w wyniku postępowania zadania zostały „sprzedane” taniej. Nie udało

się jedynie zrealizować jednego zadania w Dąbrowie, gdzie nie można było wnieść opłaty za

przyłącze.

Przewodniczący Rady Gminy zapytał ile zwrotu przysługuje, po nowelizacji ustawy.

Skarbnik  Gminy  odpowiedziała,  że  kwota  została  zmniejszona,gdyż  jest  uzależniona  od

wysokości środków jakimi dysponuje Minister Finansów. Jednak szczegóły zostaną zawarte

w komunikacie, podawanym zwykle w I kwartale roku następnego.

Radna Teodora Jagiełło poinformowała, że otrzymała kopię pisma z ZTM w sprawie kursu linii

38. Radna poinformowała, że z odpowiedzi wynika, ze ZTM doda pierwszy kurs, a w zamian

za  to  zlikwiduje  ostatni.  Radna  poinformowała,  że  nie  o  to  prosili  wspólnie  z  radnym

Pedryczem.  Intencją  wniosku  było  przesunięcie  dotychczasowego,  pierwszego  kursu,

o kilkanaście – kilkadziesiąt minut i dopasowanie późniejszych kursów do wymiaru rozkładu.
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Radna  zapytała,  czy  w  tej  sytuacji  konieczne  jest  złożenie  dodatkowego  pisma do  Pana

Sekretarza, by interwencja została załatwiona pozytywnie.

Sekretarz Gminy odpowiedział, że pismo nie jest konieczne; wniosek złożony przez radnych

został  przekazany  do  ZTM,  skąd  dziś  otrzymaliśmy  powyższą  odpowiedź.  Sekretarz

przedstawił przebieg realizacji tej sprawy i wyjaśnił, że odpowiedź przekazana dzisiaj ma na

celu zapoznanie się z Państwa zdaniem i wysłuchania ewentualnych uwag radnych, którzy

złożyli ten wniosek.

Radny Andrzej  Pedrycz potwierdził  wypowiedź radnej Jagiełło zaznaczając, że ostatni kurs

również jest ważny, a intencją wniosku było rozsunięcie kursów w czasie.

Sekretarz odpowiedział, że wniosek dotyczył uruchomienia tego kursu i tak został zgłoszony,

bo tak zrozumiał wypowiedź na poprzedniej sesji. Sekretarz dodał, że jeżeli jest propozycja

zmiany kursowania, to taka informacja zostanie przekazana.

Wójt Gminy dodał, że jest to konsultacja, co oznacza, że przesłana propozycja nie nie wchodzi

w życie. Znamy oczekiwania Państwa i jutro sprawa zostanie zgłoszona do ZTM.

Radna Teodora Jagiełło odniosła się do dokumentów przedłożonych Radnym na dzisiejszej

sesji,  w  sprawie  skarg  na  działalność  Dyrektora  Szkoły  w  Masłowie  Pierwszym.  Radna

wyraziła swoje zdegustowanie i  zażenowanie gdyż uważa, że skarga anonimowa powinna

trafić  bezpośrednio do kosza,  a przedkładanie jej  Radzie jest  tylko powielaniem paszkwili.

Według radnej,  sprawą powinna się zająć stosowna komisja.  Druga skarga złożona przez

Panią  Sabinę  Nowakowską  –  radna  poinformowała,  że  miała  wątpliwą  przyjemność

pracowania w Radzie z tą Panią i  nie chce wypowiadać swoich krytycznych uwag, pod jej

nieobecność. Radna zwróciła się do Wójta, informując, że ubolewa nad tym, że pracownik -

nauczyciel podległy pod wójta używa takich treści.

Wójt  Gminy odpowiedział,  że  dokładnie  takie  samo zdanie  wyraził,  przekazał  przekazując

pisma. Wójt poinformował, że całego anonimu nawet nie czytał i uważa, że niefortunnie pismo

trafiło do Rady. Co do drugiej treści – jest to oficjalna skarga, która została przekazana do

dalszego  procedowania.  Wójt  dodał,  że  sam  jest  nauczycielem  i  zdaje  sobie  sprawę  jak

wygląda praca w szkole, a jako Wójt rozmawia z Dyrektorami z „otwartą przyłbicą”.

Radna Jagiełło zabrała głos, informując, że ubolewa i protestuje przeciwko takim praktykom,

gdyż uważa, ze sprawa powinna najpierw zostać zbadana przez właściwe komisje.

Przewodniczący Rady, że sprawa jest oczywista, anonim nie powinien trafić tutaj, natomiast co

do  skargi  oficjalnej  –  procedura  jest  taka,  że  Rada  rozpatruje  skargę.  Każdy  ma  prawo

uczestniczyć w pracach Komisji, a decyzja zapada na Radzie, wobec czego jest konieczność

powiadomienia całej Rady o treści skargi, co zostało uczynione.

Wójt Gminy dodał, że sprawa nie została poruszona na sesji tylko przekazana do wiadomości
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Rady, do rąk własnych Radnych. Wójt oświadczył, że o treści pisma nie rozmawiał z nikim na

ten  temat  i  nie  upubliczniał  tej  informacji,  gdyż  Państwo  jesteście  częścią  samorządu,

w  ocenie Wójta – najważniejszą, gdyż to Państwo stanowicie prawo, a wójt je tylko wykonuje.

Radny Robert Fortuna zabrał głos, informując, że trudno się odnieść do anonimu, ale z treści

pisma  wynika,  że  mógł  to  napisać  nawet  uczeń.  Jednak  jak  widać,  zostało  to  również

przekazane do Kuratorium. 

Przewodniczący  Rady  odpowiedział,  że  przekazując  to  pismo  przewodnie  dotyczące  obu

skarg, miał na celu przekazanie skargi oficjalnej; nie miał na myśli obu pism.

Radny Fortuna dodał, że jak widać z adnotacji mecenasa wynika jednoznacznie, że sprawa

pozostaje bez rozpoznania.

Radna Regina Chyb podsumowała, że dyskutowanie nad treścią tego typu pism może jedynie

skrzywdzić  człowieka,  więc  informacja  ta  powinna pozostać  jedynie  do wiedzy Rady i  nie

powinna być upubliczniana. 

Sołtys Jan Sobecki zapytał o sprawę busa w Mąchocicach Kapitulnych, gdyż dotychczasowy

bus nie kursuje od 23 grudnia.

Wójt Gminy przedstawił  historię sprawy i  rozmów prowadzonych z Panem Oparą, który po

rozmowach i  analizie  zdecydował  się  uruchomić  taką linię  od 6  stycznia  2016 roku.  Wójt

wyjaśnił, że bus będzie kursował często, na trasie Mąchocice Kapitulne, Dolina Marczakowa,

Masłów  Drugi,  przez  Dąbrowę  do  centrum  Kielc.  Zmiana  trasy  wydłuży  kurs  o  9  minut,

w stosunku do dotychczasowego kursowania. 

Brak więcej głosów w tym punkcie.

Ad. 19.

Sprawy organizacyjne, komunikaty. 

Pani Krystyna Nowakowska – Dyrektor GOKiS zaprosiła do CE Szklany Dom w Ciekotach

zaprosiła na Jasełka w wykonaniu rodziców dzieci z Mąchocic Kapitulnych, w dniu dzisiejszym

o godzinie 18:00.

Pan  Zbigniew Goncerzewicz  –  zastępca  Prezesa  Stowarzyszenia  Rozwoju  Wsi  Mąchocic

Scholasterii i Ciekot  „Żeromszczyzna” podziękował za harmonijną współpracę i zaprosił na

finał Przeglądu Kolęd i Pastorałek, jutro o godz. 18:00 w Kościele pw. Św. Maksymiliana.

Wójt Gminy złożył podziękowanie na ręce Pana Goncerzewicza Stowarzyszeniu Rozwoju Wsi

Mąchocic  Scholasterii  i  Ciekot  „Żeromszczyzna”,  m.  in.  za  realizację  zadań  związanych

z wydawaniem produktów dla najuboższych oraz zapewnienie  jabłek  mieszkańcom Gminy

Masłów.

Radny Powiatu  Kieleckiego  pan Marian  Zarzycki,  podsumowując  ten  rok,  podziękował  za
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współpracę ze Stowarzyszeniem Sportowym, złożył  życzenia noworoczne oraz przedstawił

podsumowanie z pracy Rady Powiatu.  

Wójt Gminy podziękował Masłowskiemu Stowarzyszeniu Sportowemu za opiekę nad grupami

sportowymi, m. in. nad grupą siatkarzy, która ma swojego trenera, grają w IV lidze, osiągają

dobre wyniki.

Brak więcej głosów w tym punkcie.

Ad. 20.

Zakończenie obrad. 

Po  wyczerpaniu  tematyki  Przewodniczący  Rady  Gminy  Masłów  podziękował  za  udział

w XVII sesji Rady Gminy Masłów i o godzinie 16:40 – zamknął obrady.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokolant: Przewodniczący Rady Gminy Masłów

Joanna Synak /-/ Sylwester Wojtyna
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