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Sesja Nr XXXV/2017 Rady Gminy Masłów  

Protokół Nr XXXV/2017 

z sesji Rady Gminy Masłów, 

która odbyła się w dniu 23 marca 2017 roku 

 

Tematyka sesji: 

1. Otwarcie sesji. 

2. Stwierdzenie quorum. 

3. Przyjęcie porządku obrad. 

4. Przyjęcie protokołów Nr XXXIV z poprzedniej sesji. 

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

6. Sprawozdania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Masłowie za 2016 rok. 

7. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Masłowie za 2016 rok. 

8. Informacja o stanie mienia komunalnego – grunty. 

9. Przedstawienie sprawozdania z wykonania średnich wynagrodzeń w roku 2016. 

10. Projekt uchwały o dostosowaniu sieci szkól podstawowych i gimnazjów do nowego 

ustroju szkolnego. 

11. Projekt uchwały w sprawie określenia kryteriów naboru kandydatów do pierwszej klasy 

publicznej szkoły podstawowej, zamieszkałych poza obwodem, określenia liczby 

punktów za każde kryterium oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych 

kryteriów. 

12. Projekt uchwały w sprawie dzierżawy części działki nr 497 położonej w obrębie 

ewidencyjnym Masłów Pierwszy dla potrzeb Gminy Masłów na okres 5 lat. 

13. Projekt uchwały w sprawie odpłatnego nabycia na rzecz Gminy Masłów działki nr 

290/8 położonej w Ciekotach. 

14. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XI/85/15 Rady Gminy Masłów z dnia 

25 czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy 

Masłów na lata 2015 – 2020. 

15. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Turystyki Gminy Masłów na lata 

2017 – 2024.  

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

17. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Masłów na lata 2017 – 2027. 

18. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/260/2016 Rady Gminy Masłów 

z dnia 25 listopada 2016 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla powiatu 

Kieleckiego w 2017 r. 
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19. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Masłów na 2017 rok”. 

20. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu naboru i weryfikacji wniosków w 

zakresie realizacji projektu: Odnawialne Źródła Energii dla mieszkańców Gminy 

Masłów. 

21. Sprawozdanie z działalności Placówki Wsparcia Dziennego „PROMYCZEK” za 2016 

roku. 

22. Interpelacje i zapytania. 

23. Sprawy organizacyjne, komunikaty. 

24. Zakończenie obrad.  

 

 

Ad. 1. 

Otwarcie sesji.  

Stosownie do art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, w dniu 23 lutego 2017 roku 

o godzinie 14:05, 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 14 radnych – 93 % 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 14 głosami „za”, jednogłośnie i stanowi załącznik protokołu.  

  

Ad. 4. 

Przyjęcie protokołów Nr XXXIV 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: XXXIII/2017 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. 
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Ad. 6. 

Sprawozdania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Masłowie za 2016 rok. 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej pani Aneta Kułak przedstawiła 

sprawozdanie stanowiące załącznik protokołu. 

 Przybył radny Wojciech Piwko. 

Radna Małgorzata Kozubek zapytała czy  Cross – run to biegi czy są zorganizowane razem 

z biegami Żeromskiego.  

Wójt Gminy wyjaśnił szczegółowo organizację biegów Cross – run. 

Radna Kozubek zapytała, czy wiadomo ile osób z terenu gminy brało udział w tych biegach. 

Wójt Gminy odpowiedział, że niewiele bo około 15 – 20 osób brało udział, w związku z tym, 

że są to trudne biegi dla osób, które parają się tym sport. 

Radny Robert Fortuna zabrał głos informując, że goszczenie tej imprezy na naszym terenie 

jest na plus. Jest to impreza bardzo widowiskowa, z naszego terenu udział biorą: Łukasz 

Kupis i Szymon Bugajski, którzy jeżdżą po całej Polsce i z dobrymi wynikami kończą biegi. 

Przewodniczący Rady zapytał o mieszkania socjalne. 

Kierownik GOPS wyjaśniła, że w obiekcie znajdującym się w Chęcinach, prowadzonym 

przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, pomoc znalazły cztery rodziny z terenu naszej 

gminy. 

Wójt Gminy uzupełnił wypowiedź, że jako jedyna z 19 gmin uczestniczyła w projekcie 

realizowanym przez trzy samorządy. 

Nie zgłoszono więcej uwag. 

Sprawozdanie zostało przyjęte w głosowaniu 15 „za”, jednogłośnie. 

 

Ad. 7. 

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Masłowie za 2016 rok. 

Zastępca Wójta Gminy Masłów pani Monika Dolezińska – Włodarczyk przedstawiła 

szczegółowo sprawozdanie (stanowiące załącznik protokołu).  

Brak uwag w tym punkcie. 

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

sprawozdanie (stanowi załącznik protokołu). 

Komisja Budżetu i Finansów, na posiedzeniu w dniu 20 marca br. pozytywnie zaopiniowała 

sprawozdanie (stanowi załącznik).  

Radni w głosowaniu 15 „z”, jednogłośnie przyjęli sprawozdanie. 

 

Ad. 8. 

Informacja o stanie mienia komunalnego – grunty. 

Kierownik referatu Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska pan Wojciech 

Fąfara przedstawił informację stanowiącą załącznik do protokołu.  

Nie zgłoszono uwag, informacja została przyjęta. 
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Ad. 9.  

Przedstawienie sprawozdania z wykonania średnich wynagrodzeń w roku 2016. 

Pani Irena Kundera – Kierownik Centrum Usług Wspólnych przedstawiła informację. 

Radni nie wnieśli uwag. 

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

przedstawione sprawozdanie. 

Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie.  

W głosowaniu: 15 „za”, jednogłośnie radni przyjęli sprawozdanie. 

 

Ad. 10.  

Projekt uchwały o dostosowaniu sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju 

szkolnego. 

Kierownik CUW Irena Kundera zgłosiła autopoprawkę polegającą na usunięciu paragrafu 12, 

dotyczącego publikacji uchwały w Dzienniku Urzędowym, w związku z otrzymanymi 

wytycznymi. Pani Kierownik przedstawiła projekt uchwały.  

Wójt Gminy Masłów Tomasz Lato podkreślił, że sieci szkół nie uległy zmianie i podziękował 

dyrektorom szkół oraz przedstawicielom związków zawodowych za udział w rozmowach 

i obecność na komisjach i sesji. 

Brak głosów. 

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

projekt uchwały. 

Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt. 

Radni, w głosowaniu 15 „za”, jednogłośnie przyjęli proponowaną autopoprawkę. 

Uchwała Nr XXXV/317/2017 Rady Gminy Masłów o dostosowaniu sieci szkół 

podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego – podjęta została 15 głosami „za”, 

jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik protokołu. 

 

Ad. 11. 

Projekt uchwały w sprawie określenia kryteriów naboru kandydatów do pierwszej klasy 

publicznej szkoły podstawowej, zamieszkałych poza obwodem, określenia liczby punktów za 

każde kryterium oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów. 

Kierownik Centrum Usług Wspólnych Irena Kundera zgłosiła autopoprawkę dotyczącą 

usunięciu zapisu o publikacji uchwały w Dzienniku Urzędowym i przedstawiła projekt 

uchwały. 

Nie zgłoszono uwag.   

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

projekt uchwały. 

Komisja Budżetu i Finansów również zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały.  

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

Uchwała Nr XXXV/318/2017 Rady Gminy Masłów w sprawie określenia kryteriów naboru 

kandydatów do pierwszej klasy publicznej szkoły podstawowej, zamieszkałych poza 

obwodem, określenia liczby punktów za każde kryterium oraz dokumentów niezbędnych do 
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potwierdzenia tych kryteriów – została przyjęta 15 głosami „za”, jednogłośnie i stanowi 

załącznik protokołu. 

 

Ad. 12. 

Projekt uchwały w sprawie dzierżawy części działki nr 497 położonej w obrębie 

ewidencyjnym Masłów Pierwszy dla potrzeb Gminy Masłów na okres 5 lat. 

Kierownik referatu Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska pan Wojciech 

Fąfara omówił szczegółowo projekt uchwały. 

Brak uwag w tym punkcie. 

Komisja Ochrony Środowiska, Gospodarki Gruntami i Rolnictwa, w dniu 20.03.br. 

pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  

Komisja Budżetu i Finansów zaopiniowała pozytywnie powyższy projekt.  

Uchwała Nr XXXV/319/2017 Rady Gminy Masłów w sprawie dzierżawy części działki nr 

497 położonej w obrębie ewidencyjnym Masłów Pierwszy dla potrzeb Gminy Masłów na 

okres 5 lat  – została podjęta w głosowaniu 15 „za”, jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik 

protokołu. 

 

Ad. 13. 

Projekt uchwały w sprawie odpłatnego nabycia na rzecz Gminy Masłów działki nr 290/8 

położonej w Ciekotach. 

Projekt przedstawił pan Wojciech Fąfara – Kierownik referatu RGKiOŚ. 

Wójt Gminy dodał, że sprawa wiązała się z zablokowaniem dojazdu, stąd kroki podjęte przez 

urząd.  

Nie zgłoszono żadnych uwag. 

Komisja Ochrony Środowiska, Gospodarki Gruntami i Rolnictwa pozytywnie zaopiniowała 

projekt uchwały. 

Komisja Budżetu i Finansów zaopiniowała pozytywnie przedstawiony projekt. 

Uchwała Nr XXXV/320/2017 Rady Gminy Masłów w sprawie odpłatnego nabycia na rzecz 

Gminy Masłów działki nr 290/8 położonej w Ciekotach – przyjęta została 15 głosami „za”, 

jednogłośnie i stanowi załącznik protokołu. 

 

Ad. 14. 

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XI/85/15 Rady Gminy Masłów z dnia 25 

czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Masłów 

na lata 2015 – 2020. 

Pan Wojciech Fąfara – Kierownik referatu RGKiOŚ przedstawił projekt uchwały.  

Brak głosów w  tym temacie. 

Komisja Ochrony Środowiska, Gospodarki Gruntami i Rolnictwa pozytywnie zaopiniowała 

omawiany projekt. 

Komisja Budżetu i Finansów zaopiniowała pozytywnie powyższy projekt. 

Uchwała Nr XXXV/321/2017 Rady Gminy Masłów w sprawie zmiany uchwały Nr XI/85/15 

Rady Gminy Masłów z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia Planu Gospodarki 
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Niskoemisyjnej dla gminy Masłów na lata 2015 – 2020 – podjęta została 15 głosami „za”, 

jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik protokołu. 

 

Ad. 15. 

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Turystyki Gminy Masłów na lata 2017 – 

2024. 

Sekretarz Gminy Zbigniew Zagdański zgłosił autopoprawkę w treści załącznika i przedstawił 

projekt uchwały.  

Nie wniesiono uwag. 

Komisja Ochrony Środowiska, Gospodarki Gruntami i Rolnictwa zaopiniowała pozytywnie 

przedstawiony projekt uchwały. 

Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt. 

Radni, w głosowaniu: 15”za”, jednogłośnie przyjęli autopoprawkę. 

Uchwała Nr XXXV/322/2017 Rady Gminy Masłów w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju 

Turystyki Gminy Masłów na lata 2017 – 2024 – została przyjęta w głosowaniu 15 „za”, 

jednogłośnie i stanowi załącznik protokołu. 

 

Ad. 16.  

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Masłów. 

Pani Małgorzata Kumór – Skarbnik Gminy zgłosiła autopoprawkę i szczegółowo 

przedstawiła projekt uchwały.  

Brak głosów w  tym temacie. 

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

projekt uchwały.  

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

Komisja Budżetu i Finansów zaopiniowała pozytywnie powyższy projekt. 

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

Uchwała Nr XXXV/323/2017 Rady Gminy Masłów w sprawie zmiany uchwały budżetowej 

gminy Masłów – podjęta została 15 głosami „za”, jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik 

protokołu. 

 

Ad. 17. 

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Masłów na lata 2017 – 2027. 

Skarbnik Gminy poinformowała o autopoprawce, będącej konsekwencją poprzedniej uchwały 

przedstawiła projekt uchwały. 

Nie zgłoszono uwag. 

Komisja ds. Inwestycji zaopiniowała pozytywnie przedstawiony projekt. 

Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały. 

Radni, w głosowaniu 15”za”, jednogłośnie przyjęli autopoprawkę.                                                                                                             
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Uchwała Nr XXXV/324/2017 Rady Gminy Masłów w sprawie zmiany uchwały w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Masłów na lata 2017 – 2027 – została przyjęta 

w głosowaniu 15 „za”, jednogłośnie i stanowi załącznik protokołu. 

 

Ad. 18.  

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/260/2016 Rady Gminy Masłów z dnia 

25 listopada 2016 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla powiatu Kieleckiego 

w 2017 r. 

Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały.  

Brak głosów. 

Komisja ds. Inwestycji zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały. 

Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt. 

Uchwała Nr XXXV/325/2017 Rady Gminy Masłów w sprawie zmiany uchwały nr 

XXVIII/260/2016 Rady Gminy Masłów z dnia 25 listopada 2016 roku udzielenia pomocy 

finansowej dla Powiatu Kieleckiego – podjęta została 15 głosami „za”, jednogłośnie. 

Uchwała stanowi załącznik protokołu. 

 

Ad. 19.  

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Masłów na 2017 rok”. 

Pani Monika Dolezińska – Włodarczyk – Zastępca Wójta przedstawiła projekt uchwały.  

Brak głosów w tym punkcie. 

Komisja Ochrony Środowiska, Gospodarki Gruntami i Rolnictwa pozytywnie zaopiniowała 

przedstawiony projekt. 

Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały. 

Wójt Gminy Masłów Tomasz Lato wyjaśnił, że projekt uchwały pozwoli na sterylizację psów 

i kotów przy współfinansowaniu 50%. Usługi świadczy „Pterodaktyl” pana Leśniewskiego, 

z którym gmina ma podpisaną umowę.  

Przewodniczący Rady uściślając wypowiedź Wójta dodał, że dla zwierząt bezdomnych 

dofinansowanie do sterylizacji wynosi 100%, natomiast dla zwierząt które mają właścicieli – 

dofinansowanie wynosi 50%.   

Uchwała Nr XXXV/326/2017 Rady Gminy Masłów w sprawie uchwalenia „Programu 

opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 

Gminy Masłów na 2017 rok” – została podjęta w głosowaniu 15 „za”, jednogłośnie. Uchwała 

stanowi załącznik protokołu. 

 

Ad. 20.  

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu naboru i weryfikacji wniosków 

w zakresie realizacji projektu: Odnawialne Źródła Energii dla mieszkańców Gminy Masłów. 

Sekretarz Gminy przedstawił projekt uchwały.  

Wójt Gminy dodał, że spotkania organizowane są w tych miejscach, gdzie jest duże 

zainteresowanie projektem. Nie we wszystkich miejscowościach będą się one odbywały, ale 
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na pewno informacja z harmonogramem dotrze do wszystkich, którzy zgłosili się na listę  

i podali dane kontaktowe. 

Sekretarz Gminy podkreślił, że ważnym warunkiem wymagającym spełnienia jest 

zameldowanie na terenie gminy Masłów. Sekretarz dodał również, że oceną ankiet zajmie się 

komisja powołana przez Wójta Gminy i przedstawił zakres prac tej komisji oraz kolejne 

działania zmierzające do określenia grupy docelowej. Sekretarz zgłosił również autopoprawkę 

do projektu uchwały w zakresie podstawy prawnej oraz treści regulaminu. 

Radny Ryszard Filipowicz zapytał o zapis dotyczący instalowania urządzeń na budynkach 

innych niż mieszkalny, tj. na garażu. 

Sekretarz Gminy wyjaśnił szczegółowo zależność wynikającą z tego zapisu, dotyczącą 

podatku Vat. Komisja nie będzie mogła odrzucić takich ankiet, gdyż regulamin przewiduje 

takie rozwiązania. 

Przewodniczący Rady zapytał o pompy ciepła. 

Sekretarz Gminy odpowiedział, że pompy ciepła są kwalifikowane z 8 % podatkiem Vat, gdyż 

są montowane w bezpośrednim sąsiedztwie budynku mieszkalnego.  

Radny Piotr Zegadło zapytał czy można wynająć specjalistę do oceny budynków, żeby 

wstępnie zweryfikowała wnioski pod kątem możliwości udziału w projekcie. Wiadomo, że 

z różnych przyczyn (kąt nachylenia dachu, brak dostępu słońca) nie wszędzie będzie 

możliwość zamontowania ogniw. 

Sekretarz Gminy odpowiedział, że według rozeznania, z firm które zabiegają 

o przeprowadzenie ocen technicznych, nie ma chętnych by brać pieniądze za ocenę 

negatywną. 

Radny Janusz Obara zapytał czy pompy ciepła muszą być wspólnie z fotowoltaiką.  

Sekretarz odpowiedział, że nie muszą. 

Radny Stanisław Doleziński zapytał, kiedy będzie dodatkowa (rezerwowa) lista. 

Sekretarz Gminy odpowiedział, ze wszyscy zainteresowani projektem powinni się zgłaszać w 

terminie wskazanym czyli od 27 marca br. do 20 kwietnia br. i na tym etapie utworzy się lista 

rezerwowa. Sekretarz szczegółowo wyjaśnił zasady uzupełniania listy. 

Radny Filipowicz zapytał o możliwość utworzenia ulotki, która pozwoli mieszkańcom na 

analizę warunków we własnym zakresie. 

Wójt Gminy odpowiedział, że cały czas wiedza na temat tego projektu jest pogłębiana. Na 

bieżąco gmina otrzymuje informacje szczegółowe, które są przekazywane mieszkańcom. 

W tym celu m. in. organizowane są spotkania w sołectwach, o których była mowa.  

Radna Teodora Jagiełło zaproponowała, by na stronie urzędowej podane zostały warunki, 

gdyż informacja o meldunku jest ważna. 

Zastępca Wójta Gminy pani Monika Dolezińska – Włodarczyk odpowiedziała, że wszystkie 

informacje są zamieszczone na stronie w zakładce Odnawialne Źródła Energii. 

Radny Obara zauważył, że z wykluczaniem należy być ostrożnym, gdyż mieszkańcy będą 

chcieli zmienić np. pompę ciepła na fotowoltaikę. 

Wójt Gminy zapewnił, że będą prowadzone rozmowy, gdyż ważny jest tzw. „tani projekt” 

czyli za niewielkie pieniądze będzie duża oszczędność energii. Wójt podziękował panu 

Sekretarzowi za zaangażowanie w ten trudny projekt. 
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Radny Robert Fortuna zapytał, czy gminy będą miały samodzielność w typowaniu urządzeń 

wykorzystywanych w projekcie. Wiadomo, że standard tych urządzeń się różni.  

Sekretarz Gminy odpowiedział, że gmina będzie miała taką możliwość, ale nie poprzez 

wskazanie marki, tylko poprzez określenie parametrów technicznych tych urządzeń. Sekretarz 

dodał także, że nie będzie możliwości montowania urządzenia na dachu z eternitu. 

Radny Mirosław Januchta wyjaśnił, że analizując wypowiedzi wnioskuje, że nawet jeśli 

mieszkaniec uzyska pozytywną ocenę to nie oznacza, że będzie uczestniczył w projekcie. 

A zapis o wysokości dofinansowania do 60% oznacza, że może to być 20 czy 30 procent. 

Sekretarz Gminy potwierdził, że zapis „do 60%” jest dla wielu samorządowców 

niezrozumiały. Sekretarz dodał także, że po wielu rozmowach, które przeprowadził 

z mieszkańcami zainteresowanymi projektem, większość z nich ma tę wiedzę i liczy się 

z takimi rozwiązaniami. 

Wójt Gminy podsumował, że jest to jeden z trudniejszych, jak nie najtrudniejszy  projekt, jaki 

realizuje gmina.  

Radna Jagiełło dodała, że zapis ten jest bardzo bezpieczny, bo określa górną granicę. 

Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i przywitał przybyłego radnego Rady Powiatu pana 

Mirosława Gębskiego. 

Komisja Ochrony Środowiska, Gospodarki Gruntami i Rolnictwa pozytywnie zaopiniowała 

omawiany projekt. 

Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt. 

Radni, w głosowaniu 15”za”, jednogłośnie przyjęli przedstawioną autopoprawkę. 

Uchwała Nr XXXV/327/2017 Rady Gminy Masłów w sprawie uchwalenia Regulaminu 

naboru i weryfikacji wniosków w zakresie realizacji projektu: Odnawialne Źródła Energii 

dla mieszkańców Gminy Masłów – podjęta została 15 głosami „za”, jednogłośnie. Uchwała 

stanowi załącznik protokołu. 

 

Ad. 21.  

Sprawozdanie z działalności Placówki Wsparcia Dziennego – PROMYCZEK za 2016 roku. 

Pan Michał Kumór – Kierownik Placówki przedstawił sprawozdanie, będące załącznikiem 

niniejszego protokołu. 

Nie zgłoszono uwag. 

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

projekt uchwały.  

Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt. 

W głosowaniu 15”za”, jednogłośnie sprawozdanie zostało przyjęte. 

 

Ad. 22.  

Interpelacje i zapytania. 

Radna Teodora Jagiełło podziękowała za wykonanie rowów przy czterech posesjach. Z uwagi 

na konieczność ich pogłębienia, Radna poprosiła o montaż zabezpieczeń przed upadkiem. 

Wójt Gminy wyjaśnił, że było to jedno z pierwszych zadań zrealizowanych i omówił prace 

wykonane w innych częściach gminy. 
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Radny Ryszard Filipowicz poinformował, że zgłaszał Pani Wójt konieczność zobligowania 

przewoźnika do rozwieszenia rozkładów jazdy. Takie rozkłady pojawiły się na pierwszym 

i ostatnim przystanku, jednak brakuje tej informacji na innych przystankach. 

Zastępca Wójta Gminy Pani Monika Dolezińska – Włodarczyk wyjaśniła, że rozmawiała 

z przewoźnikiem i zgodnie z przepisami zobligowała go do usunięcia tej usterki. Pani Wójt 

poinformowała o terminie wyznaczonym przewoźnikowi.  

Radna Małgorzata Kozubek poprosiła o przekazanie prośby o ostatni kurs, który był, a został 

zabrany. Mieszkańcy proszą także o kurs w ciągu dnia do centrum Masłowa. 

Wójt Gminy zabrał głos informując, że jeśli taki kurs był uwzględniony w zamówieniu, to 

powinien być realizowany. Wójt wyjaśnił, że nie ma możliwości ustalania dodatkowych 

kursów i zaznaczył, że gmina ponosi ogromne nakłady na świadczenie usług przewozowych. 

Wójt podkreślił także, że jeśli jest taka potrzeba, to w określonych przypadkach, gmina ma 

możliwość dowozu we własnym zakresie busami gminnymi.  

Radna Kozubek przypomniała także że składała wiosek o zmianę trasy linii nr 12 do 

Starostwa Powiatowego w Kielcach.  

W odpowiedzi Wójt Gminy wyjaśnił, że mieszkańcy gmin mają możliwość dojazdu do 

starostwa przesiadając się na linie miejskie. Pan Wójt podkreślił, że ze strony władz miasta 

jest duża przychylność na wsparcie dowozu z terenów wiejskich. Jednak wszystko wskazuje 

na to, i takie przykłady miast już są, że koszt przejazdu na całej długości trasy linii 

autobusowych, które obsługują gminy, zostanie przeniesiony właśnie na gminy. W dużych 

miastach tworzy się centra przesiadkowe i wprowadza bilety czasowe (godzinne, dzienne), 

dzięki temu pasażer w ciągu kilku minut może zmienić autobus kilkakrotnie i dojechać w 

wybrane miejsce.  

Radny Andrzej Januchta poprosił o uzupełnienie kilku ubytków w drodze, w kierunku Barczy, 

uzupełnienie ubytków klińcem na drodze w kierunku Szymona Karysia i podziękował za 

poprawienie stanu drogi obok cmentarza w Brzezinkach. 

Wójt Gminy odpowiedział, że prace zostaną wykonane, jak tylko grunt się ustabilizuje. 

Radny Stanisław Doleziński dodał, że taka sama sytuacja jest na Dąbrowie Kolonia 70. 

Radny Filipowicz dodał, że zjazd na Dąbrowę – Osiedle z ulicy Barczańskiej również 

wymaga uzupełnienia. 

Radna Kozubek podziękowała za wyrażenie zgody na podwieszenie światłowodów. 

Wójt Gminy odpowiedział, że ustalenia są takie, że na chwilę obecną przewody zostały 

podwiedszone, jednak tylko do czasu budowy drogi wojewódzkiej.  

Radny Andrzej Pedrycz poprosił by w soboty na ul. Wspólnej częściej pojawiał się patrol 

policji, gdyż urządzane są tam rajdy po drodze. Radny zapytał również o sprawę wymiany 

piecy centralnego ogrzewania, czy jest możliwość dofinansowania tego zadania. 

Wójt Gminy odpowiedział, że na tę chwilę taka możliwość jest poprzez Wojewódzki Fundusz 

Ochrony Środowiska.  

Radna Kozubek dodała, że należy sfinansować sobie zadanie i dopiero jest możliwość 

odzyskania 25% z tej kwoty. 

Sekretarz Gminy odpowiedział, że mieszkaniec może także skorzystać z pożyczki. 
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Radny Robert Fortuna zgłosił, że na nowych odcinkach drogi w Mąchocicach – Scholasterii 

pojawiły się pęknięcia, być może udało by się to naprawić w ramach gwarancji. 

Sołtys sołectwa Mąchocice Kapitulne Pan Jan Sobecki podziękował za zawieszenie lampy, po 

25 – ciu latach, w bardzo niebezpiecznym miejscu, o którym sołtys niejednokrotnie zgłaszał. 

Pan Sołtys zwrócił również uwagę na wnioski radnych, informując że o tej porze roku to 

naturalne, że powstały ubytki i mokre miejsca przy drogach. 

Wójt Gminy przedstawił informację nt. sieci gazowej w Domaszowicach, oraz planów 

dotyczących sołectw Masłów Drugi i Dąbrowa.  

Sołtys sołectwa Dąbrowa Aniela Cedro zapytała o możliwość doprowadzenia światłowodu do 

Dąbrowy pod lasem i do Wiśniówki. 

Wójt Gminy wyjaśnił warunki realizacji tego zadania przez dwie komercyjne firmy, w ramach 

projektu współfinansowanego ze środków unijnych oraz poinformował jak przebiega 

współpraca z tymi firmami.  

Nie zgłoszono więcej uwag. 

 

Ad. 23. 

Sprawy organizacyjne, komunikaty.  

Wójt Gminy Masłów Tomasz Lato: 

 przedstawił informację o realizacji światłowodu na terenie gminy,  

 złożył życzenia Sołtysom z okazji ich święta, 

 poinformował o organizacji kursu pierwszej pomocy medycznej, w dniu 28 kwietnia 

lub 12 maja – zgłoszenia należy dokonać w sekretariacie urzędu, 

 pogratulował Zespołowi Artystycznemu Golica za zajęcie pierwszego miejsca 

w przeglądzie zespołów pieśni pasyjnej,  

 zaprosił na święcenie pokarmu w Wielką Sobotę o godz. 11:30 na Żeromszczyźnie. 

Sołtys sołectwa Mąchocice Kapitulne Pan Jan Sobecki  

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił pismo Wojewody Świętokrzyskiego w sprawie 

składania oświadczeń majątkowych.  

 

Ad. 24. 

Zakończenie obrad.  

Po wyczerpaniu tematyki Przewodniczący Rady Gminy Masłów Sylwester Wojtyna 

podziękował za udział w XXXV sesji Rady Gminy Masłów i o godzinie 16:30 zamknął 

obrady. 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

      

Protokolant:     Przewodniczący Rady Gminy Masłów 

Joanna Synak      /-/ Sylwester Wojtyna 


