
Protokół Nr XXII/2016

z sesji Rady Gminy Masłów, 

która odbyła się w dniu 19 maja 2016 roku

Tematyka sesji:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu Nr XXI z poprzedniej sesji.

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

6. Sprawozdanie z działalności Placówki Wsparcia Dziennego Promyczek za 2015 rok. 

7. Sprawozdanie roczne z wykonania  planu finansowego samorządowych instytucji  kultury za

2015r. 

8. Projekt uchwały w sprawie określenia dodatkowych przystanków komunikacyjnych na terenie

Gminy Masłów, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Masłów oraz warunków

i zasad korzystania z tych obiektów.

9. Projekt uchwały  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury za rok

2015.

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

11. Projekt  uchwały  w  sprawie  zmiany  uchwały  w  sprawie  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej

Gminy Masłów na lata 2016 – 2026.

12. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/182/2016 Rady Gminy Masłów z dnia 26

lutego 2016 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Kieleckiego.

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  19  maja  2016  roku

o  godzinie  15:07,  w  Gminnym  Ośrodku  Kultury  i  Sportu  w Masłowie,  Przewodniczący Rady

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

sołtysów, przybyłych gości.

1 z 8
Sesja Nr XXII/2016 Rady Gminy Masłów 



Ad. 2.

Stwierdzenie quorum.

W dzisiejszym posiedzeniu uczestniczy 13 radnych – 86,6 % 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.

Nie zgłoszono uwag do proponowanego porządku obrad.

Porządek obrad został przyjęty 13 głosami „za”, jednogłośnie i stanowi załącznik protokołu. 

Ad. 4.

Przyjęcie protokołu Nr XXI z poprzedniej sesji.

Przewodniczący Rady poinformował,  że do Biura Rady nie wpłynął żaden wniosek w sprawie

treści zawartych w protokole.

Radni, w głosowaniu 13 „za”, jednogłośnie przyjęli protokół Nr XXI/2016 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).

Nie zgłoszono uwag, sprawozdanie zostało przyjęte.

Ad. 6.

Sprawozdanie z działalności Placówki Wsparcia Dziennego Promyczek za 2015 rok.

Pan  Michał  Kumór  –  Kierownik  Placówki  Wsparcia  Dziennego  „Promyczek”  przedstawił

sprawozdanie, stanowiące załącznik protokołu.

Brak uwag w tym punkcie.

Komisja  Oświaty,  Kultury,  Opieki  Społecznej  i  Promocji  Gminy,  w  dniu  16.05.br.  pozytywnie

zaopiniowała powyższe sprawozdanie (stanowi załącznik).

Komisja  Budżetu  i  Finansów,  na  posiedzeniu  w  dniu  16.05.2016  r.  zaopiniowała  pozytywnie

omawiany dokument (stanowi załącznik).

W głosowaniu 13 „za”, jednogłośnie radni przyjęli przedstawione sprawozdanie.

Przybyła radna Teodora Jagiełło.

Ad. 7.

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2015r.
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Pani  Wiesława  Kamieniecka  –  Główny  Księgowy  Gminnego  Ośrodka  Kultury  i  Sportu

przedstawiła sprawozdanie finansowe (stanowi załącznik protokołu).

Nie zgłoszono uwag.

Pani  Bożena  Sawicka  –  Główny  Księgowy  Gminnej  Biblioteki  Publicznej  przedstawiła

sprawozdanie stanowiące załącznik niniejszego protokołu. 

Radny Andrzej Pedrycz zapytał, czy wzrosła liczba wypożyczanych książek.

Pani  Sawicka  odpowiedziała,  że  nie  ma  na  sesji  Kierownika  jednostki,  poza  tym  jest  to

sprawozdanie finansowe, wobec czego tej informacji nie ma dziś. Na następnej sesji Kierownik

przedstawi sprawozdanie z działalności.

Brak więcej głosów w tym punkcie.

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

sprawozdanie ze współpracy gminy Masłów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami

prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2015 rok (stanowi załącznik).

Komisja  Budżetu  i  Finansów,  w  dniu  25.04.br.  pozytywnie  zaopiniowała  powyższy dokument

(stanowi załącznik).

Radni, w głosowaniu 15 „za”, jednogłośnie przyjęli omawiane sprawozdanie.

Ad. 8.

Projekt uchwały w sprawie określenia dodatkowych przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy

Masłów,  których  właścicielem  lub  zarządzającym  jest  Gmina  Masłów  oraz  warunków  i  zasad

korzystania z tych obiektów. 

Kierownik  referatu  Budownictwa  i  Gospodarki  Przestrzennej  Dariusz  Korczyński  przedstawił

szczegółowo projekt uchwały.

Nie zgłoszono więcej uwag.

Komisja ds.  Inwestycji,  na posiedzeniu w dniu 16.05.2016 r.  pozytywnie zaopiniowała projekt

uchwały (stanowi załącznik protokołu).

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

Uchwała  Nr  XXII/204/2016  Rady  Gminy  Masłów  w  sprawie  określenia  dodatkowych

przystanków  komunikacyjnych  na  terenie  Gminy  Masłów,  których  właścicielem  lub

zarządzającym jest Gmina Masłów oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów –

przyjęta została w głosowaniu 14 „za”, jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik protokołu.

Ad. 9.

Projekt  uchwały  w sprawie  zatwierdzenia  sprawozdania  finansowego instytucji  kultury  za  rok

2015.  

Skarbnik Gminy Masłów Małgorzata Kumór przedstawiła projekt uchwały. 

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

projekt (stanowi załącznik).

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

Uchwała  Nr  XXII/205/2016  Rady  Gminy  Masłów  w sprawie  zatwierdzenia  sprawozdania

finansowego instytucji  kultury za rok 2015 – podjęta została 14 głosami „za”, jednogłośnie

i stanowi załącznik protokołu.

Ad. 10.

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Masłów.

Pani Małgorzata Kumór – Skarbnik Gminy przedstawiła szczegółowo projekt uchwały. 

Brak głosów w tym punkcie.

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

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

Uchwała  Nr  XXII/206/2016  Rady Gminy Masłów w sprawie zmiany uchwały  budżetowej

gminy Masłów – została przyjęta w głosowaniu 14 „za”, jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik

protokołu.

Ad. 11. 

Projekt  uchwały w sprawie  zmiany uchwały  w sprawie  Wieloletniej  Prognozy Finansowej  Gminy

Masłów na lata 2016 – 2026.

Skarbnik Gminy Masłów Małgorzata Kumór przedstawiła projekt uchwały. 

Brak głosów w  tym temacie.

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

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

Uchwała Nr  XXII/207/2016  Rady  Gminy  Masłów  w  sprawie zmiany  uchwały w  sprawie

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Masłów na lata 2016 – 2026 – podjęta została 14

głosami „za”, jednogłośnie i stanowi załącznik protokołu.

Ad. 12.

Projekt  uchwały  w sprawie  zmiany uchwały Nr  XIX/182/2016 Rady Gminy Masłów z dnia 26

lutego 2016 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Kieleckiego.

Skarbnik Gminy Masłów przedstawiła projekt uchwały. 

Nie zgłoszono uwag.

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

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

Uchwała Nr XXII/208/2016 Rady Gminy Masłów w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/182/2016

Rady Gminy Masłów z dnia 26 lutego 2016 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej
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dla  Powiatu Kieleckiego – została  podjęta  14 głosami  „za”,  jednogłośnie.  Uchwała  stanowi

załącznik protokołu. 

Ad. 13.

Interpelacje i zapytania.

Radny Ryszard Filipowicz zgłosił,  że sygnalizowana poprzednio naprawa drogi w Dąbrowie –

Osiedle  została  częściowo  wykonana  poprzez  wysypanie  poboczy  kruszywem.  Jednak  takie

rozwiązanie  nie  załatwia  problemu,  gdyż  potrzebne  jest  tam poszerzenie  drogi  i  umocnienie

krawędzi.  

Wójt Gminy odpowiedział, że są to dwie różne sprawy: doraźne naprawy – i to zostało zrobione,

oraz zwiększenie pasa drogi – co wiąże się z pracami geodezyjnymi, projektem drogi i większymi

środkami finansowymi na realizację tego celu. 

Radny Andrzej Pedrycz poinformował, że w ubiegłym tygodniu, na posesji przy ul. Lenartowicza

znaleziono  broń,  szable,  granaty,  naboje.  Kiedyś  to  były  tereny  dworu  Lenartowicza,  gdzie

mieszkał  pan Żeromski.  Wszystko to zostało  zabrane przez saperów.  Być może udałoby się

pozyskać część tego znaleziska i np. stworzyć izbę pamięci w szkole.  

Wójt  Gminy poinformował,  że pierwszy raz słyszy o takim zdarzeniu,  urząd nie  był  w żaden

sposób powiadomiony o tej sytuacji i zadeklarował, że działania zostaną podjęte.

Radny Pedrycz dodał, że Pan Lenartowicz był dziedzicem Woli Kopcowej, kawalerzysta i oficer

Wojska Polskiego, mogą to być cenne pamiątki, a innych niestety nie ma. Radny poinformował

również o potrzebie odnowienia figury Św. Jana z 1863 r., znajdującej się na prywatnej posesji

Państwa Kowalików, którzy wyrażają zgodę na wejście w ich teren w celu wykonania napraw. 

Wójt Gminy odpowiedział, że sygnał Pana radnego na pewno przyczyni się do podjęcia działań

w tym celu. Wójt poinformował, że podobne prace prowadzone są w Barczy, gdzie również obiekt

podlega  pod  konserwatora  zabytków.  Wójt  poinformował  o  możliwych  trudnościach  z  tym

związanych, na przykładzie kapliczki przy drodze w kierunku Bodzentyna. 

Radna Małgorzata Kozubek poinformowała, że 3 czerwca nastąpi odsłonięcie pomnika Świętego

Jana Pawła II  w Masłowie i  zwróciła się z apelem do radnych,  by wsparli  inicjatywę poprzez

zbiórkę środków. Radna dodała, że sołtysi złożyli się już na ten cel.  

Radny  Pedrycz  podziękował  w  imieniu  mieszkańców,  za  wykonanie  nawierzchni  na  ul.

Żeromskiego w Woli Kopcowej. 

Pan Marian Zarzycki – Radny Powiatu Kieleckiego poruszył kilka spraw:

 odnowiony krzyż w Brzezinkach przy posesji pana radnego,

 potrzeba  wykonania  nowego  przepustu  w  kierunku  Nademłyna,  gdzie  woda  wyrywa

pobocze i podmywa drogę,

 z inicjatywy radnego Janusza Obary, brakujące oświadczenie od właścicielki gruntu, dla

Powiatowego Zarządu Dróg radny złożył i przekazał również Panu Obarze, wobec czego
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procedura została wdrożona,

 odnośnie oddania w użytkowanie budynku przy boisku w Brzezinach jest na końcowym

etapie,  radny  rozmawiał  z  Wójtem  o  planowanym  terminie  symbolicznego  otwarcia  –

proponowane daty to 29 maja lub 12 czerwca. Radny zapytał, czy wiadomo coś w tej

sprawie.  

W  odpowiedzi  Wójt  Gminy  odniósł  się  do  poruszonych  tematów:  udrożnienie  przepustu  jest

możliwe,  mamy odzyskane dreny (prawdopodobnie  Ø 60);  odnośnie  budynku szatni  –  trwają

prace odbiorowe i po uzyskaniu stosownych dokumentów będzie możliwe uruchomienie obiektu.

Wójt  poinformował  także  na  jakim  etapie  są  prace  przy  świetlicy  w  Dąbrowie,  a  także

poinformował o wykonanych dwóch nowych miejscach parkingowych przy urzędzie gminy. Wójt

przedstawił też plany budowy dróg w Woli Kopcowej ul. Kopcówki i w Masłowie Pierwszym ul.

Spacerowa ze środków własnych oraz  poinformował  o   łączniku  między Doliną  Marczakową

i gminą Zagnańsk.  

Pan  Zarzycki  poinformował,  że  urzekło  go  wykonanie  prac  przy  obiekcie  w  Brzezinkach.

W  nawiązaniu  do  dróg,  pan  Zarzycki  poinformował  o  planowanym  terminie  naprawy  drogi

powiatowej w Domaszowicach.

Wójt  Gminy   dodał,  że  zarówno  droga  w  Domaszowicach  jak  i  przystanek  koło  Gminnego

Ośrodka Kultury i Sportu w Masłowie będą naprawiane.

Radna  Teodora  Jagiełło  zapytała  o  sprawę  rowu  w  Woli  Kopcowej,  zadanie  realizowane

w poprzedniej kadencji, gdzie pojawił się spór między Gminą Górno a Gminą Masłów. 

W odpowiedzi Wójt Gminy wyjaśnił, że rów częściowo został zasypany, przez co nie spełnia swej

funkcji  i  w  konsekwencji  Powiat  zamknął  sprawę.  Gmina  jest  na  etapie  przystąpienia  do

utworzenia rowu w zakresie odwodnienia tego terenu, za zgodą właścicieli  po jednej i  drugiej

stronie (projekt, pozwolenia wodno – prawne, itp). 

Sołtys sołectwa Mąchocice Kapitulne pan Jan Sobecki zgłosił problem związany z zapadnięciem

drogi na wysokości posesji nr 1 w Mąchocicach Kapitulnych (górnych). Sołtys poruszył również

sprawę  kursowania  linii  bus,  która  prowadzi  przez  Masłów  Drugi  i  Dolinę  Marczakową;

mieszkańcy skarżą się, że przejazd tą trasą jest nie do przyjęcia dla mieszkańców.

Wójt Gminy poinformował, że nie ma żadnej niechęci ze strony urzędu, by bus jeździł tak jak chcą

tego  mieszkańcy.  Jednakże  nie  jest  to  po  stronie  urzędu,  który  nie  ma żadnego  prawa,  by

nakazywać przewoźnikowi, którędy ma jeździć. Wójt podkreślił, że był to jedyny przewoźnik, który

zdecydował się wejść na nasz teren i w świetle przepisów sam ustala sobie trasę, nawet nie

potrzebuje  opinii  urzędu.  Wójt  dodał,  że  podjęte  są  działania  zmierzające  do  przekonania

przewoźnika, by przynajmniej trzy kursy umożliwiały dojazd do urzędu. 

Sołtys Sobecki dodał,  że podczas zbierania podatku wysłuchuje pretensji  i  żali  mieszkańców,

którzy  skarżą  się,  że  bus  jeździ  na  udrękę  ludziom.  Ponieważ  droga  jest  wąska  nie  ma

możliwości puścić tamtędy autobus i ta część sołectwa stale jest pokrzywdzona. Sołtys dodał, że
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aby  sprawdzić  napełnienie,  potrzeba  jest  około  dwóch  tygodni,  by  do  mieszkańców  dotarła

informacja o trasie przejazdu i by przekonali się do przewoźnika. 

Wójt Gminy odniósł się do wypowiedzi Pana Sołtysa, informując, że kilkakrotnie radny Mirosław

Januchta zgłaszał potrzebę poszerzenia tej drogi i złagodzenia tego zakrętu. Wójt wyjaśnił, jakie

warunki  należałoby  spełnić  (poszerzenie  pasa  jezdni,  umiejscowienie  poboczy,  zapewnienie

spływu wód), podkreślając że jest to wieś gęsto zabudowana, często z betonowymi płotami, więc

odstąpienie pasa gruntu pod poszerzenie będzie spotykało się z oporem mieszkańców. Dlatego

zadanie  to  jest  trudne  i  wymaga  opracowania  koncepcji.  Wójt  nawiązał  także  do  warunków

finansowych na dowóz mieszkańców, gdzie gmina wydaje około 1 mln zł na to zadanie, więc

kolejne wydatkowanie jest mało realne.

Radna  Kozubek  zgłosiła,  że  mieszkańcy  ul.  Podklonówki  również  się  skarżą  na  tę  trasę.

W poprzednim układzie, gdzie tras biegła w kierunku urzędu, często dzieci ze szkoły korzystały

z  tego  przewoźnika,  teraz  jest  to  niemożliwe.  Radna  poinformowała  o  rozmowie  jaką

przeprowadziła z przewoźnikiem, w której pan Opara zadeklarował, że przez Masłów nie będzie

jeździł.

Radny Janusz Obara poinformował, że podobne rozmowy były przeprowadzone z przewoźnikiem

w obecności radnych z Dąbrowy i Pani sołtys z Dąbrowy, gdzie jasno określił,  że rezygnuje z

Doliny Marczakowej.

Wójt  Gminy,  kończąc  tę  rozmowę  podsumował,  ze  przewoźnik  rzeczywiście  chce  skończyć

jeździć  przez  Dolinę  Marczakową,  a  planuje  jeździć  przez  Dąbrowę,  ul.  Radomską,  ul.

Warszawską  w kierunku dworca PKP i PKS. Wójt poinformował, że zakłada dofinansowanie, ale

tylko w tej części, gdzie nie wjeżdża autobus i w takiej ilości, by nie kolidowało to z liniami ZTM.

Radny Obara zapytał, czy gmina Górno nie może również dofinansować częściowo przejazdu.

Wójt Gminy odpowiedział, że w tym momencie gmina Górno nie finansuje dojazdu, jednakże Wójt

poinformował, że  w tej materii nie rozmawiał z Wójtem Gminy Górno.

Radny Robert Fortuna zapytał, jakie są perspektywy na światłowód. 

Wójt  Gminy  odpowiedział,  że  dwie  firmy  deklarują,  że  w  ciągu  roku  dotrą  z  ofertą  do

mieszkańców całej gminy.

Sołtys  Sobecki  podkreślił,  że  to  nie  są  jego  pretensje,  tylko  sygnały  zgłaszane  przez

mieszkańców.

Radny Filipowicz zapytał co ze Studium.

Kierownik  BiGP  Dariusz  Korczyński odpowiedział,  że  chciał  przekazać  tę  informację

w komunikatach.

Brak więcej głosów w tym punkcie.

Ad. 14.

Sprawy organizacyjne, komunikaty. 
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Kierownik referatu Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej poinformował o postępach w sprawie

Studium Zagospodarowania Przestrzennego. Otrzymaliśmy dziś informację, że dwie brakujące

opinie, o których była mowa na poprzedniej  sesji,  zostały przygotowane i  wysłane do urzędu

(jeszcze nie dotarły). Kierownik Korczyński przedstawił dalszą procedurę Studium: obwieszczenie

Wójta Gminy Masłów w tej sprawie, wyłożenie do publicznego wglądu planowane w dniach 2 – 23

czerwca br., planowana debata publiczna w dniu 20.06.2016 i termin na składanie uwag do 15

lipca  br.  Jeżeli  terminy  nie  ulegną  zmianie,  to  po  rozpatrzeniu  protestów,  będzie  mogła  być

przedstawiona uchwała w sprawie Studium – może uda się by był to koniec lipca.

Radny  Janusz  Obara  zapytał,  czy  debata  może  być  zorganizowana  w  poszczególnych

sołectwach.

Kierownik Korczyński odpowiedział, że w debacie na temat Studium w grudniu ubiegłego roku

uczestniczyło  w  sumie  5  mieszkańców.  Kierownik  dodał,  że  debaty  w  sprawie  planów

miejscowych dla każdego z sołectw oddzielnie, będą realizowane w poszczególnych sołectwach. 

Wójt Gminy Masłów zapytał, czy na Radostowej można spodziewać się 80 m pasa zabudowy,

zgodnie z tym, o czym była mowa na poprzedniej sesji.

Kierownik Korczyński odpowiedział, że nieoficjalnie tak, w dolnej części drogi.  

Wójt Gminy Masłów zaprosił na Galę Przedsiębiorców zaplanowaną na dzień 20.05.2016 roku

o godzinie 18:00, w Centrum Edukacyjnym Szklany Dom w Ciekotach. Wójt zaprosił także na

odsłonięcie  pomnika  Świętego  Jana  Pawła  II,  mszę  św.  i  uroczystości  popołudniowe w dniu

03.06.206 roku, rozpoczęcie o godz. 10:00, później msza św. a o godz. 19:00 występ artystów

z  terenu  gminy  (zespół  Golica,  orkiestra  dęta).  Wójt  poinformował  szczegółowo  również

o planowanym Rajdzie Antynikotynowym organizowanym na dzień 28.05.2016 r. 

Brak więcej tematów w tym punkcie.

Ad. 15.

Zakończenie obrad. 

Po wyczerpaniu tematyki Przewodniczący Rady Gminy Masłów Sylwester Wojtyna podziękował

za udział w XXII sesji Rady Gminy Masłów i o godzinie 16:30 – zamknął obrady.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokolant: Przewodniczący Rady Gminy Masłów

Joanna Synak /-/ Sylwester Wojtyna
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