
Protokół Nr XXVII/2016

z sesji Rady Gminy Masłów, 

która odbyła się w dniu 27 października 2016 roku

Tematyka sesji:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu Nr XXVI z poprzedniej sesji.

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

6. Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego Związku Gmin Gór Świętokrzyskich pn. „Z ekologią przez

Góry Świętokrzyskie”. 

7. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji Gminy Masłów na lata 2016 – 2023. 

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

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

Masłów na lata 2016 – 2026.

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

Domaszowice.

11. Analiza oświadczeń majątkowych za 2015 rok.

12. Interpelacje i zapytania.

13. Sprawy organizacyjne, komunikaty.

14. Zakończenie obrad. 

Ad. 1.

Otwarcie sesji. 

Stosownie do  art.  20  ust.  1  ustawy o samorządzie gminnym,  w dniu 27  października 2016 roku

o godzinie 15:10, w Świetlicy Samorządowej w Dąbrowie, Przewodniczący Rady Gminy Masłów –

Sylwester Wojtyna, otworzył obrady. Przewodniczący przywitał radnych, sołtysów i przybyłych gości.

Ad. 2.

Stwierdzenie quorum.

W dzisiejszym posiedzeniu uczestniczy 14 radnych – 93,3 % z 15 osobowego składu Rady, co jest

podstawą do podejmowania prawomocnych uchwał.

Lista obecności stanowi załącznik Nr 1 niniejszego protokołu.
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Ad. 3.

Przyjęcie porządku obrad.

Przewodniczący Rady poinformował, że do porządku obrad nie zgłoszono zmian.

Porządek obrad został przyjęty 14 głosami „za”, jednogłośnie i stanowi załącznik protokołu. 

Ad. 4.

Przyjęcie protokołu Nr XXVI z poprzedniej sesji.

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

zawartych w protokole.

Radni, w głosowaniu 14 „za”, jednogłośnie przyjęli protokół Nr XXVI/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 przedstawił informację.

Radny Andrzej Pedrycz poprosił o więcej informacji na temat zadania dotyczącego zagospodarowania

terenu wokół zalewu w Cedzynie.

Wójt Gminy przedstawił zakres zadania, planowane koszty i podjęte działania.

Nie zgłoszono więcej uwag, sprawozdanie zostało przyjęte.

Ad. 6.

Rozstrzygnięcie  konkursu plastycznego Związku Gmin Gór Świętokrzyskich pn.  „Z ekologią przez

Góry Świętokrzyskie”.

Wójt Gminy poinformował o zasadach konkursu.

Przybyła radna Regina Chyb. 

Kierownik  Samorządowego  Zespołu  Obsługi  Oświaty  Irena  Kundera  przedstawiła  Komisję

konkursową i regulamin konkursu. Łącznie wpłynęło 46 prac, spośród których wybrano 9 laureatów

konkursu. Kierownik SZOO odczytała listę zwycięzców, którym wręczono nagrody. 

Rady Ryszard Filipowicz poprosił o 10 – minutową przerwę.

Po przerwie. 

Ad. 7.

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji Gminy Masłów na lata 2016 – 2023. 

Pan Sebastian Gralec – przedstawiciel firmy EPRD przedstawił sposoby przeprowadzonych badań i

uzyskane wyniki, które stanowiły podstawę do opracowania Programu Rewitalizacji.

Pan Karol Skuza- przedstawiciel firmy Archiplaneo omówił projekt Programu Rewitalizacji.

Kierownik referatu Promocji  i  Rozwoju Gminy Agnieszka Borycka zgłosiła autopoprawkę w imieniu
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Wójta, polegającą na wykreśleniu słów „Wola Kopcowa”, w ostatnim akapicie, dotyczącym świetlic, na

stronie 40.

Obrady opuścił radny Janusz Obara.  

Wójt  Gminy  Masłów Tomasz  Lato  poprosił  o  przyjęcie  projektu  uchwały,  omówił  pokrótce  projekt

rewitalizacji  i  podziękował  za  współpracę  wszystkim,  którzy  przyczynili  się  do  tworzenia  tego

dokumentu. 

Radna Teodora Jagiełło zabrała głos, informując że na komisji wstrzymała się od głosu z uwagi na

zgłaszane zastrzeżenia.  Zdaniem radnej,  powinna być przeprowadzona analiza w poszczególnych

sołectwach, by dogłębnie zbadać problemy. Co do kierunków działań radna nie ma zastrzeżeń. 

Pan Gralec odpowiedział, że Program Rewitalizacji to żywy dokument, który może być zmieniany, jeśli

Państwo uznają, że jest taka potrzeba. Wystarczy podjąć stosowną uchwałę.

Wójt Gminy dodał, że jest to dokument opracowany przez nas wszystkich, nie przez urzędników, czy

firmę EPRD. Dokument odzwierciedla problemy zgłoszone przez mieszkańców i  wszystkich,którzy

chcieli  wspierać jego tworzenie. Pojawiły się także głosy krytyczne,  które również miały wpływ na

tworzenie programu. Część zadań zgłaszanych do programu jest realizowana z innych środków, jak

np. zagospodarowanie zalewu w Cedzynie, realizowane w ramach KOF.

Pan Krzysztof Kieszkowski – przedstawiciel firmy EPRD podziękował za współpracę i  wyjaśnił,  że

przedstawienie  tak  szczegółowych  analiz  dla  poszczególnych  sołectw  gminy  w  Programie

Rewitalizacji byłoby sprzeczne z przepisami, m. in. z wytycznymi dotyczącymi tworzenia dokumentu.

Nie zgłoszono więcej uwag.

Komisja  Oświaty,  Kultury,  Opieki  Społecznej  i  Promocji  Gminy  w  dniu  24.X.2016  r.  pozytywnie

zaopiniowała projekt uchwały (stanowi załącznik protokołu).

Komisja do spraw Inwestycji,  na posiedzeniu w dniu 24 października br.  pozytywnie zaopiniowała

projekt uchwały (stanowi załącznik). 

Komisja Budżetu i Finansów, na posiedzeniu w dniu 24.X.br. zaopiniowała pozytywnie projekt (stanowi

załącznik).

Przewodniczący  Rady  poprosił  o  przegłosowanie  autopoprawki.  Radni,  w  głosowaniu  14  „za”,

jednogłośnie przyjęli wniosek. 

Uchwała Nr XXVII/248/2016 Rady Gminy Masłów w sprawie  przyjęcia Programu Rewitalizacji

Gminy Masłów na lata 2016 –  2023 – została  przyjęta 14  głosami  „za”,  jednogłośnie i  stanowi

załącznik protokołu.

Ad. 8.

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Masłów.

Skarbnik Gminy poprosiła o przyjęcie autopoprawki i przedstawiła projekt uchwały.

Brak uwag w tym punkcie.

Komisja  Budżetu  i  Finansów,  w  dniu  24.X.br.  pozytywnie  zaopiniowała  omawiany  projekt

uwzględniając autopoprawkę  (stanowi załącznik protokołu).
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Komisja do spraw Inwestycji pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały wraz z autopoprawką (stanowi

załącznik).

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

Uchwała Nr XXVII/249/2016 Rady Gminy Masłów w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy

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

Ad. 9.

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

Masłów na lata 2016 – 2026.

Pani  Małgorzata  Kumór  –  Skarbnik  Gminy  zgłosiła  autopoprawkę,  będącą  konsekwencją  zmian

prowadzonych do budżetu.

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

Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały. 

Brak głosów w  tym temacie.

Obrady opuściła radna Małgorzata Kozubek.

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

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

Uchwała Nr  XXVII/250/2016  Rady  Gminy  Masłów  w  sprawie zmiany  uchwały w  sprawie

Wieloletniej  Prognozy  Finansowej Gminy  Masłów na  lata  2016  –  2026 –  podjęta została  13

głosami „za”, jednogłośnie i stanowi załącznik protokołu.

Ad. 10.

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

Domaszowice.

Kierownik referatu Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej Dariusz Korczyński przedstawił projekt.

Nie zgłoszono uwag w tym punkcie.

Zastępca  Wójta  Gminy  Monika  Dolezińska  –  Włodarczyk  zgłosiła  autopoprawkę  polegającą  na

dopisaniu słów „działka o nr ewid. 88 (droga)”, po słowie: Domaszowice.

Radni, w głosowaniu 13 „za”, przyjęli autopoprawkę. 

Do sali wróciła radna Małgorzata Kozubek. 

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

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

Uchwała  Nr  XXVII/251/2016  Rady  Gminy  Masłów w sprawie  zgody  na  przekazanie  odcinka

kanału  sanitarnego  w  miejscowości  Domaszowice –  została  przyjęta  w  głosowaniu  14  „za”,

jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik protokołu.

Ad. 11. 

Analiza oświadczeń majątkowych za 2015 rok.
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Sekretarz  Gminy  Masłów  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 2015 rok (stanowi

załącznik protokołu).

Ad. 12.

Interpelacje i zapytania.

Radna Teodora Jagiełło zgłosiła obawy mieszkańców dotyczące prac prowadzonych przy budowie

dróg w Woli Kopcowej ul. Jeziorkowa i ul. Wspólna. 

Wójt Gminy odpowiedział, że sprawa jest na bieżąco monitorowana i wyjaśnił przyczyny opóźnień ze

strony firm wykonujących te zadania. Z uwagi na odległy termin odbioru prac, na ten moment gmina

nie ma możliwości prawnych, by wywierać nacisk na wykonawcę. 

Radny Ryszard Filipowicz zgłosił problem ubytku na drodze w Dąbrowie Koszarka (za sklepem). 

Wójt Gminy odpowiedział, że sprawa powyższej drogi jest problematyczna, gdyż jak wiadomo, ubytek

w tym miejscu nie pojawił się po raz pierwszy. Wójt zadeklarował, że urząd zajmuje się sprawą. 

Radna Regina Chyb zapytała, czy wiadomo już coś w sprawie zgłaszanej w poniedziałek na komisji,

dotyczącej bezpieczeństwa na drodze w Domaszowicach. 

Wójt Gminy odpowiedział, że problem został poruszony w powiecie i otrzymaliśmy zapewnienie, że

zostanie  rozpoznany.  Wójt  Gminy  podziękował  Radnym  Powiatu  Kieleckiego:  Panu  Marianowi

Zarzyckiemu oraz Panu Zbigniewowi Zagdańskiemu za zaangażowanie w tę sprawę. 

Radny Andrzej Pedrycz odniósł się do doniesień prasowych na temat napadu na kasjerkę w gminie

Miedziana Góra i zapytał, czy w naszej gminie zachowane są wystarczające zabezpieczenia, by do

takich sytuacji nie doszło.

Wójt  Gminy  Masłów  Tomasz  Lato  odpowiedział,  że  samo  usytuowanie  kasy  w  urzędzie  jest

bezpieczne,  kamery  rejestrują  wejścia  i  wyjścia  z  budynku,  przewóz  gotówki  również  jest

zabezpieczony. Jednakże w dzisiejszych czasach istnieje szereg zagrożeń, których do końca nie da

się przewidzieć,  ale urząd stara się przed nimi chronić i  być do nich przygotowanym, stąd m. in.

ćwiczenia ewakuacyjne.

Przewodniczący Rady poinformował, że zarówno do niego jak i do radnego Obary dotarł sygnał od

mieszkańca  gminy  w  sprawie  pasiek  stacjonarnych.  Zapisy  przyjęte  w  regulaminie  utrzymania

czystości i porządku w gminie dotyczą obszarów wyjętych z produkcji rolnej, a takich w gminie nie ma.

Wójt Gminy odpowiedział, że przyjmuje uwagę i przyjrzy się tej sprawie.

Radny Robert Fortuna podziękował za szybką reakcję i spotkanie w sprawie kanalizacji. Radny zgłosił

również  sygnał  od  mieszkańców  dot.  skrętu  w  kierunku  Kapliczki  w  Ciekotach,  który  jest  mało

widoczny. Może uda się go oznaczyć w bardziej czytelny sposób.

Wójt Gminy odpowiedział,że jest to jeden z punktów niebezpiecznych, wskazanych na wczorajszym

spotkaniu w Powiecie Kieleckim. Wó9jt zadeklarował, że wspólnie z Powiatem postara się poprawić
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ten stan.

Radna Małgorzata  Kozubek,  w kwestii  bezpieczeństwa zgłosiła  ul.  Świerczyńską od strony Kielc,

gdzie w ostatnim czasie doszło do wypadku.

Wójt  Gminy  zadeklarował,  że  po  analizie  stanu  oznakowania  dróg  gminnych,  jeśli  będzie  taka

konieczność – znaki zostaną uzupełnione. 

Radny Pedrycz zgłosił potrzebę wstawienia tablicy informującej gdzie zaczyna się Wola Kopcowa od

strony ul. Kopcówki.  

W odpowiedzi Wójt Gminy wyjaśnił, że na tym terenie trwają prace drogowe i z chwilą ich zakończenia

ustawione zostaną odpowiednie oznakowania. 

Radny Filipowicz zgłosił, że na ulicy Barczańskiej skradziono spowalniacz.

Wójt Gminy odpowiedział, że urząd otrzymuje sygnały, że bardzo dużo znaków jest uszkadzanych,

niszczonych czy kradzionych. W innych częściach gminy również dochodzi do odkręcania progów

zwalniających, stąd prośba, by takie problemy zgłaszać na bieżąco na policję lub do urzędu.

Brak więcej głosów w tym punkcie.

Ad. 13.

Sprawy organizacyjne, komunikaty. 

Wójt  Gminy  Masłów  zaprosił  na  kolejną  inicjatywę  w  ramach  projektu  „Kulturalnie  poruszeni”  na

uroczyste  obchody  Narodowego  Święta  Niepodległości  w  dniu  11  listopada  br.  w  świetlicy

w Wiśniówce. Również 11 listopada w Masłowie Pierwszym o godz. 9:00 odbędzie się msza św. za

Ojczyznę,  a  o  godz.  10:30  w  Hali  Sportowej  w  Masłowie  zaplanowana  jest  część  artystyczna

połączona  ze  wspólnym  śpiewaniem  pieśni  patriotycznych.  Wójt  podziękował  również  za  udział

w  obchodach  rocznicy  wyboru  Papieża  –  16  października  i  przeprosił  za  błąd,  jaki  pojawił  się

w  Kurierze  Masłowskim,  dotyczący  zakresu  zadań  realizowanych  w  Woli  Kopcowej,  w  ramach

funduszu socjalnego na 2017 rok.  Ponadto,  poinformował  o  problemach dotyczących kursowania

busa przez Mąchocice Kapitulne i ul. Podklonówka, gdzie przewoźnik zgłosił rezygnację z tej trasy,

w związku z brakiem rentowności. Wójt poinformował, że rozmowy w tej sprawie trwają i zapewnił, że

urząd dołoży wszelkich starań,by ta linia została utrzymana.

Radna Małgorzata Kozubek zaprosiła na naukę gry w brydża, w każdy poniedziałek o godz. 19:00

w budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Masłowie.

Radny Powiatu Kieleckiego Marian Zarzycki zabrał głos odnośnie Kuriera Masłowskiego, który jego

zdaniem zmienia się na lepsze. 

Wójt Gminy przedstawił redaktora gazety – pana Wojciecha Purtaka, obecnego na dzisiejszej sesji. 

Nie zgłoszono więcej uwag.

Ad. 14.

Zakończenie obrad. 

Po wyczerpaniu tematyki Przewodniczący Rady Gminy Masłów Sylwester Wojtyna podziękował za
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udział w XXVII sesji Rady Gminy Masłów i o godzinie 17:25 – zamknął obrady.

Radny  Ryszard  Filipowicz  podziękował  za  możliwość  organizacji  sesji  i  obecność  w  świetlicy

w Dąbrowie. 

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokolant: Przewodniczący Rady Gminy Masłów

Joanna Synak /-/ Sylwester Wojtyna
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