
Protokół Nr XXV/2016

z sesji Rady Gminy Masłów, 

która odbyła się w dniu 08 września 2016 roku

Tematyka sesji:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu Nr XXIV z poprzedniej sesji.

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

6. Informacja przedstawiciela Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kielcach w sprawie zagrożenia

rozprzestrzenienia się afrykańskiego pomoru świń (ASF). 

7. Informacja Lokalnej Grupy Działania „Wokół Łysej Góry” nt. harmonogramu naborów w ramach

wdrażania projektów w latach  2016 – 2022.

8. Projekt uchwały w sprawie zmiany siedzib obwodowych komisji wyborczych.

9. Projekt uchwały w sprawie Statutu Gminy Masłów.

10. Projekt uchwały w sprawie nadania nazw ulic w obrębie Masłów Pierwszy, gmina Masłów.

11. Projekt  uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na odstąpienie  od obowiązku przetargowego

trybu  zawarcia  długoterminowej  umowy  najmu  pomieszczeń  w  budynku  w  Mąchocicach

Kapitulnych 66 oraz części działki 901/1 w Mąchocicach Kapitulnych.

12. Projekt  uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego

trybu  zawarcia  długoterminowej  umowy  najmu  zabudowanej  działki  nr  432/1  położonej  w

Mąchocicach Kapitulnych.

13. Projekt uchwały w sprawie odpłatnego nabycia na rzecz Gminy Masłów działki nr 342/2 o

pow. 0,2834 ha położonej w Domaszowicach.

14. Projekt  uchwały  w  sprawie  wystąpienia  do  Wojewody  Świętokrzyskiego  z  wnioskiem

o przekazanie na rzecz Gminy Masłów działki nr 895 położonej w Mąchocicach Kapitulnych.

15. Projekt uchwały w sprawie sprzedaży działek nr 1081 o pow. 2,6500 ha i nr 1084 o pow.

0,8000 położonych w Masłowie Pierwszym, stanowiących własność Gminy Masłów.

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

17. Interpelacje i zapytania.

18. Sprawy organizacyjne, komunikaty.

19. Zakończenie obrad. 
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Ad. 1.

Otwarcie sesji. 

Stosownie do art.  20 ust.  1 ustawy o samorządzie gminnym,  w dniu 08 września 2016 roku

o  godzinie  14:08,  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:  Panią  Annę  Łubek  –  Prezes  Zarządu  Stowarzyszenia

"Lokalna  Grupa  Działania  -  Wokół  Łysej  Góry" oraz  Pana  Jarosława  Sułek  –  Zastępcę

Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kielcach.

Ad. 2.

Stwierdzenie quorum.

W dzisiejszym posiedzeniu uczestniczy 15 radnych – 100 % z 15 osobowego składu Rady, co jest

podstawą do podejmowania prawomocnych uchwał.

Lista obecności stanowi załącznik Nr 1 niniejszego protokołu.

Ad. 3.

Przyjęcie porządku obrad.

Brak uwag w tym punkcie.

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

Ad. 4.

Przyjęcie protokołu Nr XXIV z poprzedniej sesji.

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

treści zawartych w protokole.

Radni,  w głosowaniu 15 „za”,  jednogłośnie przyjęli  protokół  Nr XXIV/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.

Informacja przedstawiciela Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kielcach w sprawie zagrożenia

rozprzestrzenienia się afrykańskiego pomoru świń (ASF).

Pan  Jarosław  Sułek  –  Zastępca  Powiatowego  Lekarza  Weterynarii  w  Kielcach  przedstawił

szczegółowo  zagrożenia  i  środki  ostrożności,  jakie  należy  zachować  w  celu  zabezpieczenia
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inwentarza. Śmiertelność wśród trzody chlewnej kształtuje się na poziomie 90%. do materiałów

załączona została informacja o objawach, jakie występują w przypadku zakażenia. 

Przewodniczący  Rady  zwrócił  się  z  pytaniem,  czy  choroba  dotyczy  tylko  świń  i  dzików,  czy

stwierdzono przypadki zarażenia wśród ludzi.

Pan Sułek odpowiedział, że wirus nie przenosi się na drób, na przeżuwacze, na owce czy konie,

jednak powoduje duże straty ekonomiczne.

Radny Robert Fortuna zapytał jakie są skutki wirusa na ludziach.

Pan  Sułek  poinformował,  że  nie  odnotowano  przypadków zachorowania  wśród  ludzi,  jednak

z uwagi na zbliżony genotyp człowieka, Powiatowy Inspektorat Weterynarii stara się „dmuchać na

zimne”.

Nie zgłoszono więcej pytań, Przewodniczący Rady podziękował za udział w sesji.

Ad. 7.

Informacja Lokalnej Grupy Działania „Wokół Łysej Góry” nt. harmonogramu naborów w ramach

wdrażania projektów w latach  2016 – 2022. 

Pani Anna Łubek – Prezes Zarządu  Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania -  Wokół Łysej

Góry" przedstawiła informację nt.  funkcjonowania, LGD, typów i harmonogramu naborów oraz

ogólnych  zasad  wymaganych  przy  składaniu  wniosku.  Pani  Prezes  zaprosiła  na  warsztaty

i dyżury organizowane przez Stowarzyszenie, biuro LGD działa w Bielinach od poniedziałku do

piątku w godzinach 7:30 – 15:30. W gminach zorganizowane są dyżury – w Gminie Masłów,

w każdy wtorek od godz. 13:00.

Radna  Teodora  Jagiełło  zabrała  głos,  w  sprawie  aplikowania  o  środki  –  mogą  zarówno

stowarzyszenia  rejestrowane  w  sądzie  jak  i  zwykłe.  Czy  jest  wymagany  jakiś  okres

funkcjonowania stowarzyszenia,  czy od razu po zarejestrowaniu.  Kiedyś wymagany był  okres

minimalny 6 miesięcy.

Pani  Łubek odpowiedziała,  że takich obwarowań w przepisach nie ma.  Zapis  co do długości

funkcjonowania organizacji występuje jedynie w przypadku przedsiębiorców, że okresie ostatnich

3  lat  firma funkcjonowała  przed  365  dni.  LGD udziela  swojego  doświadczenia  organizacjom

lokalnych,  świadcząc  przed  Urzędem  Marszałkowskim,  że  dana  społeczność  jest  w  stanie

zorganizować dane przedsięwzięcie.

Radny Ryszard  Filipowicz  zwrócił  się  z  pytaniem kiedy i  gdzie  przedstawiciele  stowarzyszeń

mogą brać udział w szkoleniach, żeby zbierać wspomniane punkty.

Pani Łubek odpowiedziała, że na chwilę obecną w dniu wczorajszym i dzisiejszym pracownicy

biura szkolą się w przygotowaniu wniosku i  robieniu biznesplanu.  Wobec czego,  w niedługim

terminie  podane  zostaną  do  publicznej  wiadomości  terminy  szkoleń.  Na  pewno  szkolenie

odbędzie się na terenie gminy. 

Przewodniczący Rady Gminy Sylwester Wojtyna zapytał, czy tylko przedsiębiorcy z terenu gminy
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mogą ubiegać się o środki.

W odpowiedzi, Pani Łubek wyjaśniła, że warunkiem jest prowadzenie działalności gospodarczej

na obszarze funkcjonowania Lokalnej Grupy Działania.

Nie zgłoszono więcej uwag. Przewodniczący Rady podziękował za złożenie informacji.

Ad. 8.

Projekt uchwały w sprawie zmiany siedzib obwodowych komisji wyborczych. 

Zastępca  Wójta  Gminy  Masłów  Monika  Dolezińska  –  Włodarczyk  przedstawiła  szczegółowo

zakres proponowanych zmian, zawartych w projekcie uchwały.

Nie zgłoszono uwag.

Komisja Budżetu i Finansów, na posiedzeniu w dniu 05.09.br. pozytywnie zaopiniowała projekt

(stanowi załącznik protokołu).

Uchwała Nr XXV/231/2016 Rady Gminy Masłów w sprawie  zmiany siedzib obwodowych

komisji wyborczych – została przyjęta 15 głosami „za”, jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik

protokołu.

Ad. 9.

Projekt uchwały w sprawie Statutu Gminy Masłów.

Radny Ryszard Filipowicz poprosił o przerwę i spotkanie w gronie Komisji ds. zmiany Statutu,

gdyż ma jeszcze wątpliwości, które chciałby rozwiać.

Przewodniczący Rady ogłosił 10 – minutową przerwę. 

Po przerwie, Przewodniczący Rady przypomniał, że Rada obraduje nad pkt 9 porządku obrad. 

Przewodnicząca Komisji do spraw zmiany Statutu – radna Teodora Jagiełło przedstawiła zmiany

zaproponowane  w  projekcie  Statutu,  opracowane  przez  Komisję  na  wielu  burzliwych

posiedzeniach. Przewodnicząca dodała, że projekt ten nie w pełni ją satysfakcjonuje, z uwagi na

braki zapisów dotyczących dostępu do informacji.  Przewodnicząca Komisji  odczytała fragment

artykułu  z  Kuriera  Prawnego,  załączonego  radnym  do  projektu  Statutu.  Przewodnicząca

wyjaśniła,  że  mimo tych wątpliwości,  nie  ma mocy sprawczej  do przekonania  całej  Rady do

swego zdania.

Przewodniczący Rady poprosił o głos radnych w tym temacie.

Radny Ryszard Filipowicz zabrał głos, informując, że podobnie jak radna Jagiełło nie do końca

usatysfakcjonowany jest zapisami zawartymi w Statucie. Brak zapisów o nagrywaniu powoduje,

że będzie głosował przeciw przyjęciu tej uchwały. 

Mieszkaniec Gminy P.K.  przedstawił  klika,  spośród około 20 wniosków,  złożonych do Statutu

przez kilku mieszkańców, argumenty, które przyświecały tym wnioskom i przykłady samorządów,

w których te zapisy funkcjonują. Mieszkaniec dodał, że nie spodziewał się, usunięcia z projektu

4 z 10
Sesja Nr XXV/2016 Rady Gminy Masłów 



Statutu zapisu dotyczącego nagrywania i że uwierzył  w zapewnienia ze strony administracji  o

chęci współpracy. 

Pani Ewa Kokowska – Radca Prawny podkreśliła, że statut w żaden sposób nie reguluje zasad

dostępu  do  dokumentów,  reguluje  to  ustawa.  Statut  reguluje  zagadnienia  ustrojowe,

wewnątrzorganizacyjne  gminy.  I  to  przyświecało  idei  zmiany  statutu.  Na  gruncie  ustawy

o  informacji  publicznej  jest  jawność  posiedzeń  organów  pochodzących  z  wyborów

powszechnych, więc w sposób oczywisty posiedzenia rady i komisji są jawne.  Protokół z obrad

takich  organów  jest  kwestią  wewnętrzną  gminy,  regulowaną  statutem,  który  opisuje  jakie

elementy  w  statucie  powinny  się  znaleźć.  Nie  jest  możliwe,  by  osoba  obsługująca  sesję,

w sposób zadowalający wszystkich,  sporządziła  protokół.  Ma to być  dokumentacja  urzędowa

istotnych elementów, trybu podjęcia uchwały, quorum, zgodności z procedurą. Protokół nie jest

ilustracją emocji w dyskusji nad uchwałami i nie powinien zawierać tego rodzaju adnotacji, które

z punku widzenia prawnego są nieistotne. W statucie przewiduje się możliwość wglądu radnemu

do protokołu i ostatecznie to Rada zatwierdza dokument na kolejnym posiedzeniu. Zupełnie inną

kwestią  jest  zasada  udostępniana  dokumentów w BIP,  bo  reguluje  to  ustawa o  dostępie  do

Biuletynu informacji Publicznej i zarządzający stroną. Czerpanie doświadczeń czy powoływanie

się na zapisy,  że w innych gminach jest  inaczej  nie wydaje  się uzasadnione.  Radca Prawny

podkreśliła raz jeszcze, że nikt w tej gminie nie chce jawności naruszać. Pani Kokowska dodała,

że głosowanie nad projektem nowego Statutu odbywa się  w reżimie  starego Statutu.  Wobec

powyższego, z mocy § 44, gdzie opisano procedurę zgłaszania poprawek, a tych poprawek nie

ma;  w  nawiązaniu  do  §  49  przebieg  glosowania  jest  następujący:  litera  a)  głosowanie  nad

wnioskiem o przyjęcie uchwały w całości, w razie zgłoszenia takiego wniosku. Wniosek ten został

przyjęty na Komisji Statutowej, w której Radca Prawny uczestniczyła, zwołanej w przerwie obrad

Rady. 

Przedstawiciel  Stowarzyszenia  Nowoczesna  Gmina  Bogusław  Krukowski  zwrócił  się  do

Przewodniczącego Rady, zwracając mu uwagę, że na poprzedniej sesji Rady Przewodniczący

zapewniał,  że będzie zabiegał,  by zapis o nagrywaniu pojawił  się w Statucie.  Pan Krukowski

zapytał panią Kokowską, czy korzysta z telefonu komórkowego, czy rachunki płaci przez internet,

czy chodzi do banku.

Przewodniczący Rady zwrócił uwagę przedmówcy, że nie jest to tematem obrad.

Pan  Krukowski  dodał,  że  mieszkańcy  zwracają  się  do  niego  z  wnioskami,  że  wiele  spraw

urzędowych chcą załatwić przez internet i powinno się im to umożliwić. Można zapewnić tylko

wymagane minimum zamiast wykorzystywać nowe technologie.

Radca Prawny dodała, że zasada realizacji mandatu radnego zakłada, że jest to mandat wolny

i żaden mieszkaniec nie może z tego tytułu czynić radnym uwag, in plenum.

Przewodniczący Rady zapewnił, że dopóki będzie sprawował funkcję Przewodniczącego Rady,

dołoży wszelkich starań o to, by tak jak do tej pory posiedzenia były rejestrowane.
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Przewodniczący Rady zamknął dyskusję.

Uchwała Nr XXV/232/2016 Rady Gminy Masłów w sprawie Statutu Gminy Masłów – podjęta

została  w głosowaniu:  13 „za”,  1  „przeciw”,  1 „wstrzymujący się”.  Uchwała  stanowi  załącznik

protokołu.

Obrady opuścili radna Teodora Jagiełło i radny Andrzej Pedrycz.

Ad. 10.

Projekt uchwały w sprawie nadania nazw ulic w obrębie Masłów Pierwszy, gmina Masłów.

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

Środowiska przedstawił projekt uchwały.

Przewodniczący  Rady  poinformował,  że  był  inicjatorem  tej  uchwały  i  zachęcił  do  zgłaszania

miejsc w tych sołectwach, gdzie wprowadzono ulice, ale ze względu na budowę kolejnych domów

jest potrzeba uzupełnienia nazw ulic.

Nie zgłoszono więcej uwag w tym punkcie.

Komisja  Ochrony  Środowiska,  Gospodarki  Gruntami  i  Rolnictwa,  w  dniu  05  września

zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały (stanowi załącznik protokołu).

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

Uchwała Nr XXV/233/2016 Rady Gminy Masłów w sprawie nadania nazw ulic w obrębie

Masłów  Pierwszy,  gmina  Masłów –  została  przyjęta  w  głosowaniu  13  „za”,  jednogłośnie

i stanowi załącznik protokołu.

Ad. 11.

Projekt uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu

zawarcia długoterminowej umowy najmu pomieszczeń w budynku w Mąchocicach Kapitulnych 66

oraz części działki 901/1 w Mąchocicach Kapitulnych.

Kierownik RGKiOŚ Wojciech Fąfara szczegółowo przedstawił projekt uchwały. 

Nie zgłoszono uwag.

Komisja Ochrony Środowiska, Gospodarki Gruntami i Rolnictwa pozytywnie zaopiniowała projekt

uchwały (stanowi załącznik protokołu).

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

Uchwała Nr XXV/234/2016 Rady Gminy Masłów w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie

od obowiązku przetargowego trybu zawarcia długoterminowej umowy najmu pomieszczeń

w  budynku  w  Mąchocicach  Kapitulnych  66  oraz  części  działki  901/1  w  Mąchocicach

Kapitulnych – przyjęta została w głosowaniu 13 „za”, jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik

protokołu. 

Ad. 12.
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Projekt uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu

zawarcia długoterminowej umowy najmu zabudowanej działki nr 432/1 położonej w Mąchocicach

Kapitulnych.

Kierownik referatu RGKiOŚ Wojciech Fąfara omówił projekt uchwały. 

Nie zgłoszono uwag.

Komisja Ochrony Środowiska, Gospodarki Gruntami i Rolnictwa zaopiniowała pozytywnie projekt

uchwały.

Komisja Budżetu i Finansów również pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt.

Uchwała Nr XXV/235/2016 Rady Gminy Masłów w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie

od obowiązku przetargowego trybu zawarcia długoterminowej umowy najmu zabudowanej

działki  nr 432/1 położonej w Mąchocicach Kapitulnych – została podjęta 13 głosami „za”,

jednogłośnie i stanowi załącznik protokołu. 

Ad. 13.

Projekt uchwały w sprawie  odpłatnego nabycia na rzecz Gminy Masłów działki nr 342/2 o pow.

0,2834 ha położonej w Domaszowicach.

Kierownik referatu RGKiOŚ przedstawił projekt uchwały.

Komisja  Ochrony  Środowiska,  Gospodarki  Gruntami  i  Rolnictwa  pozytywnie  zaopiniowała

przedstawiony projekt.

Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt. 

Uchwała Nr XXV/236/2016 Rady Gminy Masłów w sprawie odpłatnego nabycia na rzecz

Gminy Masłów działki nr 342/2 o pow. 0,2834 ha położonej w Domaszowicach – została

przyjęta w głosowaniu 13 „za”, jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik protokołu.

Ad. 14. 

Projekt  uchwały  w  sprawie  wystąpienia  do  Wojewody  Świętokrzyskiego  z  wnioskiem  o

przekazanie na rzecz Gminy Masłów działki nr 895 położonej w Mąchocicach Kapitulnych.

Pan Wojciech Fąfara – Kierownik RGKiOŚ przedstawił projekt uchwały. 

Brak głosów w  tym temacie.

Komisja  Ochrony  Środowiska,  Gospodarki  Gruntami  i  Rolnictwa  pozytywnie  zaopiniowała

omawiany projekt (stanowi załącznik).

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

Uchwała Nr  XXV/237/2016  Rady  Gminy  Masłów  w  sprawie wystąpienia  do  Wojewody

Świętokrzyskiego  z  wnioskiem  o  przekazanie  na  rzecz  Gminy  Masłów  działki  nr  895

położonej  w  Mąchocicach  Kapitulnych –  podjęta została  13  głosami  „za”,  jednogłośnie  i

stanowi załącznik protokołu.
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Ad. 15.

Projekt uchwały w sprawie sprzedaży działek nr 1081 o pow. 2,6500 ha i nr 1084 o pow. 0,8000

położonych w Masłowie Pierwszym, stanowiących własność Gminy Masłów.

Kierownik referatu RGKiOŚ przedstawił  projekt  uchwały i  poprosił  o naniesienie autopoprawki

w  uzasadnieniu  do  projektu  uchwał,  gdzie  mylnie  podano  nieaktualny  publikator  ustawy

o samorządzie gminnym. 

Nie zgłoszono uwag.

Komisja Ochrony Środowiska, Gospodarki Gruntami i Rolnictwa zaopiniowała pozytywnie projekt

uchwały (stanowi załącznik).

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

Uchwała Nr XXV/238/2016 Rady Gminy Masłów w sprawie sprzedaży działek nr 1081 o pow.

2,6500  ha  i  nr  1084  o  pow.  0,8000  położonych  w  Masłowie  Pierwszym,  stanowiących

własność Gminy Masłów – została podjęta 12 głosami „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym się”.

Uchwała stanowi załącznik protokołu. 

Ad. 16.

Projekt uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.

Kierownik  referatu  Budownictwa  i  Gospodarki  Przestrzennej  Dariusz  Korczyński  przedstawił

projekt uchwały.

Nie zgłoszono uwag.

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

Uchwała Nr XXV/239/2016 Rady Gminy Masłów w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg

gminnych – została przyjęta w głosowaniu 13 „za”, jednogłośnie i stanowi załącznik protokołu. 

Ad. 17.

Interpelacje i zapytania.

Sołtys sołectwa Mąchocice Kapitulne Jan Sobecki zabrał głos odnośnie działki pod ośrodkiem

zdrowia. Sołtys wyjaśnił, że nie wiedział o tym, że własność tej działki nie była uregulowana.

Kierownik referatu RGKiOŚ Wojciech Fąfara poinformował, że działka nie jest własnością gminy

lecz Skarbu Państwa, a podjęta inicjatywa pozwoli na uregulowanie tego stanu.

Sołtys Jan Sobecki zabrał głos odnośnie lekarza weterynarii, który tutaj mieszka, tu płaci podatki,

a szczepienia psów wykonuje ktoś inny i ktoś inny bierze za to pieniądze.

Kierownik RGKiOŚ odpowiedział, że urząd o tym nie decyduje i nie ma wpływu na świadczenie

tej usługi. 

Przewodniczący Rady dodał,  że  ten weterynarz  również  prowadzi  taką  usługę;  swojego  psa

zaszczepił w tym gabinecie. 

Wójt Gminy dodał, że obowiązuje swoboda działalności gospodarczej i każdy kto ma uprawnienia
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może świadczyć takie usługi.

Radna Małgorzata Kozubek zgłosiła prośbę w imieniu mieszkańca gminy, który sygnalizuje, że

nie ma możliwości podjechać na wózku inwalidzkim pod pomnik Jana Pawła II. 

Radny Robert Fortuna zgłosił potrzebę naprawienia dziury przy samym moście, obok cmentarza

w Brzezinkach. 

Radny  Zbigniew  Bujak  zgłosił  potrzebę  naprawienia  drogi  na  Zakaniowie,  gdzie  w  związku

z  budową  sieci  kanalizacyjnej  powstała  dziura,  która  do  tej  pory  nie  została  zaklejona.

Kilkakrotnie  dosypywano  tam  kamień,  jednak  na  tę  chwilę  ten  ubytek  jest  uciążliwy  dla

mieszkańców. 

Wójt  Gminy wyjaśnił,  że na terenie gminy pracowało kilka firm, które wykonywały to zadanie,

wobec czego urząd ponowi prośbę o przywrócenie właściwego stanu drogi.

Radny  Powiatu  Kieleckiego  pan  Marian  Zarzycki  zabrał  głos  w  imieniu  mieszkańców

miejscowości  Klonów,  którzy  proszą  o  postawienie  w  Brzezinkach  koło  szkoły,  znaku

informacyjnego z napisem „Klonów” i oznaczeniem kierunku jazdy.

Mieszkaniec gminy P.K. zabrał głos w związku z pytaniem dotyczącym nagrywania posiedzeń.

Mieszkaniec przedstawił swoja interpretację zapisów statutu w tym zakresie. Mieszkaniec zapytał

również, czy znany jest skład komisji do spraw petycji.

Sekretarz  gminy  Masłów  Zbigniew  Zagdański  wyjaśnił  zasady  nagrywania  i  udostępniania

nagrania  z  posiedzeń,  w świetle  zapisów obowiązującego i  uchwalonego dziś  Statutu  Gminy

Masłów oraz ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Mieszkaniec gminy zwrócił uwagę na słowa wypowiedziane przez Sekretarza, że w pierwszym

przypadku był obowiązek nagrywania, a  teraz „może być nagrywana”.

Sekretarz Gminy wyjaśnił zasady udostępniania dokumentów w świetle ustawy. 

Mieszkaniec  odpowiedział,  że  zweryfikuje  to  w  praktyce,  czy  słowa  Sekretarza  będą  miały

potwierdzenie, w najbliższych miesiącach.

Przewodniczący Rady Gminy pan Sylwester Wojtyna odniósł się do drugiej części wypowiedzi

mieszkańca; Komisja do spraw petycji zostanie powołana odrębną uchwałą, po wejściu w życie

nowego Statutu Gminy Masłów.

Sekretarz Gminy wyjaśnił zasady zapisu zawartego w nowym Statucie Gminy Masłów i podkreślił,

że nie ma obowiązku sporządzania nagrania z sesji. Jednak jeśli organ będzie takim nagraniem

dysponował, to na zasadach odrębnej ustawy, nagranie podlega udostępnieniu.

Przewodniczący  Rady  Gminy  podtrzymał  swoje  stanowisko,  dotyczące  rejestrowania  sesji

i posiedzeń Komisji.

Przedstawiciel Stowarzyszenia Nowoczesna Gmina Bogusław Krukowski zapytał, po co usunięto

zapis.

Przewodniczący Rady odpowiedział, że były wątpliwości natury prawnej w tej kwestii.

Sekretarz  Gminy wyjaśnił,  że  walor  tego nagrania  był  elementem spornym,  urząd  dysponuje
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wyrokiem NSA w tej materii dotyczącym analogicznej sytuacji w innej gminie. 

Pan  Krukowski  dodał,  że  następnym  razem  będzie  się  powoływał  na  wypowiedź

Przewodniczącego Rady z dnia dzisiejszego, bo do tej pory powoływał się na zapis prawa.

Przewodniczący Rady odpowiedział, że to wynika z odrębnych przepisów.

Sekretarz Gminy potwierdził tą wypowiedź, zaznaczając że nie potwierdził, że nagranie będzie

realizowane i trzymane  do udostępnienia.

Brak więcej głosów w tym punkcie.

Ad. 18.

Sprawy organizacyjne, komunikaty. 

Brak tematów w tym punkcie.

Ad. 19.

Zakończenie obrad. 

Po wyczerpaniu tematyki Przewodniczący Rady Gminy Masłów Sylwester Wojtyna podziękował

za udział w XXV sesji Rady Gminy Masłów i o godzinie 16:35 – zamknął obrady.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokolant: Przewodniczący Rady Gminy Masłów

Joanna Synak /-/ Sylwester Wojtyna
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