
Protokół Nr XV/2015

z sesji Rady Gminy Masłów, 

która odbyła się w dniu 29 października 2015 roku

Tematyka sesji:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu Nr XIV z poprzedniej sesji.

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

6. Wybory ławników na kadencję 2016-2019.

a) przedstawienie wyników pracy Zespołu
b) projekt  uchwały  w  sprawie  zatwierdzenia  listy  kandydatów  na  ławników

spełniających  warunki  określone  ustawą  i  dopuszczonych  do  uczestniczenia
w wyborach

c) projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej
d) przeprowadzenie głosowania tajnego w sprawie wyboru ławników.

7. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na
lata 2016 – 2018. 

8. Projekt  uchwały  w  sprawie  opłat  za  pobyt  dziecka  w  żłobku  samorządowym,
maksymalnej  wysokości  opłaty  za  wyżywienie  oraz  warunków  częściowego  lub
całkowitego zwolnienia od ponoszenia opłat.

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

10. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy
finansowej na lata 2015 - 2025.

11. Projekt uchwały w sprawie ustanowienia nagrody pod nazwą „Nagroda Gospodarcza
Gminy Masłów”. 

12. Projekt  uchwały  w  sprawie  wstępnej  lokalizacji  przystanków  komunikacyjnych  na
terenie gminy Masłów.

13. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr XXVIII/205/2012 Rady Gminy Masłów z dnia
20 grudnia 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie
Gminy Masłów.

14. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa.

15. Analiza oświadczeń majątkowych.

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 29 października 2015

roku o godzinie 14.40, w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Masłowie, Przewodniczący

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

radnych, sołtysów i przybyłych gości. 

Ad. 2.

Stwierdzenie quorum.

W dzisiejszym posiedzeniu uczestniczy 13 radnych – 86,7 % z 15 osobowego składu

Rady, co jest podstawą do podejmowania prawomocnych uchwał.

Lista obecności stanowi załącznik Nr 1 niniejszego protokołu.

Ad. 4.

Przyjęcie protokołu Nr XIV z poprzedniej sesji.

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

zawartej w protokole Nr XIV.

Brak głosów w tym punkcie.

Radni,  w głosowaniu 13 „za”,  jednogłośnie przyjęli  protokół  Nr XIV z poprzedniej  sesji

Rady Gminy Masłów. 

Przybyła radna Teodora Jagiełło.

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. 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 sprawozdania.

Nie zgłoszono uwag, sprawozdanie zostało przyjęte.

2 z 15



Ad. 6.

Wybory ławników.

a) przedstawienie wyników pracy Zespołu

Pan  Jan  Sobecki  –  Przewodniczący  Zespołu  opiniującego  kandydatów  na  ławników

odczytał wyniki pracy Zespołu (stanowi załącznik protokołu). 

Przybył radny Andrzej Januchta. 

b) projekt  uchwały  w  sprawie  zatwierdzenia  listy  kandydatów  na  ławników

spełniających  warunki  określone  ustawą  i  dopuszczonych  do  uczestniczenia

w wyborach

Zastępca  Wójta  Gminy Masłów Monika  Dolezińska  –  Włodarczyk  przedstawiła  projekt

uchwały. 

Nie zgłoszono uwag w tym punkcie. 

Uchwała  Nr  XV/117/15  Rady  Gminy  Masłów  w  sprawie  zatwierdzenia  listy

kandydatów na ławników spełniających warunki określone ustawą i dopuszczonych

do uczestniczenia w wyborach – została podjęta w głosowaniu 15 „za”, jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik protokołu.

c) projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej

Przewodniczący Rady poprosił o zgłaszanie kandydatur do pracy w Komisji Skrutacyjnej.

Radny Wojciech Piwko zgłosił kandydaturę radnej Teodory Jagiełło; radna wyraziła zgodę.

Radny Janusz Obara zgłosił kandydaturę radnego Piotra Zegadło; radny wyraził zgodę.

Przewodniczący Rady Sylwester  Wojtyna zgłosił  kandydaturę radnego Janusza Obary;

radny wyraził zgodę.

Brak więcej zgłoszeń. Przewodniczący Rady poprosił o przegłosowanie zamknięcia listy

kandydatur. Radni, w głosowaniu 14 „za”, jednogłośnie zamknęli listę kandydatur (radna

Teodora Jagiełło zgłosiła, że nie głosuje w swojej sprawie).

Przewodniczący Rady poprosił o ukonstytuowanie się Komisji.

Na Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej wybrany został radny Piotr Zegadło.

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały.

Uchwała  Nr  XV/118/15  Rady  Gminy  Masłów  w  sprawie  powołania  Komisji

Skrutacyjnej –  została  przyjęta  w  głosowaniu  14  „za”,  jednogłośnie  (radna  Teodora

Jagiełło nie głosowała w swojej sprawie). Uchwała stanowi załącznik protokołu.
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Przewodniczący ogłosił kilkuminutową przerwę, w związku z koniecznością przygotowania

kart do głosowania tajnego. 

Po przerwie.

d) przeprowadzenie głosowania tajnego w sprawie wyboru ławników.

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej wyjaśnił sposób głosowania tajnego. Na podstawie §

47 Statutu Gminy Masłów przyjętego uchwałą Nr VII/69/15 Rady Gminy Masłów z dnia 28

kwietnia  2015  roku  (Dz.Urz.  Województwa  Świętokrzyskiego  z  2015r.,  poz.  1709)

przeprowadzone zostało  głosowanie  tajne,  którego wyniki  zostały  zawarte  w protokole

Komisji  Komisji  Skrutacyjnej,  stanowiącym  załącznik).  Przewodniczący  Komisji

Skrutacyjnej radny Piotr Zegadło odczytał wyniki wyborów. 

Uchwała Nr XV/119/15 Rady Gminy Masłów w sprawie wyboru ławników na kadencję

2016 –  2019  – podjęta  została  w głosowaniu  15 „za”,  jednogłośnie.  Uchwała  stanowi

załącznik protokołu.

Przewodniczący ogłosił 10 minutową przerwę.

Po przerwie.

Ad. 7.

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata

2016 – 2018. 

Pani Edyta Domagała – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  przedstawiła

projekt uchwały. 

Brak uwag w tym punkcie.

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

26.10.2015 r. pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały (stanowi załącznik

protokołu).

Komisja  Budżetu  i  Finansów,  w dniu  26.10.br.  pozytywnie zaopiniowała przedstawiony

projekt uchwały (stanowi załącznik). 

Uchwała  Nr  XV/120/15 Rady  Gminy  Masłów  w  sprawie  uchwalenia  Gminnego

Programu Wspierania Rodziny na lata 2016 – 2018 – przyjęta została w głosowaniu 15

„za”, jednogłośnie” i stanowi załącznik protokołu.

Ad. 8.

Projekt uchwały w sprawie opłat za pobyt dziecka w żłobku samorządowym, maksymalnej
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wysokości opłaty za wyżywienie oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia

od ponoszenia opłat. 

Pani Monika – Dolezińska – Włodarczyk  – Zastępca Wójta 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  Budżetu  i  Finansów  pozytywnie  zaopiniowała  omawiany  projekt  (stanowi

załącznik protokołu).

Uchwała  Nr  XV/121/15 Rady  Gminy  Masłów  w  sprawie opłat  za  pobyt  dziecka

w  żłobku  samorządowym,  maksymalnej  wysokości  opłaty  za  wyżywienie  oraz

warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od ponoszenia opłat –  została

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

Ad. 9.

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Masłów.  

Skarbnik  Gminy  Masłów  Małgorzata  Kumór  poprosiła  o  wprowadzenie  autopoprawki

związanej  ze  sprostowaniem błędu w załączniku  3  kolumna 1  wiersz:  12  – 14,  gdzie

pojawiły się liczby, których nie powinno być. Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały

i zmiany wynikające z poszczególnych zadań.

Radna Regina Chyb poprosiła o szerszą informację nt. zwiększenia w dziale 754 w kwocie

10.000 zł.

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że przyjęta została kwota 35.000 zł  na zadanie pn. „Projekt

i  wykonanie  ław kominiarskich  na budynku gminnym Dom Ludowy w Woli  Kopcowej”.

I w tym zadaniu jednocześnie ujęty został budynek OSP w Mąchocicach Kapitulnych oraz

budynek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Masłowie. W proponowanej zmianie

zadanie to zostało rozpisane na trzy rozdziały, z łącznej kwoty planowanej. 

Radna Chyb dodała, że Komisja miała wątpliwości, co do zasadności tego zadania, gdyż

są to budynki nowo powstałe, które podlegały odbiorom przez różne instytucje.

Wójt Gminy Masłów wyjaśnił, że problem czyszczenia kominów przez strażaków był już

wielokrotnie  zgłaszany,  od  momentu  oddania  budynku.  Każdorazowo,  na  potrzeby

czyszczenia  kominów wynajmowany  jest  samochód  z  tzw.  wzwyżką,  co  rodzi  koszty.

W projekcie  budowlanym,  nie  była  zapisana  ta  część  zadania.  Jednak  po  konsultacji

i analizie finansowej uznaliśmy, ze realizacja tego zadania będzie bardziej opłacalna, niż
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kolejne wynajmowania sprzętu. 

Nie zgłoszono więcej 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).

Przewodniczący przystąpił do głosowania autopoprawki zgłoszonej przez Panią Skarbnik.

Radni, w głosowaniu 15 „za”, jednogłośnie przyjęli autopoprawkę. 

Uchwała Nr XV/122/15 Rady Gminy Masłów w sprawie zmiany uchwały budżetowej

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

protokołu.

Ad. 10.

Projekt  uchwały  w  sprawie  zmiany uchwały  w  sprawie  przyjęcia  wieloletniej  prognozy

finansowej na lata 2015 - 2025.

Pani  Małgorzata  Kumór  –  Skarbnik  Gminy  przedstawiła  powyższy  projekt  uchwały.

Brak uwag w tym punkcie.

Komisja  do  spraw  Inwestycji  pozytywnie  zaopiniowała  przedstawiony  projekt  uchwały

(stanowi załącznik protokołu).

Komisja  Budżetu  i  Finansów  pozytywnie  zaopiniowała  omawiany  projekt  (stanowi

załącznik).

Uchwała Nr XV/123/15 Rady Gminy Masłów w sprawie  zmiany uchwały w sprawie

przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015 – 2025 – została podjęta 15

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

Ad. 11.

Projekt  uchwały  w  sprawie  ustanowienia  nagrody  pod  nazwą  „Nagroda  Gospodarcza

Gminy Masłów”.

Wójt  Gminy  Masłów  przedstawiła  projekt  uchwały,  który  podlegał  wcześniejszym

konsultacjom ze Stowarzyszeniem Przedsiębiorców Gminy Masłów.

Pan Grzegorz Piwko – Doradca Wójta przedstawił szczegóły projektu.

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

projekt uchwały (stanowi załącznik). 

Komisja  Budżetu  i  Finansów  zaopiniowała  pozytywnie  powyższy  projekt  (stanowi

załącznik).

Uchwała Nr XV/124/15 Rady Gminy Masłów w sprawie  ustanowienia nagrody pod

nazwą „Nagroda Gospodarcza  Gminy  Masłów” – przyjęta  została  15  głosami  „za”,

jednogłośnie i stanowi załącznik protokołu.

Ad. 12. 

Projekt  uchwały w sprawie wstępnej lokalizacji przystanków komunikacyjnych na terenie

gminy Masłów.

Temat przedstawił pan Zbigniew Zagdański – Sekretarz gminy Masłów.

Brak uwag w tym punkcie.

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

omawiany projekt uchwały (stanowi załącznik). 

Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt.

Uchwała  Nr  XV/125/15  Rady  Gminy  Masłów  w  sprawie  wstępnej  lokalizacji

przystanków  komunikacyjnych  na  terenie  gminy  Masłów –  została  podjęta  w

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

Ad. 13.

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr XXVIII/205/2012 Rady Gminy Masłów z dnia 20

grudnia 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy

Masłów. 

Sekretarz Gminy Masłów  przedstawił projekt uchwały. 

Nie zgłoszono uwag.

Komisja  Ochrony Środowiska,  Gospodarki  Gruntami   i  Rolnictwa w dniu 26.10.2015 r.

zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały (stanowi załącznik protokołu).

Komisja  Budżetu  i  Finansów  pozytywnie  zaopiniowała  przedstawiony  projekt  uchwały

(stanowi załącznik). 

Uchwała  Nr  XV/126/15 Rady  Gminy  Masłów  w  sprawie  uchwalenia  Gminnego

Programu Wspierania Rodziny na lata 2016 – 2018 – przyjęta została 13 głosami „za”,

przy  1  głosie  „przeciw”  i  1  głosie  „wstrzymującym  się”.  Uchwała  stanowi  załącznik

protokołu.
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Ad. 14.

Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa. 

Przewodniczący Rady poinformował,  że tuż przed dzisiejszym posiedzeniem, Pan P.K.

złożył  pismo  (stanowi  załącznik  protokołu).  Przewodniczący  Rady  odczytał  treść  tego

pisma i udzielił głosu panu K. 

Pan P.K.  poprosił  o  sprostowanie omyłki  pisarskiej,  gdyż  przesłuchanie świadka miało

miejsce  w  2014  roku  i  przedstawił  historię  tej  sprawy z  podaniem dat  i  treści   pism.

Postępowanie trwa już 16 miesięcy, w 2014 roku w związku z otrzymaniem faktury za

udzielenie  informacji  publicznej  oraz  braku  pełnej  informacji  czego  ta  faktura  miałaby

dotyczyć,  złożona  została  skarga  do  ówczesnej  Rady  Gminy.  Według  Skarżącego,

procedowanie  nad  skargą  zostało  przeprowadzone  w  sposób  nieprawidłowy,

z  naruszeniem  terminów.  Skarżący  dodał,  że  przedstawione  informacje  zdobył  sam,

poprzez korespondencję z urzędem. Uchwała rozstrzygająca sprawę, o uznanie skargi za

zasadną, została podjęta w maju br. i według Skarżącego do października urząd nie podjął

żadnych czynności,  aby tę  sprawę wyprostować.  Dopiero pismo przedsądowe złożone

przez Pana K. spowodowało ruch w tej sprawie i doprowadziło do spotkania w gabinecie

Wójta. Skarżący podkreślił, że na Komisji Rewizyjnej nie było żadnej dyskusji, rozmowa

toczyła  się  między  nim  a  Mecenasem.  Skarżący  odczytał  treść  uzasadnienia

stanowiącego załącznik do projektu uchwały, w którym Mecenas przyznaje, że pominięto

drugi zarzut skarżącego, czyli  naruszenie art. 15 pkt 2 ustawy o dostępie do informacji

publicznej, co stanowiło naruszenie statutu gminy. Jednak, jak dalej podaje pan Mecenas,

„to uchybienie formalnoprawne uzasadnienia uchwały nie ma jednak znaczenia co do jej

ważności”. Skarżący poinformował, że wnosząc tę skargę oczekiwał zbadania tej sprawy

i  rozstrzygnięcia  jej  w  krótkim  czasie;  skarżący  zaznaczył,  że  to  nie  on  zwlekał

z  wystąpieniem  do  RIO  i  urzędu  skarbowego.  W  świetle  przedstawionych  orzeczeń,

niedopuszczalnym jest przeprowadzenie postępowania uznającego skargę za zasadną, ze

względu  na  to,  że  tych  dokumentów nie  było.  Ich  brak  został  wykazany  w  formalnej

odpowiedzi  z  urzędu  gminy  Masłów.  Dlatego  Skarżący  prosił  o  zwrócenie  sprawy

i przeprowadzenie postępowania z należytą starannością.

Przewodniczący  Rady  udzielił  głosu  Adwokatowi  Konradowi  Kamińskiemu.  Mecenas,

odnosząc się  do wypowiedzi  poprzednika potwierdził,  że cytat  Pana P.K.  jest  prawdą,

dlatego Mecenas przyznaje się do błędu. Jednak uchybienie to nie ma znaczenia co do

zasadności  i  ważności  tej  uchwały,  zdaniem Mecenasa. Na dowód tego Pan Kamiński
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przedstawił  sentencję  orzeczenia  Naczelnego  Sądu  Administracyjnego

z dnia 21 stycznia 1995 roku. Mecenas dodał, że popełniony przez niego błąd nie był

celowym  działaniem,  lecz  wynikał  z  niedopatrzenia.  Zdaniem  Mecenasa,  po

przeanalizowaniu orzecznictwa NSA, nie ma podstaw by wezwanie do naruszenia prawa,

procedowane  w  dniu  dzisiejszym  –  zostało  uznane  za  zasadne.  Taka  jest  opinia

Mecenasa.  Poza  tym,  Pan  Kamiński  zwrócił  uwagę,  że  Pan  K.  powołuje  się  na

rozstrzygnięcie  nadzorcze,  które  nie  mają  odniesienia  do  uchwał,  a  dotyczą  decyzji

wydawanych  przez  organ.  Elementy  składowe  decyzji  administracyjnych  zostały

szczegółowo określone. Uchwała podjęta 28 maja br. była przedmiotem badania przez

organy  Wojewody  i  nie  było  podstaw  do  jej  uchylenia.  W  odniesieniu  do  zarzutów

skierowanych do Wójta Ryszarda Pazery – nie można procedować wezwania do usunięcia

naruszenia  prawa,  gdyż zarzuty te  są  kierowane interpersonalnie  i  nie  ma możliwości

zadośćuczynienia Panu K. przez Pana Pazerę. Mecenas zwrócił także uwagę na jeszcze

jeden  fakt,  skoro  skarga  została  uznana  za  zasadną,  nielogicznym  jest  żądanie

Skarżącego dotyczące ponownego procedowania sprawy. 

Sekretarz Gminy Masłów Zbigniew Zagdański zabrał głos, informując, że należy do tych

pracowników, którzy zajmują się sprawą, ale przystąpił do niej w trakcie, kiedy nabrała

pewnego  rozpędu.  Sekretarz  poinformował,  że  bezspornym  jest  fakt,  że  doszło  do

naruszenia prawa, rażącego jeśli  chodzi  o naruszenie ustawy o dostępie do informacji

publicznej.  Art.  15 ust.  2 wspomnianej  ustawy jest  wyjątkiem od zasady że dostęp do

informacji  publicznej  jest  bezpłatny,  ale  tylko  wtedy,  gdy  wnioskodawca  zostanie

powiadomiony o wysokości tej opłaty, ze względu na sposób udzielenia tej informacji, bądź

potrzebę  przekształcenia  w  formę  wskazaną  we  wniosku.  Drugim  naruszeniem  było

wystawienie  faktury,  jednak  według  oceny  Sekretarza  nie  było  to  rażące  naruszenie.

Dlatego, że rażące naruszenie prawa wynika wprost z przepisu, w tym przypadku tego

brakuje. Sekretarz zwrócił uwagę, na fakt, iż Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach

nie udzieliła odpowiedzi na pytanie Pana Wójta, czy ten VAT powinien być naliczony, czy

nie, ale odesłała do Izby Skarbowej. Więcej, jak się wczytać w interpretację, to jest zapis,

że interpretacja ma zastosowanie, konkretnie tej sprawie, wobec czego, nie jest to takie

oczywiste. Sekretarz zwrócił uwagę również na to, że nie da się tak zaszufladkować relacji

między pracownikami i  radcą prawnym. Sekretarz zwrócił  się do Pana K.,  że musi się

zgodzić, że przytoczone orzecznictwo dotyczy wyłącznie postępowań administracyjnych, a

postępowanie w sprawie skarg w Kodeksie Postępowania Administracyjnego nazywa się

postępowaniem skargowym. Część przepisów można zastosować przez analogię, jednak
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nie możemy mówić o tym, że w postępowaniu skargowym mamy do czynienia ze stroną,

bo strona postępowania administracyjnego ma interes prawny w postępowaniu,  tu  jest

skarżący. Według oceny Sekretarza, rozstrzygnięcie skargi jest poprawne, bo Rada Gminy

uznała  zasadność  skargi  w  całości.  Powołując  się  na  orzecznictwo,  to  równie  dobrze

można  by  było  przedstawić  takie  orzecznictwo,  gdzie  odstępuje  się  od  uzasadnienia

decyzji, jeżeli ta decyzja wychodzi naprzeciw całości żądań strony. Sekretarz dodał, że nie

podlega dyskusji, że  postępowanie należy przeprowadzić w sposób prawidłowy, dogłębny,

z zaufaniem obywateli do państwa, zmierzając do ustalenia stanu faktycznego i prawnego,

być może tego zabrakło.  Jednak w momencie kiedy pojawiło się to rozstrzygnięcie,  to

Rada i Komisja Rewizyjna nie mogła stwierdzić rażącego naruszenia prawa, bo brak było

wiedzy,  czy skierowane zostało pismo informujące o opłacie,  czy tego pisma nie było.

Odpowiedź od Pana Mecenasa wpłynęła po tej  dacie. W tej  chwili  zadania zostały tak

rozpisane,  by do takich sytuacji  nie  dochodziło.  Sekretarz dodał,  że upór  Pana Piotra

powoduje, że dziś na tę sytuację urząd patrzy inaczej. Sekretarz odniósł się również do

odpowiedzi skierowanej przez Zastępcę Wójta do Pana K., w zobowiązania finansowego

wobec  gminy.  Sekretarz  podkreślił,  że  odpowiedź  była  prawidłowa,  gdyż

w chwili jej sporządzania zobowiązanie ciążyło na Panu K., ponieważ faktura była nadal w

obiegu, wobec czego odpisanie innej treści byłoby potwierdzeniem nieprawdy. 

W odpowiedzi, Pan K. dodał, że nie będzie odnosił się do tych orzeczeń i dodał, że boli go

to, że od maja br. Wójt nie podjął działań zmierzających do usunięcia tej faktury z obiegu.

Skarżący dodał, że dostał w dniu dzisiejszym odpowiedź, z której wynika, że sprawa była

badana od miesiąca czerwca.  Pan K.  dodał,  że trzeba być  „chamem” i  bombardować

urząd, żeby dochodzić swoich praw i zapytał Radnych, czy im nie wstyd. Panu K. wstyd,

nie za siebie.

Sekretarz Gminy odpowiedział, że nie potrzeba będzie dochodzić swoich praw, gdyż urząd

ma  świadomość,  że  dostęp  do  informacji  publicznej  jest  prawem  każdego  obywatela

i  służy  wszystkim.  Sekretarz  dodał  również,  że  pan  Pazera  nie  ma  żadnego  wglądu

w akta spraw, bo nie jest pracownikiem i dodał, ze takie sytuacje nie będą miały miejsca,

gdyż niedopuszczalnym jest powtórzenie np. sytuacji z 2012 roku, gdzie uznanych skarg

na Wójta było 6 w ciągu roku. 

Przewodniczący Rady zamknął dyskusję w tym temacie i poprosił o stanowisko Komisji

Rewizyjnej.

Radny Janusz Obara – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej odczytał stanowisko Komisji

z dnia 19.10.2015 roku rekomendowane przez Mecenasa, w sprawie nieuwzględnienia
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wezwania do usunięcia naruszenia prawa z dnia 07.09.2015 r. w głosowaniu: 3 „za”, 0

„przeciw, 2 „wstrzymujące się”. 

Przewodniczący Rady, uzupełniając wypowiedź Sekretarza Gminy dodał, że Rada Gminy

nie ma umocowania prawnego do nakazywania Wójtowi do podejmowania określonych

zachowań.  W  związku  z  tym,  złożone  przez  Pana  K.  wnioski  nie  mogły  być  inaczej

rozpatrywane.

Uchwała Nr XV/127/15 Rady Gminy Masłów w sprawie  rozpatrzenia wezwania do

usunięcia naruszenia prawa – przyjęta została w głosowaniu: 10 „za”, 5 „wstrzymujących

się” i stanowi załącznik protokołu.

Ad. 15.

Analiza oświadczeń majątkowych. 

Sekretarz  Gminy  Zbigniew  Zagdański  przedstawił  analizę  oświadczeń  majątkowych

pracowników,  (kierowników  jednostek  organizacyjnych  gminy,  oraz  osób  wydających

decyzje administracyjne w imieniu wójta).

Przewodniczący Rady przedstawił analizę oświadczeń majątkowych radnych za 2014 rok.

Brak uwag w tym punkcie.

Ad. 16. 

Interpelacje, wnioski i zapytania radnych. 

Radna Teodora  Jagiełło  zwróciła  się  z  pytaniem do Radnych Powiatowych i  do  Pana

Wójta;  czy  mają  wiedzę  na  temat  darmowej  obsługi  prawnej  dla  mieszkańców gminy

Masłów. Gmina Górno, Łagów i Chmielnik uruchamiają takie zadanie 5 razy w tygodniu

będą świadczone usługi. Czy gmina Masłów również będzie miała takie możliwości, gdyż

wiadomo, że nie są to tanie usługi. 

Wójt  Gminy  Masłów  Tomasz  Lato  odpowiedział,  że  na  ten  moment  takie  porady  są

realizowane,

w poniedziałki w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej między 14:30 a 16:30. Co do

projektu realizowanego przez Powiat, takiej informacji gmina nie miała. 

Pan Marian Zarzycki – Radny Powiatu Kieleckiego wyjaśnił, że nie uczestniczył w ostatniej

sesji Rady Powiatu ze względu na pobyt w szpitalu. Na poprzedniej sesji podana została

informacja ogólna.

Sekretarz Gminy Masłów Zbigniew Zagdański odpowiedział, że na ostatniej sesji nie było

rozmowy na ten temat.
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Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Pani Edyta Domagała potwierdziła, że

od kilku lat w poniedziałki pan mecenas przyjmuje bezpłatnie udzielając porad. Ponadto,

dla utworzonej filii dla osób pokrzywdzonych przestępstwem przy GOPS również mecenas

z Caritas świadczy takie usługi. Jednak mimo szerokiej akcji reklamowej, zainteresowanie

jest niewielkie.

Radny  Andrzej  Pedrycz  zgłosił,  że  studzienka  przy  moście  w  Woli  Kopcowej  została

zaniżona podczas prac remontowych. Mimo wielu zgłoszeń, usterka nie została usunięta,

co stanowi zagrożenie dla ruchu. Radny zapytał również o urządzenia na placu zabaw dla

dorosłych, które miały być zamontowane.

Kierownik  BiGP  Dariusz  Korczyński  odpowiedział,  że  zakres  prac  został  ustalony

i zbierane są oferty na to zadanie.

Radna Małgorzata Kozubek poprosiła o oczyszczenie tablic informacyjnych w sołectwach.

Wójt Gminy odpowiedział, że w następnym tygodniu wszystkie zostaną wyczyszczone.

Radny  Ryszard  Filipowicz  zapytał  o  odcinek  chodnika  na  wysokości  posesji  Pana

Słabiaka.

W  odpowiedzi  Wójt  Gminy  poinformował,  że  prowadzone  były  rozmowy  z  Powiatem

Kieleckim i czekamy na oszczędności w budżecie. Jeśli  nie uda się tego zrobić w tym

roku, to zadanie będzie w pamięci na rok 2016. 

Radna Regina Chyb zgłosiła, że na drodze powiatowej w Domaszowicach (przez wieś)

problem studzienek również wielokrotnie był zgłaszany i mimo utworzonego tam objazdu,

ten problem nie został naprawiony.

Wójt Gminy Masłów poinformował, ze wszystkie te uwagi są przekazywane do Powiatu

Kieleckiego.  Kilka  spotkań  w  tych  sprawach  się  odbyło,  zarówno  ze  Starostą  jak

i  Dyrektorem,  na  których  ustalane  były  sprawy  priorytetowe,  w  miejscach  najbardziej

niebezpiecznych. Problem jak wiadomo, wynika z braku środków finansowych. 

Radny  Andrzej  Pedrycz  dodał,  że  zgłoszone  przez  niego  zadanie  powinno  zostać

naprawione w ramach gwarancji. 

Wójt  Gminy wyjaśnił,  że zarówno sprawa tej  studzienki  jak i  namalowanie pasów było

przedmiotem rozmów. 

Radna Jagiełło odpowiedziała, że przez środek jest namalowana linia, po bokach już nie.

Wójt Gminy dodał, że boczne linie również miały być namalowane. Kolejną sprawą jest

skrzyżowanie drogi wojewódzkiej z ulicą Miodową, gdzie planowany jest montaż barierek

ochronnych, w dniu dzisiejszym udało się uzyskać zgodę na właściciela drogi na realizację

zadania.  

12 z 15



Radna  Jagiełło  zapytała  o  projekt  chodnika  w  Woli  Kopcowej,  Masłowie  Pierwszym

i Masłowie Drugim, z uwagi na konieczność przedstawienia prowizorium budżetowego na

2016 rok.

Wójt  Gminy poinformował,  że wstępnie gmina mogła wskazać środki  jakimi  dysponuje

i podana została kwota 400.000 zł. Rozmowy prowadzone z Powiatem dotyczyły realizacji

zadania w podziale 50/50 wspólnie. Wójt zwrócił się z prośbą o lobbing w tej sprawie.  

Kierownik Korczyński dodał, że projekt jest już przygotowany. 

Wójt Gminy zaprosił na konsultacje w sprawie tych projektów.

Radny Robert Fortuna wspomniał o awarii oświetlenia na drodze do szkoły. Awaria została

naprawiona, jednak jedna z opraw oświetleniowych na transformatorze jest zniszczona, na

wysokości Domu Nauczyciela, stąd prośba o usunięcie tej usterki.

Wójt Gminy odpowiedział, że bieżące naprawy są realizowane, jednak środków na nowe

lampy  i  wprowadzanie  nowych  zadań  do  budżetu  –  gmina  już  nie  ma.  To  zadanie

realizowane jest z bieżących napraw.

Radny Mirosław Januchta zgłosił, że obok Domu Nauczyciela w Mąchocicach Kapitulnych

pochylił  się  jeden  ze  słupów  telekomunikacyjnych,  w  kierunku  jezdni,  tym  samym

stanowiąc niebezpieczeństwo.

Radny Zbigniew Bujak zapytał jaki jest etap prac nad Studium.

Wójt  Gminy  przedstawił  harmonogram  prac.  Obecnie  trwają  konsultacje  m.  in.

z konserwatorem zabytków w sprawie zabudowy w Ciekotach od strony Radostowej. 

Radny  Andrzej  Januchta  podziękowała  za  montaż  barierek  obok  cmentarza

w Brzezinkach. Początkowo, barierki zostały ustawione nie w tym miejscu, gdzie trzeba,

ale po konsultacjach, lokalizacja została przesunięta.

Wójt Gminy podziękował za pomoc i konsultacje i dodał, że przesunięcie było możliwe

gdyż mieściło się w granicach zabezpieczeń.

Radny Januchta zwrócił się z prośbą o usunięcie modrzewia obok szkoły w Brzezinach,

ponieważ to już trzeci rok, kiedy drzewo jest uschnięte i stanowi zagrożenie.

Kierownik BiGP odpowiedział, że zbierane są oferty, po wyborze wykonawcy realizacja nie

potrwa długo.

Wójt Gminy przypomniał, że zwłoka w tym zakresie wynikała z faktu, że ilość środków

zabezpieczonych  w  ramach  funduszu  sołeckiego  na  zagospodarowanie  terenu  była

niewystarczająca. 

Radny Powiatowy Marian Zarzycki odniósł się do wypowiedzi radnej Chyb informując, że

sprawę drogi w Domaszowicach poruszył na posiedzeniu Komisji w sprawie dróg. Radny
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przedstawił  informację nt.  zadań realizowanych w obszarze gminy i  dodał,  że poprawił

stan mostka, który zgłaszał na poprzednich sesjach. 

Sołtys sołectwa Mąchocice Kapitulne Jan Sobecki poinformował, że w dzisiejszym dniu

otrzymał informację, że bus, który przejeżdża przez Mąchocice Kapitulne Górne będzie

jeździł tylko do końca roku. Sołtys poprosił o zainteresowanie się sprawą. 

W odpowiedzi, Wójt Gminy wyjaśnił, że głównym motywem działań takich przewoźników

są  ich  zyski,  a  niskie  napełnienie  jest  powodem  rezygnacji.  Wójt  zadeklarował,  że

podejmie rozmowy, by przewozy na tym terenie były realizowane przez tego, bądź innego

przewoźnika. Wójt przypomniał również, że współfinansowanie transportu zbiorowego jest

bardzo dużym kosztem obciążającym budżet.

Sołtys  Sobecki  wspomniał  również  o  brakującym  oznakowaniu  drogi  w  Mąchocicach

Kapitulnych górnych i dolnych, na łączniku, od strony drogi wojewódzkiej. Sołtys nawiązał

do wypowiedzi radnego, informując, ze lampa była zgłaszana i wymaga wymiany.

Sołtys sołectwa Wiśniówka Maria Bysiak zapytała czy będzie realizowany odcinek około

100 m chodnika, przy parku.

Wójt  Gminy  odpowiedział,  że  wiele  zadań  zostało  zrealizowanych  w  tym  sołectwie,

trzykrotnie zwiększane były środki na ich realizację. Dlatego Wójt zadeklarował, że jeżeli

nie uda się tego wykonać w tym roku, to wiosną 2016 roku zadanie zostanie wykonane.

Radny  Filipowicz  poprosił  o  przeniesienie  środków  przyjętych  na  realizację  zadania

polegającego  na  dowieszeniu  lampy  przy  drodze  do  świetlicy  (która  z  przyczyn

technicznych nie może być zawieszona), na zadanie polegające na wymianie lampy przy

posesji pani Cedro (droga w kierunku krzyżówki z drogą powiatową). Notorycznie palą się

tam żarówki, średnio, co miesiąc.  

Zastępca  Wójta  Gminy  Monika  Dolezińska  –  Włodarczyk  wyjaśniła,  że  trzeba  będzie

sprawdzić,  jaki  był  zapis w funduszu sołeckim i  wyjaśniła przyczyny będące podstawą

niemożności zrealizowania  zadania dotyczącego oświetlenia przy świetlicy.

Radna Małgorzata  Kozubek zwróciła  się  z  prośbą do Radnego Powiatowego Mariana

Zarzyckiego o interwencję w sprawie  zgłoszonego wycięcia  dwóch drzew przy drodze

powiatowej między ul. Podklonówka a Mąchocicami Kapitulnymi.

Pan Marian  Zarzycki  zapytał  czy budynek  w  Domaszowicach  to  inwestycja  dotycząca

budowy świetlicy z funkcją żłobka i przedszkola.

Wójt  Gminy  odpowiedział  że  jest  to  żłobek  z  funkcją  świetlicy  przeznaczonej  dla

mieszkańców.

Brak więcej głosów w tym punkcie.
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Ad. 17.

Sprawy organizacyjne, komunikaty. 

Wójt  Gminy  Masłów  zaprosił  zaprosił  na  obchody  Dnia  Niepodległości  planowane

w Masłowie Pierwszym i Wiśniówce.

Ad. 18.

Zakończenie obrad. 

Po wyczerpaniu  tematyki  Przewodniczący Rady Gminy Masłów podziękował  za  udział

w XV sesji Rady Gminy Masłów i o godzinie 17:15 – zamknął obrady.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokolant: Przewodniczący Rady Gminy Masłów

Joanna Synak /-/ Sylwester Wojtyna
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