
Protokół Nr XXIV/2016

z sesji Rady Gminy Masłów, 

która odbyła się w dniu 28 lipca 2016 roku

Tematyka sesji:

 1. Otwarcie sesji.

 2. Stwierdzenie quorum.

 3. Przyjęcie porządku obrad.

 4. Przyjęcie protokołu Nr XXIII z poprzedniej sesji.

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

 6. Projekt  uchwały  w  sprawie  wspólnej  obsługi  jednostek  organizacyjnych  Gminy  Masłów

zaliczonych do sektora finansów publicznych.

 7. Projekt  uchwały w sprawie  utworzenia  jednostki  organizacyjnej  gminy Masłów pod  nazwą

Centrum Usług Wspólnych Gminy Masłów i nadania jej statutu.

 8. Projekt uchwały w sprawie likwidacji Samorządowego Zespołu Obsługi Oświaty w Masłowie.

 9. Projekt  uchwały w sprawie  regulaminu utrzymania  czystości  i  porządku  na terenie  Gminy

Masłów.

 10. Projekt uchwały w sprawie  ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług

w  zakresie  odbierania  i  zagospodarowania  odpadów  komunalnych  od  właścicieli

nieruchomości,  na  których  zamieszkują  mieszkańcy  w  zamian  za  uiszczoną  opłatę  za

gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 11. Projekt  uchwały  w  sprawie  metody  ustalenia  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami

komunalnymi oraz stawki opłaty.

 12. Projekt  uchwały  w  sprawie  terminu,  częstotliwości  i  trybu  uiszczania  opłaty  za

gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na obszarze Gminy

Masłów.

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

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

Gminy Masłów na lata 2016 – 2026.

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

 16. Projekt uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.

 17. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej planu aglomeracji Kielce.

 18. Interpelacje i zapytania.

 19. Sprawy organizacyjne, komunikaty.

 20. Zakończenie obrad. 
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Ad. 1.

Otwarcie sesji. 

Stosownie  do  art.  20  ust.  1  ustawy  o  samorządzie  gminnym,  w  dniu  28  lipca  2016  roku

o  godzinie  15:11,  w  świetlicy  wiejskiej  w Dolinie  Marczakowej,  Przewodniczący Rady Gminy

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

przybyłych gości.

Wójt Gminy Masłów poinformował, że w dniu dzisiejszym odbył się pogrzeb pana Józefa Jarosa

wieloletniego sołtysa wsi Brzezinki i poprosił o uczczenie jego śmierci minutą ciszy.

Ad. 2.

Stwierdzenie quorum.

W dzisiejszym posiedzeniu uczestniczy 12 radnych – 80 % z 15 osobowego składu Rady, co jest

podstawą do podejmowania prawomocnych uchwał.

Lista obecności stanowi załącznik Nr 1 niniejszego protokołu.

Ad. 3.

Przyjęcie porządku obrad.

Brak uwag w tym punkcie.

Porządek obrad został przyjęty 12 głosami „za”, jednogłośnie i stanowi załącznik protokołu. 

Ad. 4.

Przyjęcie protokołu Nr XXIII z poprzedniej sesji.

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

treści zawartych w protokole.

Radni,  w głosowaniu 12 „za”,  jednogłośnie przyjęli  protokół  Nr  XXIII/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).

Wójt  Gminy Masłów Tomasz Lato  dodał,  że  w Kurierze Masłowskim pojawi  się  szczegółowe

rozliczenie  zadania  pn.  Budowa Pomnika  Świętego  Jana  Pawła  II  i  przedstawił  szczegółowo

kwoty  na  to  zadanie.  Wójt  Gminy  poinformował  również  na  jakim  etapie  jest  Studium

Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Masłów.

Przewodniczący Rady przywitał radnego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego pana Tomasza

Zbróg.

Nie zgłoszono uwag, sprawozdanie zostało przyjęte.
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Ad. 6.

Projekt  uchwały  w  sprawie  wspólnej  obsługi  jednostek  organizacyjnych  Gminy  Masłów

zaliczonych do sektora finansów publicznych.

Pani  Monika  Dolezińska  –  Włodarczyk  –  Zastępca  Wójta  Gminy  Masłów  przedstawiła

szczegółowo projekt uchwały.

Brak uwag w tym punkcie.

Komisja  Oświaty,  Kultury,  Opieki  Społecznej  i  Promocji  Gminy,  w  dniu  25.07.br.  pozytywnie

zaopiniowała projekt uchwały (stanowi załącznik protokołu).

Komisja  Budżetu  i  Finansów,  na  posiedzeniu  w  dniu  25.07.2016  r.  zaopiniowała  pozytywnie

przedstawiony projekt (stanowi załącznik).

Uchwała Nr XXIV/219/2016 Rady Gminy Masłów w sprawie  wspólnej  obsługi  jednostek

organizacyjnych Gminy Masłów zaliczonych do sektora finansów publicznych – została

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

Ad. 7.

Projekt  uchwały  w  sprawie  utworzenia  jednostki  organizacyjnej  gminy  Masłów  pod  nazwą

Centrum Usług Wspólnych Gminy Masłów i nadania jej statutu. 

Zastępca Wójta Gminy Masłów przedstawiła projekt uchwały.

Nie zgłoszono uwag.

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

przedstawiony projekt.

Komisja Budżetu i Finansów, w dniu 25.07.br. pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały

(stanowi załącznik).

Uchwała  Nr  XXIV/220/2016  Rady  Gminy  Masłów  w  sprawie  utworzenia  jednostki

organizacyjnej  gminy  Masłów  pod  nazwą   Centrum  Usług  Wspólnych  Gminy  Masłów

i nadania jej statutu – została przyjęta w głosowaniu 12 „za”, jednogłośnie i stanowi załącznik

protokołu.

Ad. 8.

Projekt uchwały w sprawie likwidacji Samorządowego Zespołu Obsługi Oświaty w Masłowie. 

Zastępca  Wójta  Gminy  Masłów  Monika  Dolezińska  –  Włodarczyk  przedstawiła  szczegółowo

projekt uchwały.

Nie zgłoszono uwag.

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

(stanowi załącznik).

Komisja Budżetu i Finansów zaopiniowała pozytywnie przedstawiony projekt (stanowi załącznik).
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Uchwała  Nr  XXIV/221/2016  Rady  Gminy  Masłów  w  sprawie  likwidacji  Samorządowego

Zespołu  Obsługi  Oświaty  w  Masłowie –  została  przyjęta  12  głosami  „za”,  jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik protokołu.

Wójt  Gminy Masłów podziękował wszystkim pracownikom Zespołu i  wyjaśnił,  że jest to okres

przejściowy do nowej struktury jednostki.

Pani Irena Kundera – Kierownik Samorządowego Zespołu Obsługi Oświaty podziękowała również

i dodała, że Zespół funkcjonował prawie piętnaście lat.

Ad. 9.

Projekt uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Masłów.

Kierownik referatu Rolnictwa, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska – pan Wojciech

Fąfara przedstawił szczegółowo projekt uchwały.

Przewodniczący  Rady  poinformował,  że  w  toku  procedowania  tego  projektu  wpłynęły  uwagi

zgłoszone  przez  mieszkańca  gminy,  które  zostały  przekazane  mecenasowi  Konradowi

Kamińskiemu.

Mecenas  Konrad  Kamiński  wyjaśnił,  że  uwaga  nr  2  i  3  zostały  przedstawione  przez  Pana

Kierownika. Uwagi te dotyczyły częstotliwości i utworzenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów

Komunalnych. W punkcie 1 mieszkaniec kwestionuje zapis  § 14 dotyczący miesięcznej normy

wytwarzania odpadów komunalnych. Mecenas wyjaśnił, z czego wynika ten zapis i w jakim celu

jest on stosowany. 

Mieszkaniec Gminy P.K.  zabrał głos informując,  że gmina chce odebrać maksymalnie 240 kg

odpadów rocznie od mieszkańca.

Przewodniczący Rady odpowiedział, że takiego zapisu nie ma.

Mieszkaniec Gminy wskazał  § 4 projektu uchwały w sprawie  ustalenia szczegółowego sposobu

i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych.

Wójt Gminy odpowiedział, że uwagi Pana traktuje bardzo poważnie, gdyż dobro mieszkańców

jest celem nadrzędnym. Podana ilość odpadów jest daną statystyczną i zapewnił, że każda ilość

odpadów  jest  i  będzie  odbierana  i  nikt  w  urzędzie  nie  prowadzi  analizy  ile  odpadów  jest

oddawanych przez poszczególnych mieszkańców.

Mieszkaniec Gminy wyjaśnił, że kieruje się przepisem.

Pan  Bogusław  Krukowski  –  przedstawiciel  Stowarzyszenia  Nowoczesna  Gmina  zabrał  głos,

informując, że zapis powinien być jednoznaczny.

Mieszkaniec  Gminy  zabrał  głos  odnośnie  drugiego  punktu;  z  uwagi  na  dużą  ilość  odpadów

zielonych  w okresie  letnim oraz   z  uwagi  na  brak  kompostownika,  mieszkaniec  ma problem

z gospodarowaniem tego typu odpadów.

Kierownik  RGKiOŚ  odpowiedział,  że  raz  w  miesiącu  firma  odbiera  odpady  ulegające

biodegradacji.
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W  odpowiedzi,  mieszkaniec  gminy  wyjaśnił,  że  odbiór  raz  w  miesiącu  to  nie  jest  tożsame

z zapisem Ministerstwa.

Wójt  Gminy ponownie podkreślił,  że każda ilość odpadów wygenerowanych w gospodarstwie

będzie  odbierana.  Wójt  wyjaśnił  również  sytuację  związaną  z  utworzeniem PSZOK i  etapem

realizacji tego zadania (lokalizacja została zaakceptowana i najpóźniej w połowie przyszłego roku

to miejsce zostanie uruchomione). Wójt zwrócił się z apelem, by nie przekazywać mieszkańcom

informacji, które nie są prawdą; śmieci będą odbierane w ilości niemierzalnej. 

Pan Bogusław Krukowski zwrócił się do radnych z prośbą, by nie sugerowali się interpretacją

Wójta, lecz zapisem zawartym w projekcie uchwały.

Przewodniczący Rady odpowiedział,  że nie jest  to  projekt,  nad którym w tej  chwili  proceduje

Rada.

Wójt Gminy odpowiedział, że z jego strony jest pełna przychylność, jeśli dodanie jednego słowa

uspokoi Państwa Radnych, to nie ma przeszkód by doprecyzować ten punkt.

Radny  Janusz  Obara  zwrócił  się  do  pana  Krukowskiego  z  pytaniem,  czy  nie  było  go  przy

tworzeniu tego zapisu.

Wójt wyjaśnił, że jest to zapis przeniesiony z poprzedniej uchwały.

Pan Krukowski odpowiedział, że nie pamięta.

Nie zgłoszono więcej uwag.

Komisja  Ochrony  Środowiska,  Gospodarki  Gruntami  i  Rolnictwa,  na  posiedzeniu  w  dniu

22.07.2016 r., zaopiniowała pozytywnie omawiany projekt uchwały (stanowi załącznik protokołu).

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

Uchwała  Nr  XXIV/222/2016  Rady  Gminy  Masłów  w  sprawie  regulaminu  utrzymania

czystości i porządku na terenie Gminy Masłów – podjęta została 12 głosami „za”, jednogłośnie

i stanowi załącznik protokołu.

Przewodniczący Rady ogłosił 5 – minutową przerwę.

Po przerwie.

Ad. 10.

Projekt  uchwały  w  sprawie  ustalenia  szczegółowego  sposobu  i  zakresu  świadczenia  usług

w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,

na których zamieszkują mieszkańcy w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami

komunalnymi.

Pan  Wojciech  Fąfara  –  Kierownik  referatu  Rolnictwa,  Gospodarki  Przestrzennej  i  Ochrony

Środowiska zgłosił dwie autopoprawki w imieniu Wójta Gminy: w uzasadnieniu do uchwały, gdzie

omyłkowo wpisany został niewłaściwy publikator uchwały; prawidłowy to Dz. U. z 2016 r. poz. 250

oraz w § 4 proponuje się zapis w brzmieniu: „Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

obejmuje odbiór odpadów komunalnych wytworzonych przez jednego mieszkańca, których ilość
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wynosi statystycznie 240 kg w skali roku”.

Nie zgłoszono uwag w tym punkcie.

Komisja Ochrony Środowiska, Gospodarki Gruntami i Rolnictwa zaopiniowała pozytywnie projekt

uchwały (stanowi załącznik protokołu).

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

Przewodniczący Rady poinformował, że w pierwszej kolejności głosowane będą autopoprawki.

Autopoprawka dotycząca zmiany publikatora w proponowanym uzasadnieniu do uchwały została

przyjęta w głosowaniu: 12 „za”, jednogłośnie.

Autopoprawka § 4 została przyjęta 12 głosami „za”, jednogłośnie.

Uchwała  Nr  XXIV/223/2016  Rady  Gminy  Masłów  w  sprawie  ustalenia  szczegółowego

sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów

komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w zamian

za  uiszczoną  opłatę  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi –  została  przyjęta

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

Ad. 11.

Projekt uchwały w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

oraz stawki opłaty.

Kierownik RGKiOŚ Wojciech Fąfara przedstawił szczegółowo projekt uchwały. 

Nie zgłoszono uwag.

Komisja Ochrony Środowiska, Gospodarki Gruntami i Rolnictwa zaopiniowała pozytywnie projekt

uchwały (stanowi załącznik protokołu).

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

Sołtys sołectwa Wiśniówka pani Maria Bysiak zapytała ile będzie wynosić opłata.

Kierownik RGKiOŚ odpowiedział, że opłaty zostają na tym samym poziomie. 

Uchwała  Nr  XXIV/224/2016  Rady Gminy Masłów w sprawie  metody ustalenia  opłaty  za

gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty – przyjęta została w głosowaniu

12 „za”, jednogłośnie i stanowi załącznik protokołu. 

Ad. 12.

Projekt uchwały  w sprawie  terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie

odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na obszarze Gminy Masłów.

Kierownik referatu RGKiOŚ Wojciech Fąfara omówił projekt uchwały. 

Nie zgłoszono uwag.

Komisja Ochrony Środowiska, Gospodarki Gruntami i Rolnictwa pozytywnie zaopiniowała projekt

uchwały.

Komisja Budżetu i Finansów również pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt.
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Uchwała Nr XXIV/225/2016 Rady Gminy Masłów w sprawie terminu, częstotliwości i trybu

uiszczania  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi  przez  właścicieli

nieruchomości na obszarze Gminy Masłów – została podjęta 12 głosami „za”, jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik protokołu. 

Ad. 13.

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Masłów.

Pani  Małgorzata  Kumór  –  Skarbnik  Gminy zgłosiła  autopoprawkę  wynikającą  z  konieczności

wskazania  innego  źródła  finansowania  zadania  dotyczącego  budowy  świetlicy  w  Dąbrowie.

Ponadto, w autopoprawce wprowadza się zmiany dotyczące subwencji oświatowej,  w związku

z koniecznością zapewnienia środków na odprawy emerytalne dwóch nauczycieli.

Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała autopoprawkę (stanowi załącznik).

Komisja  do  spraw  Inwestycji  zaopiniowała  pozytywnie  zgłoszoną  autopoprawkę  (stanowi

załącznik). 

W głosowaniu, 12 „za”, jednogłośnie radni przyjęli autopoprawkę.

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). 

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

(stanowi załącznik).

Uchwała Nr XXIV/226/2016 Rady Gminy Masłów w sprawie zmiany uchwały budżetowej

gminy Masłów – została przyjęta w głosowaniu 12 „za”, jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik

protokołu.

Ad. 14. 

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

Masłów na lata 2016 – 2026.

Skarbnik Gminy Masłów Małgorzata Kumór przedstawiła autopoprawkę wynikającą ze spójności

z uchwałą w sprawie zmian budżetu oraz projekt uchwały w sprawie WPF. 

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).

Autopoprawka została przyjęta w głosowaniu 12 „za” jednogłośnie.

Komisja  Budżetu  i  Finansów  zaopiniowała  pozytywnie  przedstawiony  projekt  uchwały

uwzględniający autopoprawkę (stanowi załącznik).

Komisja do spraw Inwestycji pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt (stanowi załącznik).
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Komisja Oświaty, Kultury Opieki Społecznej i Promocji Gminy pozytywnie zaopiniowała projekt

(stanowi załącznik).

Uchwała Nr  XXIV/227/2016  Rady Gminy Masłów w sprawie zmiany uchwały w sprawie

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Masłów na lata 2016 – 2026 – podjęta została 12

głosami „za”, jednogłośnie i stanowi załącznik protokołu.

Ad. 15.

Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej 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 XXIV/228/2016 Rady Gminy Masłów w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/180/2016

Rady Gminy Masłów z dnia 26 lutego 2016 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej

dla  Powiatu  Kieleckiego –  została  podjęta  12  głosami  „za”,  jednogłośnie.  Uchwała  stanowi

załącznik protokołu. 

Ad. 16.

Projekt uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.

Inspektor  referatu  Budownictwa  i  Gospodarki  Przestrzennej  Jarosław  Rutczyński  przedstawił

projekt uchwały.

Nie zgłoszono uwag.

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

Uchwała Nr XXIV/229/2016 Rady Gminy Masłów w sprawie  zaliczenia dróg do kategorii

dróg  gminnych –  została  przyjęta  w  głosowaniu  12  „za”,  jednogłośnie  i  stanowi  załącznik

protokołu. 

Ad. 17.

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej planu aglomeracji Kielce.

Omówienia projekt uchwały dokonał Kierownik referatu Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej

Dariusz Korczyński.  

Nie zgłoszono uwag.

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

Uchwała Nr  XXIV/230/2016 Rady Gminy Masłów w sprawie  wyrażenia  opinii  dotyczącej

planu  aglomeracji  Kielce –  podjęta  została  w  głosowaniu  12  „za”,  jednogłośnie.  Uchwała

stanowi załącznik protokołu. 

8 z 11
Sesja Nr XXIV/2016 Rady Gminy Masłów 



Ad. 18.

Interpelacje i zapytania.

Sołtys sołectwa Mąchocice Kapitulne Jan Sobecki zabrał głos odnośnie drogi w części sołectwa,

zwanej  Zakaniów,  gdzie  pojawił  się  problem dotyczący szerokości  tej  drogi.  Po wyznaczeniu

granic okazuje się, że szerokość pasa drogi wynosi 3 m, co uniemożliwia przejazd jakiegokolwiek

pojazdu.

Wójt Gminy odpowiedział, że sprawa jest gminie znana, pracownicy uczestniczyli w spotkaniu na

tym terenie. Jest to poniekąd konflikt sąsiedzki, który urząd stara się łagodzić.

Kierownik referatu Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej Dariusz Korczyński potwierdził,  że

faktycznie droga ma tam około 3 m szerokości i nie ma woli odstąpienia gruntu pod poszerzenie

tego pasa.

Wójt Gminy dodał, że jest to sytuacja, którą zastaliśmy i zadeklarował zobowiązanie, w miarę

możliwości, do pomocy w tej sprawie.

Radna Teodora Jagiełło poruszyła sprawę chodnika w Woli Kopcowej, który kończy się w połowie

działki  państwa  Pniaków.  Radna  zwróciła  się  z  pytaniem,  czy  jest  możliwość  wprowadzenia

poprawki do tego projektu.

Wójt  Gminy odpowiedział,  że jest to zadanie realizowane przez Powiat,  przy udziale środków

gminy w wysokości 50/50, więc trudno odpowiadać za Pana Starostę. Wójt dodał, że ma wstępne

zapewnienia  ze  strony  Starostwa,  dotyczące  realizacji  tego  zadania  z  których  wynika,  że

Starostwo będzie starało się wygospodarować środki na realizację tego chodnika, do pętli w Woli

Kopcowej. 

Pan Bogusław Krukowski – przedstawiciel  Stowarzyszenia Nowoczesna Gmina poruszył  dwie

sprawy:

1) Studium  Kierunków  Zagospodarowania  Przestrzennego;  po  pojawieniu  się  informacji

o przebudowie drogi wojewódzkiej, brak jest zaznaczonego korytarza tej drogi w Studium; 

2) nagrywania sesji Rady Gminy; w projekcie Statutu Radni chcą się wycofać z nagrywania,

mimo  że  wprowadzane  są  nowe  technologie  w  urzędzie  i  nie  jest  to  nadmierne

obciążenie.

Wójt Gminy poinformował, że już raz udzielił Panu odpowiedzi na to pytanie i zrobi to jeszcze raz,

publicznie. Na przebudowę drogi nie ma projektu, jest jedynie koncepcja.

Kierownik  referatu  BiGP  Dariusz  Korczyński  wyjaśnił  szczegółowo  znaczenie  tej  drogi

i przedstawił uzasadnienie przekazane przez urbanistę.

Przewodniczący  Rady  zwrócił  uwagę  na  fakt,  że  wczoraj  Sejmik  przyjął  przekazanie

doprojektowania tego odcinka drogi, Przewodniczący poinformował, że rozmawiał z Marszałkiem

i uzyskał informację, że potrzeba około 1,5 roku na uzyskanie decyzji środowiskowej.  Żeby tę

drogę wrysować, to musielibyśmy wstrzymać Studium co najmniej o te 1,5 roku. 

Wójt Gminy dodał, że w poniedziałek w Urzędzie Marszałkowskim odbyło się spotkanie w sprawie
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tej  drogi  i  przedstawił  ustalenia  z  tego spotkania.  Wójt  poinformował  również  o  inwestycjach

i etapie zadań realizowanych w tym roku.

Sołtys Sobecki zapytał o przebudowę drogi przez Mąchocice górne.

Wójt Gminy wyjaśnił,  że na ten moment,  w Mąchocicach Kapitulnych projektowana jest droga

przez  Zakaniów.  Wójt  szczegółowo  omówił  problemy  związane  z  rozbudową  drogi  przez

Mąchocice górne, gdzie pas drogi jest wąski, a mieszkańcy niejednokrotnie mają wybudowane

trwałe  ogrodzenia.  Odciążeniem  tej  drogi  i  częściowym  rozwiązaniem  problemów

komunikacyjnych w tej części jest budowa drogi poniżej istniejącej drogi, gdzie planowany pas

drogi pozwoliłby na przejazd komunikacji zbiorowej. Wójt przedstawił również inwestycje drogowe

realizowane obecnie na terenie gminy i dodał, że nie jest w stanie podać konkretów w sprawie tej

drogi.

W odpowiedzi na pytanie w sprawie Statutu, Przewodniczący Rady poinformował, że prace nad

dokumentem trwają. Komisja na tę chwilę podjęła decyzję, że odzwierciedleniem przebiegu sesji

jest  protokół.  Do momentu zatwierdzenia protokołu takie nagranie będzie i  istnieje możliwość

zweryfikowania dokumentu. Jest to propozycja zapisu, Statut nie jest jeszcze zatwierdzony.

Mieszkaniec  Gminy  P.K.  zabrał  głos  informując,  że  uczestniczył  we  wszystkich  spotkaniach

komisji  statutowej  i  toczył  batalię  odnośnie  zasad  jawności.  Mieszkaniec  przedstawił  swoje

argumenty  w  sprawie  nagrywania  posiedzeń  i  dodał,  że  grupa,  w  imieniu  której  występuje,

sfinansuje  system  nagłaśniania  sali  wraz  z  nagrywaniem.  Mieszkaniec  zabrał  głos  również

w sprawie uchwały dot. śmieci. W § 2 jest zapis dotyczący odrębnej umowy na odbiór odpadów w

związku  z  prowadzoną  działalnością.  Mieszkaniec  zapytał,  co  w  przypadku,  kiedy  właściciel

dzierżawi teren pod działalność.

Przewodniczący Rady odpowiedział, że uchwała została podjęta w takiej treści.

Radny  Janusz  Obara  odpowiedział,  że  dzierżawca  powinien  podpisać  umowę,  w  związku

z prowadzoną działalnością. 

Mieszkaniec Gminy zaznaczył, że zapis nakłada obowiązek na właściciela posesji.

Przewodniczący  Rady  odpowiedział,  że  poprosi  o  interpretację  i  ewentualnie  odpowiedź  na

piśmie.

Brak więcej głosów w tym punkcie.

Ad. 19.

Sprawy organizacyjne, komunikaty. 

Sołtys sołectwa Dąbrowa pani Aniela Cedro zaprosiła na uroczyste otwarcie świetlicy wiejskiej

w Dąbrowie (dojazd od ul. Radomskiej) w dniu 30 lipca br. o godz. 17:00.

Brak więcej tematów w tym punkcie.

Ad. 20.
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Zakończenie obrad. 

Po wyczerpaniu tematyki Przewodniczący Rady Gminy Masłów Sylwester Wojtyna podziękował

za udział w XXIV sesji Rady Gminy Masłów i o godzinie 17:00 – zamknął obrady.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokolant: Przewodniczący Rady Gminy Masłów

Joanna Synak /-/ Sylwester Wojtyna
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