
Protokół Nr XXVIII/2016

z sesji Rady Gminy Masłów, 

która odbyła się w dniu 25 listopada 2016 roku

Tematyka sesji:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu Nr XXVII z poprzedniej sesji.

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

6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Masłów za rok szkolny 2015/2016 wraz

z wynikami sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego.

7. Projekt  uchwały  w  sprawie  przyjęcia  Kompleksowego  Planu  Rozwoju  Szkół  na  terenie  Gminy

Masłów do 2020 roku.

8. Projekt uchwały w sprawie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

gminy Masłów.

9. Projekt  uchwały  w  sprawie  uchwalenia  Rocznego  Programu  Współpracy  Gminy  Masłów

z  Organizacjami  Pozarządowymi  oraz  innymi  podmiotami  prowadzącymi  działalność  pożytku

publicznego na 2017 rok.

10. Projekt  uchwały  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  dalszy  wynajem  pomieszczeń  w  budynkach

położonych w Masłowie  Pierwszym i  w Mąchocicach Kapitulnych oraz  dalsze wydzierżawianie

części działki nr 875/2 o pow. 481 m2 położonej w Masłowie Pierwszym oraz części działki nr 895 o

pow.  1230  m2  położonej  w  Mąchocicach  Kapitulnych  z  przeznaczeniem  na  działalność

w zakresie ochrony zdrowia oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego

trybu zawarcia umów w tym zakresie.

11. Projekt  uchwały  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  zawarcie  z  Miastem  Kielce  porozumienia

międzygminnego.

12. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w obrębie Domaszowice, gmina 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 rzeczowej dla Powiatu Kieleckiego w 2017 roku.

16. Interpelacje i zapytania.

17. Sprawy organizacyjne, komunikaty.

18. Zakończenie obrad. 

Ad. 1.

Otwarcie sesji. 
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Stosownie  do  art.  20  ust.  1  ustawy  o  samorządzie  gminnym,  w  dniu  25  listopada  2016  roku

o godzinie 15:10, 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 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.

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

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

Ad. 4.

Przyjęcie protokołu Nr XXVII 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 XXVII/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 Radny Ryszard Filipowicz zwrócił uwagę, ze na stronie 3 w punkcie 19 wystąpił błąd w nazwie

Stowarzyszenia „Nasza Dąbrowa”.

Nie zgłoszono więcej uwag, sprawozdanie zostało przyjęte.

Ad. 6.

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Masłów za rok szkolny 2015/2016 wraz

z wynikami sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego.

Kierownik Samorządowego Zespołu Obsługi Oświaty Irena Kundera przedstawiła informację (stanowi

załącznik protokołu) wraz z prezentacją wyników sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego.

Wójt Gminy Masłów Tomasz Lato podziękował Dyrektorom szkół: za przybycie na dzisiejsze obrady

sesji  Rady Gminy,  za podnoszenie poziomu edukacji  i  wprowadzanie innowacji,  za przygotowaną
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analizę oraz za wprowadzanie działań naprawczych.

Radna  Teodora  Jagiełło  zabrała  głos  z  pytaniem,  czy  prowadzone  są  badania  na  etapie

wczesnoszkolnym.

Kierownik SZOO odpowiedziała, że nie ma opracowanych wskaźników pozwalających na weryfikację

poziomu  edukacji  w  tym  okresie,  które  byłyby  wiarygodnym  źródłem  analizy.  Istnieją  narzędzia

podobne  w  postaci  sprawdzianów  prowadzonych  w  klasach  trzecich,  jednak  nie  są  one  aż  tak

miarodajne jak omawiane egzaminy.

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Woli Kopcowej pani Janina Dyamentowska odpowiedziała, że takie

analizy są prowadzone dobrowolnie.

Wójt  Gminy  dodał,  że  w  niektórych  placówkach  na  terenie  gminy  prowadzone  są  analizy,  które

pozwalają  na  zakończenie  procesu  dydaktycznego  podsumować,  czy  szkoła  jest  placówką

wspierającą. 

Radny  Robert  Fortuna  podziękował  za  przydział  godzin  do  szkół,  co  przekłada  się  na  wyniki

egzaminów. 

Brak kolejnych głosów w dyskusji; informacja została przyjęta. 

Ad. 7.

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Kompleksowego Planu Rozwoju Szkół na terenie Gminy Masłów

do 2020 roku. 

Pan Krzysztof Kieszkowski – przedstawiciel firmy EPRD omówił projekt uchwały.

Radna Teodora Jagiełło poinformowała, że powtórzy to, o czym mówiła na komisji. Jest to dla niej

cenne opracowanie, które pozwoli  aplikować o środki unijne. Z tego dokumentu wynika, że 30 %

dzieci odchodzi z naszej gminy – skutki tych decyzji znamy. Propozycja radnej jest taka, by opracować

ankietę, analizy przyczyn odejścia dzieci ze szkoły i dzieci urodzonych, z pytaniem, czego rodzice

oczekują. Nie chodzi o listę życzeń, ale przeanalizowanie przyczyn. Radna dodała, że współczuje

dyrektorom, którzy z uwagi na krępujące ich przepisy nie mają możliwości zmiany kadry, czy zwolnień

nauczycieli emerytowanych, co przekłada się na poziom nauczania.

Pan Kieszkowski odpowiedział, że zgadza się ze stwierdzeniem, że tego typu analizy pozwolą zbadać

trend, jednak należy mieć świadomość, że nie zawsze będzie się to przekładało na decyzję rodziców

czy nauczycieli. Takie analizy muszą być prowadzone cyklicznie i warto je prowadzić.

Wójt Gminy dodał, że takie badania były prowadzone w 2015 roku i chcemy by w 2017 roku były

powtórzone.  Rozmowy z  Kierownik  SZOO w tej  kwestii  były  już  prowadzone.  Wójt  zauważył,  że

problemem nie jest  dostarczenie ankiety,  lecz  jej  zwrot,   ponieważ ankieta jest  anonimowa.  Wójt

odniósł  się  również  do  planowanej  reformy  oświatowej,  informując  o  planowanych  zmianach  na

terenie gminy Masłów.

Radny Robert Fortuna zabrał głos informując, że szkoły: w Mąchocicach Kapitulnych i Mąchocicach –

Scholasterii są dość dobrze postrzegane, skoro dzieci z gminy ościennej (tj. z Wilkowa) podejmują

naukę w tych placówkach. Oznacza to, że w tych szkołach jest potencjał.
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Wójt  Gminy wyjaśnił,  że na terenie gminy są trzy placówki,  które ze względu na położenie mają

szanse na pozyskanie uczniów spoza terenu gminy:  szkoła w Mąchocicach – Scholasterii,  szkoła

w Mąchocicach Kapitulnych i szkoła w Brzezinkach. 

Nie zgłoszono więcej uwag.

Komisja  Oświaty,  Kultury,  Opieki  Społecznej  i  Promocji  Gminy  w  dniu  21.XI.2016  r.  pozytywnie

zaopiniowała projekt uchwały (stanowi załącznik protokołu).

Komisja  Budżetu  i  Finansów,  na  posiedzeniu  w  dniu  21.XI.br.  zaopiniowała  pozytywnie  projekt

(stanowi załącznik).

Uchwała Nr XXVIII/252/2016 Rady Gminy Masłów w sprawie  przyjęcia Kompleksowego Planu

Rozwoju  Szkół  na  terenie  Gminy  Masłów  do  2020  roku –  została  przyjęta  15  głosami  „za”,

jednogłośnie i stanowi załącznik protokołu.

Ad. 8.

Projekt  uchwały w sprawie  Studium uwarunkowań i  kierunków zagospodarowania przestrzennego

gminy Masłów.

Pan  Rafał  Kozieł  –  przedstawiciel  firmy  Masterplan,  współautor  projektu  dokumentu  przedstawił

projekt.  W  związku  ze  złożonymi  uwagami  na  etapie  konsultacji  dokumentu,  Rada  Gminy  ma

obowiązek indywidualnego opiniowania, w formie głosowania, każdego ze złożonych wniosków. 

Wójt Gminy odniósł się do projektu dokumentu informując, że 90 % wniosków zostało uwzględnione,

pozostałe  proponuje  się  odrzucić  z  przyczyn niezależnych od gminy,  np.  ze względu na bliskość

cieków wodnych.

Mecenas Ewa Kokowska wyjaśniła zasady głosowania.

Pan Kozieł przystąpił do przedstawienia każdego z wniosków ocenionych negatywnie, z prośbą jego

nieuwzględnienie.  Uwagi  zgłoszone na etapie wyłożenia w dniach  02.06.2016 roku – 23.06.2016

roku z terminem składnia uwag do dnia 15.07.2016 roku do publicznego wglądu projektu Studium

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Masłów:

1) uwaga złożona przez osobę fizyczną pismem z dnia 04.06.2016 r. (nr rej. 4607) w zakresie

działek o numerach ewidencyjnych: 33 i 34 położonych w miejscowości Brzezinki z uwagi na

położenie  działek  w terenach o  niekorzystnych warunkach ekofizjograficznych dla  rozwoju

zabudowy  mieszkaniowej.  Tereny  te  są  podmokłe  i  położone  w  dolinie  cieku  wodnego

stanowiącego lewostronny dopływ rzeki Lubrzanki:  w głosowaniu 1 „za” uwzględnieniem

uwagi,  13  „przeciw”  uwzględnieniu  uwagi,  1  „wstrzymujący  się”.  Uwaga  została

odrzucona.

2) uwaga złożona przez osobę fizyczną pismem z dnia 11.07.2016 r. (nr rej. 4859) w zakresie

działek  o  numerach  ewidencyjnych:  11  i  12  położonych  w  miejscowości  Brzezinki  z

przeznaczeniem  pod  zabudowę  mieszkaniową  jednorodzinną  i  zagrodową  położonych  w

miejscowości Brzezinki z uwagi na położenie działek w terenach o niekorzystnych warunkach

ekofizjograficznych dla rozwoju zabudowy mieszkaniowej. Tereny te są podmokłe i położone w
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dolinie cieku wodnego stanowiącego lewostronny dopływ rzeki Lubrzanki:  w głosowaniu 0

„za” uwzględnieniem uwagi, 13 „przeciw” uwzględnieniu uwagi, 2 „wstrzymujące się”.

Uwaga została odrzucona. 

3) uwaga złożona przez osobę fizyczną pismem z dnia 15.07.2016 r. (nr rej. 4872) w zakresie

działek o numerach ewidencyjnych: 23, 24, 26, 27 położonych w miejscowości Brzezinki z

uwagi na położenie działek w terenach o niekorzystnych warunkach ekofizjograficznych dla

rozwoju zabudowy mieszkaniowej. Tereny te są podmokłe i położone w dolinie cieku wodnego

stanowiącego lewostronny dopływ rzeki Lubrzanki:  w głosowaniu 0 „za” uwzględnieniem

uwagi,  13  „przeciw”  uwzględnieniu  uwagi,  2  „wstrzymujące  się”.  Uwaga  została

odrzucona.

4) uwaga złożona przez osoby fizyczne pismem z dnia 11.07.2016 r. (nr rej. 4786) w zakresie

działek  o  numerach  ewidencyjnych:  973,  972,  968/2,  966,  964,  952/2  położonych

w  miejscowości  Masłów  Drugi  z  przeznaczeniem  na  cele  zabudowy  mieszkaniowej

jednorodzinnej  z  uwagi  na  ich  położenie  w  terenach  o  niekorzystnych  warunkach

ekofizjograficznych dla rozwoju zabudowy mieszkaniowej. Tereny te są podmokłe i częściowo

położone  w  dolinie  cieku  wodnego  oraz  charakteryzują  się  urozmaiconą  rzeźbą  terenu:

w  głosowaniu  0  „za”  uwzględnieniem  uwagi,  13  „przeciw”  uwzględnieniu  uwagi,  2

„wstrzymujące się”. Uwaga została odrzucona.

5) uwaga złożona przez osobę fizyczną pismem z dnia 09.06.2016 r. (nr rej. 4003) w zakresie

części  działki  o  numerze  ewidencyjnym  291  położonej  w  miejscowości  Masłów  Drugi  z

przeznaczeniem na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z uwagi na jej położenie w

strefie  krajobrazowej  "A"  Podkieleckiego  Obszaru  Chronionego  Krajobrazu.  Zabudowa  tej

części  działki  skutkować  będzie  naruszeniem  zakazów,  o  których  mowa  w  Uchwale  Nr

XIV/200/2015 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 7 września 2015 r. w sprawie

wyznaczenia Podkieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Święt. z 2015 r.

poz. 2655):  w głosowaniu 0 „za” uwzględnieniem uwagi, 12 „przeciw” uwzględnieniu

uwagi, 3 „wstrzymujące się”. Uwaga została odrzucona.

6) uwaga złożona przez osobę fizyczną pismem z dnia 29.06.2016 r. (nr rej. 4471) w zakresie

działek o numerach ewidencyjnych:  114/1,  115/1,  114/2,  115/2,  114/3,  115/3 położonych w

miejscowości Masłów Pierwszy z uwagi na położenie działek w terenach o niekorzystnych

warunkach ekofizjograficznych dla rozwoju zabudowy mieszkaniowej. Tereny te są położone

na stoku o nachyleniu powyżej 150, co stanowi utrudnienia w jego zagospodarowaniu. Poza

tym  działki  te  stanowią  tereny  otwarte,  które  zgodnie  z  planem  2  zagospodarowania

przestrzennego województwa należy pozostawić jako niezagospodarowane. Teren poza siecią

infrastruktury  technicznej:  w  głosowaniu  2  „za”  uwzględnieniem  uwagi,  13  „przeciw”

uwzględnieniu uwagi, 0 „wstrzymujących się”. Uwaga została odrzucona.

7) uwaga złożona przez osobę fizyczną pismem z dnia 30.06.2016 r. (nr rej. 4528) w zakresie

części działek o numerach ewidencyjnych: 985/1, 985/2, 985/3 położonych w miejscowości
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Masłów  Pierwszy  z  uwagi  na  położenie  działek  w  terenach  w  strefie  krajobrazowej  "B"

Podkieleckiego  Obszaru  Chronionego  Krajobrazu.  Zabudowa  tej  części  działki  skutkować

będzie  naruszeniem  zakazów,  o  których  mowa  w  Uchwale  Nr  XIV/200/2015  Sejmiku

Województwa  Świętokrzyskiego  z  dnia  7  września  2015  r.  w  sprawie  wyznaczenia

Podkieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Święt. z 2015 r. poz. 2655).

Wskazana na rysunku studium droga stanowi jedynie jej orientacyjny przebieg, który zostanie

uszczegółowiony  na  etapie  zmiany  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego

miejscowości  Masłów  Pierwszy:  w  głosowaniu  1  „za”  uwzględnieniem  uwagi,  13

„przeciw” uwzględnieniu uwagi, 1 „wstrzymujący się”. Uwaga została odrzucona.

8) uwaga złożona przez osobę fizyczną pismem z dnia 28.06.2016 r. (nr rej. 4492) w zakresie

działek o numerze ewidencyjnym 787 położonej w miejscowości Masłów Pierwszy z uwagi na

położenie  działki  w  terenie  o  niekorzystnych  warunkach  ekofizjograficznych  dla  rozwoju

zabudowy mieszkaniowej - teren doliny rzecznej okresowo zalewanej wodami powodziowymi

oraz  planowane  przełożenie  drogi  wojewódzkiej  nr  745:  w  głosowaniu  1  „za”

uwzględnieniem  uwagi,  13  „przeciw”  uwzględnieniu  uwagi,  1  „wstrzymujący  się”.

Uwaga została odrzucona.

9) uwaga złożona przez osoby fizyczne – Mieszkańców Mąchocic Kapitulnych, pismem z dnia

11.07.2016  r.  (nr  rej.  4781)  w  zakresie  działek  wskazanych  na  załączniku  graficznym

położonych  w  miejscowości  Mąchocice  Kapitulne  z  uwagi  na  ich  położenie  w  terenach

otwartych,  które  zgodnie  z  planem  zagospodarowania  przestrzennego  województwa

świętokrzyskiego  należy  pozostawić  jako  niezagospodarowane:  w  głosowaniu  0  „za”

uwzględnieniem  uwagi,  12  „przeciw”  uwzględnieniu  uwagi,  3  „wstrzymujące  się”.

Uwaga została odrzucona. 

10) uwaga złożona przez osobę fizyczną pismem z dnia 13.06.2016 r. (nr rej. 4078) w zakresie

działki  o numerze ewidencyjnym 1067 w miejscowości Mąchocice Kapitulne z uwagi na jej

położenie  działek  w  terenach  otwartych,  które  zgodnie  z  planem  zagospodarowania

przestrzennego województwa należy pozostawić jako niezagospodarowane. Poza tym działka

położona  o  obszarze  Natura  2000  Przełom  Lubrzanki:  w  głosowaniu  1  „za”

uwzględnieniem  uwagi,  12  „przeciw”  uwzględnieniu  uwagi,  2  „wstrzymujące  się”.

Uwaga została odrzucona. 

11) uwaga złożona przez osoby fizyczne pismem z dnia 14.06.2016 r. (nr rej. 4136) w zakresie

likwidacji  części  dróg  gminnych  w  miejscowym  planie  zagospodarowania  przestrzennego

sołectwa  Wola  Kopcowa.  Uwaga  bezpodstawna,  ponieważ  złożona  została  do  projektu

miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  sołectwa  Wola  Kopcowa,  który

aktualnie nie jest procedowany.

Pani  Wanda Bahyrycz  –  Przedstawiciel  Stowarzyszenia Przedsiębiorców Gminy Masłów,  zapytała

o którą drogę chodzi.

Pan Kozieł odpowiedział, że droga zlokalizowana między ulicą Wspólną i ulicą Dębową.
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Brak więcej pytań.

W reasumpcji głosowania uwaga została odrzucona: 2 głosami „za” uwzględnieniem uwagi, 11

głosami „przeciw” uwzględnieniu uwagi, przy 2 głosach „wstrzymujące się”. 

12) uwaga złożona przez osoby fizyczne pismem z dnia 13.07.2016 r. (nr rej. 4793) w zakresie

części  działek  o  numerach  ewidencyjnych:  1309/2  i  1310/3  położonych  w  miejscowości

Dąbrowa z uwagi na położenie działek w terenach w strefie krajobrazowej "B" Podkieleckiego

Obszaru Chronionego Krajobrazu. Zabudowa całych działek skutkować będzie naruszeniem

zakazów,  o  których  mowa  w  Uchwale  Nr  XIV/200/2015  Sejmiku  Województwa

Świętokrzyskiego z dnia 7 września 2015 r. w sprawie wyznaczenia Podkieleckiego Obszaru

Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Święt. z 2015 r. poz. 2655):  w głosowaniu 1 „za”

uwzględnieniem  uwagi,  13  „przeciw”  uwzględnieniu  uwagi,  1  „wstrzymujące  się”.

Uwaga została odrzucona.

13) uwaga złożona przez osobę fizyczną pismem z dnia 14.07.2016 r. (nr rej. 4898) w zakresie

działki o numerze ewidencyjnej 1551/2 położonej w miejscowości Ciekoty z uwagi na potrzebę

ochrony  widokowej  Góry  Radostowa  w  związku  z  położeniem  działki  w  strefie  ochrony

konserwatorskiej  Góry  Radostowa:  w  głosowaniu  0  „za”  uwzględnieniem  uwagi,  12

„przeciw” uwzględnieniu uwagi, 3 „wstrzymujące się”. Uwaga została odrzucona.

14) uwaga złożona przez osobę fizyczną pismem z dnia 15.07.2016 r. (nr rej. 4879) w zakresie

działki o numerze ewidencyjnej 1551/6 położonej w miejscowości Ciekoty z uwagi na potrzebę

ochrony  widokowej  Góry  Radostowa  w  związku  z  położeniem  działki  w  strefie  ochrony

konserwatorskiej  Góry  Radostowa:  w  głosowaniu  0  „za”  uwzględnieniem  uwagi,  12

„przeciw” uwzględnieniu uwagi, 3 „wstrzymujące się”. Uwaga została odrzucona.

Pan Kozieł przystąpił do przedstawienia każdego z wniosków ocenionych negatywnie, z prośbą jego

nieuwzględnienie.  Uwagi  zgłoszone na etapie wyłożenia w dniach  03.10.2016 roku – 24.10.2016

roku z terminem składnia uwag do dnia 14.11.2016 r.  do publicznego wglądu projektu Studium

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Masłów: 

1) uwaga złożona przez osobę fizyczną pismem z dnia 24.10.2016 r. (nr rej. 7463) w zakresie

części  działki  o numerze ewidencyjnym 985/1 położonej  w miejscowości  Masłów Pierwszy

z uwagi na położenie działek w terenach w strefie krajobrazowej "B" Podkieleckiego Obszaru

Chronionego  Krajobrazu.  Zabudowa  tej  części  działki  skutkować  będzie  naruszeniem

zakazów,  o  których  mowa  w  Uchwale  Nr  XIV/200/2015  Sejmiku  Województwa

Świętokrzyskiego z dnia 7 września 2015 r. w sprawie wyznaczenia Podkieleckiego Obszaru

Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Święt. z 2015 r. poz. 2655). Wskazana na rysunku

studium droga stanowi jedynie jej orientacyjny przebieg, który zostanie uszczegółowiony na

etapie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Masłów

Pierwszy:  w  głosowaniu  2  „za”  uwzględnieniem  uwagi,  13  „przeciw”  uwzględnieniu

uwagi, 0 „wstrzymujących się”. Uwaga została odrzucona.

2) uwaga złożona przez osobę fizyczną pismem z dnia 18.10.2016 r. (nr rej. 7340) w zakresie
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działek  o  numerach  ewidencyjnych:  1170/3,  1172/3,  1174/3,  1167/3  położonych  w

miejscowości Dąbrowa z uwagi na położenie działek w terenie przewidzianym pod lokalizację

węzła  drogowego:  w  głosowaniu  1  „za”  uwzględnieniem  uwagi,  13  „przeciw”

uwzględnieniu uwagi, 1 „wstrzymujących się”. Uwaga została odrzucona.

Przewodniczący  Rady Gminy  Masłów Sylwester  Wojtyna  poinformował,  że  cieszy  się,  że  po  tak

długim  czasie  udało  się  opracować  ten  dokument,  uwzględniając  tak  dużą  ilości  wniosków

mieszkańców.

Nie zgłoszono więcej uwag w tym punkcie.

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

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

Uchwała Nr XXVIII/253/2016 Rady Gminy Masłów w sprawie Studium uwarunkowań i kierunków

zagospodarowania przestrzennego gminy Masłów – została przyjęta w głosowaniu 14 „za”, przy 1

głosie „wstrzymującym się”. Uchwała stanowi załącznik protokołu.

Ad. 9.

Projekt  uchwały  w  sprawie  uchwalenia  Rocznego  Programu  Współpracy  Gminy  Masłów

z  Organizacjami  Pozarządowymi  oraz  innymi  podmiotami  prowadzącymi  działalność  pożytku

publicznego na 2017 rok.

Pani Aneta Kułak – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przedstawiła projekt uchwały

i  poprosiła  o  naniesienie  poprawki  w  uzasadnieniu  do  uchwały,  dotyczącej  roku  obowiązywania

Programu. 

Radny Ryszard Filipowicz zabrał głos informując, że na komisji zaznaczył dwa rodzaje stowarzyszeń:

pożytku  i  stowarzyszenie  pożytku  publicznego.  W  tym  roku,  ponieważ  nie  było  możliwości

przedyskutowania sprawy wcześniej, to stowarzyszenie pożytku nie było zgłoszone. Jednak na rok

przyszły postaramy się, żeby to Stowarzyszenie było umieszczone. 

Kierownik GOPS odpowiedziała, że na etapie konsultacji ta uwaga nie wpłynęła.

Zastępca  Wójta  Gminy  dodała,  że  częściowo  dokumenty  były  wysyłane  do  organizacji

zarejestrowanych w bazie ośrodka, ponadto były dostępne na stronie internetowej.

Przedstawiciel Stowarzyszenia Nowoczesna Gmina Bogusław Krukowski zapytał o termin konsultacji.

Kierownik GOPS odpowiedziała, że konsultacje odbywały się w dniach 8 – 15 listopada br.

Brak więcej głosów w  tym temacie.

Komisja Oświaty, Kultury, Pomocy Społecznej i Promocji Gminy pozytywnie zaopiniowała omawiany

projekt (stanowi załącznik).

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

Uchwała Nr XXVIII/254/2016 Rady Gminy Masłów w sprawie uchwalenia Rocznego Programu

Współpracy  Gminy  Masłów  z  Organizacjami  Pozarządowymi  oraz  innymi  podmiotami

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok –  podjęta została 15 głosami „za”,

jednogłośnie i stanowi załącznik protokołu.
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Ad. 10.

Projekt  uchwały  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  dalszy  wynajem  pomieszczeń  w  budynkach

położonych w Masłowie Pierwszym i w Mąchocicach Kapitulnych oraz dalsze wydzierżawianie części

działki nr 875/2 o pow. 481 m2  położonej w Masłowie Pierwszym oraz części działki nr 895 o pow.

1230 m2 położonej w Mąchocicach Kapitulnych z przeznaczeniem na działalność w zakresie ochrony

zdrowia oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów

w tym zakresie.

Kierownik  referatu  Rolnictwa,  Gospodarki  Komunalnej  i  Ochrony  Środowiska  Wojciech  Fąfara

przedstawił projekt.

W  sesji  uczestniczy  pan  Janusz  Franasik  –  Prezes  Zarządu  Niepublicznego  Zakładu  Opieki

Zdrowotnej „Puls” sp. z o.o., który szczegółowo wyjaśnił z czego wynikał wnioskowany, 10-letni okres

zawarcia umowy.  Dyrektor  NZOZ przedstawił  działania,  jakie  były podejmowane przez placówkę i

poinformował o planach na przyszłość. 

Radny Zbigniew Bujak odnosząc się do wypowiedzi pana Franasika, zabrał głos informując, że w jego

ocenie,  pieniądze  o  których  wspomniał  pan  doktor  potrzebne  są  gminie,  a  nie  NZOZ  „Puls”  na

gruntowną przebudowę budynków, szczególnie tego w Mąchocicach Kapitulnych.

Wójt  Gminy  odpowiedział,  że  zadania  dotyczące opieki  zdrowotnej  zostały  scedowane na „Puls”,

natomiast  gmina  jest  właścicielem  obiektów,  które  sukcesywnie  będzie  modernizować.  Działanie

polegające na termomodernizacji budynku będzie finansowane w ramach ZIT KOF. Wójt szczegółowo

omówił planowane prace.

Nie zgłoszono więcej uwag w tym punkcie.

Komisja  Ochrony  Środowiska,  Gospodarki  Gruntami  i  Rolnictwa  zaopiniowała  pozytywnie

przedstawiony projekt uchwały (stanowi załącznik protokołu). 

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

(stanowi załącznik).

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

Wójt Gminy zgłosił autopoprawkę dotyczącą terminu zawarcia umowy, do 31.12.2026. 

W głosowaniu 15 „za”, jednogłośnie radni przyjęli autopoprawkę.

Uchwała  Nr  XXVIII/255/2016  Rady  Gminy  Masłów  w  sprawie  wyrażenia  zgody na  dalszy

wynajem pomieszczeń  w  budynkach  położonych  w  Masłowie  Pierwszym  i  w  Mąchocicach

Kapitulnych  oraz  dalsze  wydzierżawianie  części  działki  nr  875/2  o  pow.  481  m2 położonej

w Masłowie Pierwszym oraz części działki nr 895 o pow. 1230 m2 położonej w Mąchocicach

Kapitulnych  z  przeznaczeniem  na  działalność  w  zakresie  ochrony  zdrowia  oraz  wyrażenia

zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów w tym zakresie –

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

Wójt Gminy Masłów wspólnie z Przewodniczący Rady Gminy Masłów złożyli gratulacje z okazji 30 –

lecia pracy panu Januszowi Franasikowi.

Prezes Zarządu NZOZ „Puls” podziękował,  wyraził chęć współpracy i zaprosił  zebranych na tort  z
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okazji przypadającego jubileuszu. 

Wójt Gminy dodał, że po rozmowach z panem Franasikiem ustalono, że cyklicznie np. co pół roku, na

właściwej komisji przedstawiana będzie informacja nt. działań ośrodków zdrowia.

Ad. 11. 

Projekt  uchwały  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  zawarcie  z  Miastem  Kielce  porozumienia

międzygminnego.

Projekt  przedstawił  Kierownik  referatu  Rolnictwa,  Gospodarki  Komunalnej  i  Ochrony  Środowiska

Wojciech Fąfara.

Wójt Gminy Masłów poinformował o inicjatywach, jakie były podejmowane w celu organizacji PSZOK

oraz o działaniach, które będą nadal realizowane, jak zbiórka opon.

Brak głosów w dyskusji.

Komisja Ochrony Środowiska, Gospodarki Gruntami i Rolnictwa na posiedzeniu w dniu 21.XI.2016r.

Pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały (stanowi załącznik protokołu). 

Uchwała  Nr  XXVIII/256/2016  Rady  Gminy  Masłów  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  zawarcie

z Miastem Kielce porozumienia międzygminnego – podjęta została 15 głosami „za”, jednogłośnie

i stanowi załącznik protokołu.  

Ad. 12.

Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w obrębie Domaszowice, gmina Masłów. 

Pan Wojciech Fąfara – Kierownik referatu RGKiOŚ przedstawił projekt uchwały.

Nie zgłoszono uwag.

Komisja  Oświaty,  Kultury,  Opieki  Społecznej  i  Promocji  Gminy  w  dniu  21.XI.2016  r.  pozytywnie

zaopiniowała projekt uchwały (stanowi załącznik protokołu).

Komisja  Budżetu  i  Finansów,  na  posiedzeniu  w  dniu  21.XI.br.  zaopiniowała  pozytywnie  projekt

(stanowi załącznik).

Uchwała Nr XXVIII/257/2016 Rady Gminy Masłów w sprawie  nadania nazwy ulicy w obrębie

Domaszowice, gmina Masłów – została przyjęta 15 głosami „za”, jednogłośnie i stanowi załącznik

protokołu.

Ad. 13.

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Masłów.

Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały.

Brak uwag w tym punkcie.

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

uchwały (stanowi załącznik). 

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

Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt (stanowi załącznik protokołu).
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Uchwała Nr XXVIII/258/2016 Rady Gminy Masłów w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy

Masłów – została przyjęta w głosowaniu 14 „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.

Pani Małgorzata Kumór – Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały. 

Brak głosów w  tym temacie.

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

uchwały (stanowi załącznik). 

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

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

Uchwała Nr  XXVIII/259/2016  Rady  Gminy  Masłów  w  sprawie zmiany  uchwały w  sprawie

Wieloletniej  Prognozy  Finansowej Gminy  Masłów na  lata  2016  –  2026 –  podjęta została  15

głosami „za”, jednogłośnie i stanowi załącznik protokołu.

Ad. 15.

Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Kieleckiego w 2017 roku.

Skarbnik Gminy Małgorzata Kumór omówiła projekt uchwały. 

Brak głosów w  tym punkcie.

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

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

Uchwała Nr XXVIII/260/2016 Rady Gminy Masłów w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla

Powiatu Kieleckiego w 2017 roku – została przyjęta w głosowaniu 15 „za”, jednogłośnie. Uchwała

stanowi załącznik protokołu.

Ad. 16.

Interpelacje i zapytania.

Radny Ryszard Filipowicz zapytał,  czy prawdą jest,  że Wodociągi  Kieleckie utrzymują cenę wody

na przyszły rok i podnoszą cenę za ścieki. 

Wójt Gminy odpowiedział, że nie mocno „w górę” i wyjaśnił, że w końcowym rachunku jest to różnica

1  grosza.  Wójt  Gminy  wyjaśnił  z  czego  wynikały  oszczędności  w  spółce  Wodociągi  Kieleckie

i  podziękował  delegatom  gminnym:  Radnemu  Mirosławowi  Januchcie  oraz  Panu  Leszkowi

Walczykowi  za  zaangażowanie  i  współpracę  w  spółce.  Wójt  dodał  również,  że  na  kolejną  sesję

planowane jest przedstawienie informacji nt. działań spółki Wodociągi Kieleckie.   

Uzupełniając  wypowiedź  Wójta,  radny  Piotr  Zegadło  poinformował,  że  spadek  cen  wody

spowodowany  jest  również  ograniczaniem  strat  wody  poprzez  wprowadzenie  nowego  systemu

monitoringu. Chodzi głównie o wycieki niewidoczne na powierzchni, które udało się zmniejszyć z 18
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do 10 procent. 

Radna Teodora Jagiełło poprosiła o zmobilizowanie wykonawcy ul.  Wspólnej i  Jeziorkowej w Woli

Kopcowej, bo o tej porze roku każdy dzień ma znaczenie.

Wójt Gminy odpowiedział,  że ta mobilizacja trwa cały czas, wiele spotkań organizowanych jest na

gruncie. Na tę chwilę rozmowy z inspektorem i wykonawcą przynoszą skutek. Niewielkie opóźnienia

mogą se pojawić na ul. Spacerowej. 

Radny Andrzej Januchta zabrał głos informując, że jest mu przykro z racji faktu, iż 11 mieszkańcom

Brzezinek nie udało się przekształcić terenów. Radny podziękował także za wykonanie mostka na

przystanku na Brzezinkach.

Radny Andrzej Pedrycz podziękował za wykonanie drogi na ul. Kopcówki w Woli Kopcowej i poprosił

o uzupełnienie poboczy i wycięcie drzew. 

Radny Ryszard Filipowicz poprosił o interwencję w sprawie spowalniacza na ul. Barczańskiej. 

Wójt Gminy Masłów Tomasz Lato odpowiedział, że w tej sprawie podjęte zostały rozmowy zmierzające

do wymiany całego progu.

Radna Regina Chyb poprosiła o naprawę drogi powiatowej, gdzie zapadły się studzienki. Największy

problem jest na wysokości skrętu do kościoła. Radna poinformowała, że zgłosiła również zapadający

asfalt nad rowem. 

Sekretarz Gminy Masłów Zbigniew Zagdański odpowiedział, że na tej drodze były prowadzone prace,

w zakresie jaki otrzymał, kolejnych sygnałów nie było. 

Wójt Gminy dodał, że jest mu też niezręcznie, że po raz kolejny ten temat staje na forum Rady. Urząd

robi  wszystko,  by  zgłaszane  sygnały,  zostały  zrealizowane.  Spotkanie  w  tej  odbyło  się,  Wójt

zadeklarował rozmowę z dyrektorem Wróblem.

Radna Małgorzata Kozubek poprosiła o uzupełnienie ubytków na ulicy Modrzewiowej w Masłowie

Pierwszym, zgłosiła kradzież lampy oświetleniowej na rogu ulic Modrzewiowa i Zielona oraz potrzebę

zamontowana barierki przy przepuście. 

Wójt  Gminy  poprosił,by  w  przerwie  radna  podała  Kierownikowi  referatu  Budownictwa,  szczegóły

lokalizacji barierki. Wójt odniósł się do planowanych prac w zakresie dotyczących przebudowy drogi

wojewódzkiej, która obejmuje prace na ulicy Modrzewiowej.

Radna Jagiełło dodała, że ma informację z dnia wczorajszego, że droga nie będzie realizowana ze

środków RPO, tylko w ramach programu Polska Wschodnia. 

Wójt Gminy podziękował za zainteresowanie sprawą.

Mieszkaniec Gminy zabrał głos odnośnie informacji zamieszczanej na stronie internetowej, gdzie dużo

różnych  informacji  jest  zamieszczane.  Mieszkaniec  zgłosił  również,  że  na  ulicy  Radostowej

w Ciekotach prowadzone były prace remontowe drogi i dużo grysu pozostało. Materiał ten podczas

jazdy  odbija  się  o  lakier  auta  i  uszkodzenie  go.  Mieszkaniec  zasygnalizował,  że  rozmawiał

z pracownikiem odpowiedzialnym na temat uruchomienia zamiatarki na tej drodze.

Wójt Gminy odpowiedział, że ten system naprawy dróg jest stosowany na różnych drogach i tam gdzie

obowiązuje ograniczenie prędkości nie powinno być problemu, gdyż materiał  nie unosi się na tyle
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wysoko,  by powodował  uszkodzenia.  W związku ze zgłoszonym sygnałem w to  miejsce  wysłana

została  ekipa  porządkowa,  która  zamiotła  drogę.  Wójt  Gminy  odniósł  się  również  do  strony

internetowej  informując,  że ważne informację zamieszczane są na stronie internetowej,  natomiast

wszystkie inne, jak informacje przekazywane przez jednostki są publikowane na Facebooku. Tam jest

szybka zmienność tych informacji. 

Radny Zegadło zapytał, czy wpłynęły inne zgłoszenia na temat tego systemu naprawy drogi.  

Wójt Gminy dodał, że do tej pory nie miał sygnału.

Kierownik  referatu  Budownictwa i  Gospodarki  Przestrzennej  Dariusz  Korczyński  poinformował,  że

również takich zgłoszeń nie miał. 

Radny Zegadło wyjaśnił,  że że tego typy system naprawy dróg jest stosowany nie tylko w gminie

Masłów, również w mieście Kielce. Zamiatanie go przed zimą jest bezcelowe, ekipa sprzątająca, w

tym  czasie  mogłaby  się  zająć  innymi  ważnymi  problemami.  Za  granicą,  tej  gramatury  grys  jest

rozsypywany  na  autostradach  zamiast  piasku.  W  okresie  zimowym  będzie  to  korzystne  dla

bezpieczeństwa. I ponoszenie kosztów sprzątania tego przed zimą jest bezzasadne.

Radny Andrzej Januchta zauważył, że cała Zakopianka jest remontowana tym samym sposobem –

grysem grubości 2,8  mm ze szlaką. 

Mieszkaniec  Gminy  wyjaśnił  z  czego  wynikało  jego  zgłoszenie  i  poinformował,  że  dysponuje

dokumentacją fotograficzną tego miejsca.

Radny Zegadło odpowiedział, że jeśli czas mu na to pozwoli, podjedzie na miejsce ocenić sytuację. 

Wójt Gminy dodał, że przejeżdża tą drogą i wypowiedź radnego odbiera jako troskę o budżet gminy. 

Nie zgłoszono więcej uwag.

Ad. 13.

Sprawy organizacyjne, komunikaty. 

Brak głosów w tym punkcie.

Ad. 14.

Zakończenie obrad. 

Po wyczerpaniu tematyki Przewodniczący Rady Gminy Masłów Sylwester Wojtyna podziękował za

udział w XXVIII sesji Rady Gminy Masłów, poprosił o pozostanie na miejscach i wysłuchanie obrad

Komisji Budżetu i Finansów, tak by na sesji nadzwyczajnej nie omawiać ponownie projektów uchwał.

O godzinie 17:59 Przewodniczący Rady Gminy Masłów zamknął obrady.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokolant: Przewodniczący Rady Gminy Masłów

Joanna Synak /-/ Sylwester Wojtyna
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