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Protokół Nr XXXVII/2017 

z sesji Rady Gminy Masłów, 

która odbyła się w dniu 25 maja 2017 roku 

 

Tematyka sesji: 

1. Otwarcie sesji. 

2. Stwierdzenie quorum. 

3. Przyjęcie porządku obrad. 

4. Przyjęcie protokołu Nr XXXVI z poprzedniej sesji. 

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

6. Analiza stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Masłów 

obejmująca 2016 rok. 

7. Sprawozdanie z działalności Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy Masłów 

za 2016. 

8. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji Gminy Masów na lata 2016 

– 2023.  

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

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

Finansowej Gminy Masłów na lata 2017 – 2027. 

11. Interpelacje i zapytania. 

12. Sprawy organizacyjne, komunikaty. 

13. Zakończenie obrad.  

 

 

Ad. 1. 

Otwarcie sesji.  

Stosownie do art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, w dniu 25 maja 2017 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 14 radnych – 93,3 % 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 Wójt Gminy Masłów zgłosił wniosek o zmianę 

porządku obrad poprzez dodanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

dla Powiatu Kieleckiego, w punkcie 10a. 
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Nie zgłoszono kolejnych uwag. 

Radni, w głosowaniu 14”za”, jednogłośnie przyjęli proponowaną zmianę. 

Porządek obrad wraz ze zmianą został przyjęty 14 głosami „za”, jednogłośnie i stanowi 

załącznik protokołu.  

  

Ad. 4. 

Przyjęcie protokołów Nr XXXVI 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: XXXVI/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). 

Wójt Gminy uzupełnił sprawozdanie informacja o podpisaniu w dniu dzisiejszym umowy 

z firmą Eltast z Radomia na modernizację oświetlenia gminnego. To pierwsza inwestycja 

realizowana w ramach dofinansowania Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych KOF. 

Nie zgłoszono uwag, sprawozdanie zostało przyjęte. 

 

Ad. 6. 

Analiza stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Masłów obejmująca 

2016 rok.  

W sesji uczestniczą: Zastępca Komendanta Pierwszego Komisariatu Policji w Kielcach – 

podinsp. Artur Długosz oraz Naczelnik Wydziału Prewencji asp. Ireneusz Krzepkowski.  

Zastępca Komendanta przedstawiła szczegółową informację (stanowi załącznik protokołu) 

i podziękował za dobrą współpracę i wsparcie finansowe na zakup radiowozu i służby 

ponadnormatywne. 

Wójt Gminy Masłów złożył podziękowanie za współpracę, podjęte działania związane 

z hazardem, kontrole drogowe. Wójt podziękował również radnym za wsparcie tych działań.  

Radny Robert Fortuna podziękował Zastępcy Komendanta za to, że strzegł bramki podczas 

Powiatowego Turnieju o puchar Starosty Kieleckiego.  

Radna Teodora Jagiełło dodała, że budowane chodniki również poprawiają bezpieczeństwo na 

drodze, co jest zauważalne. 

Radna Małgorzata Kozubek podziękowała za szkolenie z pierwszej pomocy, szkoda że tak 

mało było radnych i sołtysów. 

Przewodniczący Rady Gminy zwrócił się z pytaniem dotyczącym przywrócenia posterunków 

w gminach, czy planuje się takie zmiany.  

Zastępca Komendanta odpowiedział, że gminy zwracają się z wnioskami o reformację. Na 

chwilę obecną toczą się rozmowy o uruchomienie posterunku w Piekoszowie i Górnie bądź 

Woli Jachowej. Prawdopodobnie te posterunki powstaną. Zastępca Komendanta dodał 
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również, że wbrew krążącym opiniom, z analizy materiałów wynika, iż likwidacja 

posterunków wpłynęła pozytywnie na ilość policjantów pracujących w gminach. 

Przewodniczący Rady zwrócił uwagę, że ważnym czynnikiem jest tu przynależność do Kielc 

nie do Bodzentyna. 

Radna Kozubek dodała, że dla osób starszych łatwiej było dojechać do Masłowa, niż do 

Kielc. 

Radna Chyb zwróciła uwagę, że to zależy z której części gminy. 

Wójt Gminy przypomniał, że w każdy poniedziałek w godz. 15:30 - 16:30 w siedzibie 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Masłowie dyżur pełni Dzielnicowy I Komisariatu 

Policji w Kielcach. Statystyki policyjne pokazują również, że kontakt nawiązywany jest 

głównie przez telefon alarmowy, nie osobiście. Ponadto dotarcie do komisariatu nie jest 

trudne, gdyż lokalizacja jest dobra. 

Radny Ryszard Filipowicz zabrał głos informując, że jest tam problem z parkowaniem. 

Zastępca Komendanta odpowiedział, że ta sytuacja zmieni się, gdy komenda zostanie 

przeniesiona na ul. Wesołą, gdzie obecnie odbywa się remont. 

Nie zgłoszono uwag, analiza została przyjęta. 

 

Ad. 7. 

Sprawozdanie z działalności Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy Masłów za 

2016. 

Komendant Gminny Ochotniczej Straży Pożarnej pan Sylwester Dudzik przedstawił 

sprawozdanie stanowiące załącznik protokołu. 

W sesji uczestniczy st.bryg. mgr inż. Paweł Górniak – Zastępca Komendanta Miejskiego 

Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach, któremu Przewodniczący Rady udzielił głosu. 

Zastępca Komendanta poinformował, że w gminie Masłów dzieje się bardzo dużo. 

W ubiegłym roku OSP wzbogaciła się o nowe pojazdy, przybywa ochotników, którzy 

uczestniczą w szkoleniach, co wpływa na jakość działań, których nie brakuje. Zastępca 

Komendanta poinformował, że Komendant Miejski PSP postanowił przekazać sprzęt do 

ratownictwa drogowego dla jednostki OSP w Ciekotach. Stosowną umowę Zastępca 

Komendanta przywiózł na dzisiejszą sesję, w celu podpisania. 

Pan Jarosław Papież – Prezes OSP w Ciekotach podziękował za przekazany sprzęt. 

Przewodniczący Rady podziękował strażakom za służbę, zaangażowanie i poświęcenie.  

Radna Teodora Jagiełło przyłączyła się do podziękowań Przewodniczącego i zapytała 

o możliwość przystąpienia jednostki w Woli Kopcowej do Krajowego Systemu Ratowniczo – 

Gaśniczego, co daje możliwości pozyskiwania środków.  

Zastępca Komendanta odpowiedział, że są określone standardy wyposażenia jednostki, która 

ma być włączona do KSRG, m. in. przekazany dzisiaj sprzęt ratownictwa drogowego. 

O włączeniu jednostki decyduje komendant główny. W jednostce w Woli Kopcowej znacząco 

wzrosły standardy wyposażenia poprzez nowy budynek, zakup samochodu.  

Radna Jagiełło podziękowała za doposażenie jednostki w Ciekotach i poleciła pamięci 

jednostkę w Woli Kopcowej.  
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Wójt Gminy Masłów podkreślił zmiany jakie nastąpiły w jednostkach i podziękował za 

wspólne wsparcie rozwoju jednostek z terenu gminy. Szczególne podziękowania za 

współpracę Wójt złożył, za pośrednictwem Zastępcy Komendanta, dla st. bryg. mgr inż. 

Sylwestra Hamery – Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej, który przechodzi 

na emeryturę. 

Nie zgłoszono uwag, sprawozdanie zostało przyjęte.  

Przewodniczący Rady podziękował za przybycie i złożenie obszernego sprawozdania. 

 

Ad. 8. 

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji Gminy Masów na lata 2016 – 

2023. 

Kierownik referatu Promocji i Rozwoju Gminy pani Agnieszka Borycka przedstawiła projekt 

uchwały.  

Pan Krzysztof Kieszkowski – przedstawiciel firmy EPRD szczegółowo omówił proponowane 

zmiany.  

Brak głosów w tym punkcie. 

Komisja do spraw Inwestycji, w dniu 22 maja br. pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały 

(stanowi załącznik protokołu). 

Komisja Budżetu i Finansów, na posiedzeniu w dniu 22 maja br. pozytywnie zaopiniowała 

powyższy projekt. 

Uchwała Nr XXXVII/334/2017 Rady Gminy Masłów w sprawie przyjęcia Programu 

Rewitalizacji Gminy Masów na lata 2016 – 2023 – podjęta została 14 głosami „za”, 

jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik protokołu. 

 

Ad. 9.  

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Masłów. 

Pani Małgorzata Kumór – Skarbnik Gminy zgłosiła autopoprawkę. 

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

autopoprawkę do projektu budżetu. 

Komisja do spraw Inwestycji pozytywnie zaopiniowała proponowaną autopoprawkę. 

Komisja Budżetu i Finansów zaopiniowała pozytywnie autopoprawkę w dniu 22.05.br. 

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

Skarbnik Gminy szczegółowo przedstawiła projekt uchwały.  

Brak głosów w  tym temacie. 

Komisja ds. Inwestycji w dniu 22.05.br. pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt (stanowi 

załącznik). 

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

projekt uchwały.  

Komisja Budżetu i Finansów zaopiniowała pozytywnie powyższy projekt. 

Uchwała Nr XXXVII/335/2017 Rady Gminy Masłów w sprawie zmiany uchwały budżetowej 

gminy Masłów – wraz z autopoprawką podjęta została 14 głosami „za”, jednogłośnie. 

Uchwała stanowi załącznik protokołu. 
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Ad. 10.  

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.  

Komisja ds. Inwestycji pozytywnie zaopiniowała autopoprawkę. 

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

omawianą autopoprawkę.  

Komisja Budżetu i Finansów zaopiniowała pozytywnie zgłoszoną autopoprawkę. 

W głosowaniu 14 „za”, jednogłośnie radni przyjęli autopoprawkę. 

Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały. 

Nie zgłoszono uwag. 

Komisja ds. Inwestycji zaopiniowała pozytywnie przedstawiony projekt. 

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

projekt uchwały.  

Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt. 

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

Uchwała Nr XXXVI/336/2017 Rady Gminy Masłów w sprawie zmiany uchwały w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Masłów na lata 2017 – 2027 – wraz 

z autopoprawką została przyjęta w głosowaniu 14 „za”, jednogłośnie i stanowi załącznik 

protokołu. 

 

Ad. 10a. 

Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego. 

Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały.  

Brak głosów. 

Komisja ds. Inwestycji zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały. 

Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt. 

Uchwała Nr XXXVII/337/2017 Rady Gminy Masłów w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej dla Powiatu Kieleckiego – podjęta została 14 głosami „za”, jednogłośnie. 

Uchwała stanowi załącznik protokołu. 

 

Ad. 11.  

Interpelacje i zapytania. 

Radny Robert Fortuna zapytał, czy pojawiło się prawdopodobieństwo, że światłowód do 

Brzezinek będzie w tym roku. 

Wójt Gminy poinformował, że z informacji jakie uzyskuje, zadanie jest realizowane zgodnie 

z projektem. W tej chwili pojawiła się stagnacja w działaniach firm. 

Radna Małgorzata Kozubek poprosiła o zamówienie (w miejscach gdzie są zniszczone) 

i oczyszczenie pozostałych tablic sołtysów. 
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Radny Fortuna zgłosił, ze po ostatnich deszczach na zakrętach w przełomie Lubrzanki 

pojawiły się dziury, które stanowią niebezpieczeństwo. 

W odpowiedzi Wójt Gminy wyjaśnił że, zadanie to, jak również: przepust w Dolinie 

Marczakowej, wjazd na lotnisko, duże ubytki w Ciekotach obok Szklanego Domu zostały 

zgłoszone do powiatu, jako prace pilne. 

Radna Teodora Jagiełło zabrała głos w sprawie budowy obwodnicy Kielc, o której zrobiło się 

głośno w mediach. Zarówno mieszkańcy Woli Kopcowej jak i Domaszowic czują niepokój 

w związku z przedstawianymi planami. Radna przypomniała, jaki przebieg drogi był 

planowany (na granicy miasta Kielce, przy ul. Gustawa Morcinka), gdzie dużą część terenu 

stanowią nieużytki. Radna zwróciła uwagę, że stosownym byłoby skierowanie do Marszałka 

pisma, określającego stanowisko gminy w tej sprawie, by nie okazało się, że gmina nie 

interweniowała w porę.  

W odpowiedzi Wójt Gminy poinformował, że wszelka uzyskiwana wiedza jest wiedzą 

niejednolitą. Nadal wariantów jest około 7, nadal stanowisko gminy jest niezmienne. 

Powołana została komisja, która w razie ewentualnych działań w tym zakresie, będzie 

uczestniczyła w obradach. Wójt podkreślił, że gmina nie widzi możliwości przeprowadzenia 

tej obwodnicy w innym terenie, niż planowany i zarezerwowany korytarz.  

Pan Tomasz Zbróg – radny Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego poinformował, że na 

prośbę radnej Małgorzaty Kozubek w ubiegłym tygodniu wystosował interpelację do 

Marszałka, by gmina Masłów na bieżąco otrzymywała informację o sytuacji i by głos gminy 

został uwzględniony przy podejmowaniu decyzji. 

Radna Kozubek poprosiła w imieniu mieszkańców ul. Foliowej o zamontowanie progu 

zwalniającego, z uwagi na organizowane tam wyścigi na motocyklach. Radna poprosiła także 

o zniwelowanie zapadniętej drogi na ul. Słonecznej (w wyniku budowy kanalizacji) i na ul. 

Podklonówka na wysokości posesji nr 111 również zapadła się droga. 

Wójt Gminy odpowiedział, że na chwilę obecną w urzędzie jest około 20 próśb 

o zamontowanie progu zwalniającego, wobec czego te prace wykonywane są sukcesywnie. 

Radna Jagiełło wyjaśniła o której drodze dokładnie mówiła. 

Radny Janusz Obara poprosił o usunięcie usterki (samoczynnie zrobił się próg zwalniający) 

na drodze powiatowej na skrzyżowaniu ulic Księdza Józefa Marszałka i Kwarcytowej. 

Radna Regina Chyb przypomniała o wniosku dotyczącym drogi powiatowej 

w Domaszowicach, która jest zniszczona, zalewana i niebezpieczna. 

Wójt Gminy wyjaśnił szczegółowo, które sprawy zostały zgłoszone do powiatu i poprosił 

o wyrozumiałość, gdyż należy zabezpieczyć środki na te remonty a ich realizacja odbywa się 

etapami. Wójt dodał, że na podstawie rozmów i wspólnej realizacji niektórych inwestycji, na 

podstawie porozumień – współpraca gminy z Powiatem układa się dobrze. 

Radny Andrzej Pedrycz poprosił o ustawienie znaku informacyjnego „Gmina Masłów” od 

strony ul. Kopcówki. 

Wójt Gminy odpowiedział, że zakup znaków staramy się kumulować, wobec czego 

w najbliższym zamówieniu takie zapotrzebowanie zostanie złożone. 

Radny Pedrycz zgłosił również potrzebę poprawienia studzienki przy ul. Świętokrzyskiej w 

Woli Kopcowej (przed mostem, na wysokości ul. Jeziorkowej). 
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W odpowiedzi Wójt Gminy poinformował, że okres gwarancji prac związanych z budową 

kanalizacji nadal obejmuje, więc sprawa zostanie zgłoszona. 

Radna Kozubek zapytała o rowy na ul. Podklonówka w Masłowie Pierwszym, gdzie prace 

zostały rozpoczęte w ubiegłym roku, ale nie zrobione w całości. 

W odpowiedzi Wójt Gminy wyjaśnił, jakie problemy występują na drogach powiatowych. 

Wójt dodał, że w roku 2018 gmina wchodzi w największe zadania wobec czego musimy 

zabezpieczyć środki finansowe. 

Radna Jagiełło wzdłuż czterech posesji obok pana Rębosza wykonany jest dość głęboki rów, 

odgrodzony taśmą. 

Kierownik referatu Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej Dariusz Korczyński 

odpowiedział, ze jest to zakres dodatkowych prac i powinien być umocniony. 

Sołtys sołectwa Mąchocice Kapitulne pan Jan Sobecki zgłosił dwa przepusty w Mąchocicach 

Kapitulnych (na łączniku między Mąchocicami dolnymi i górnymi), które są mało drożne. 

W przypadku większych deszczy mieszkańcy Mąchocic dolnych mogą zostać zalani. Sołtys 

zgłosił również sygnały od mieszkańców dotyczące potrzeby zamontowania progu 

zwalniającego na Zakaniowie oraz na drodze obok szkoły.  

Pan Marian Zarzycki – Radny Powiatu Kieleckiego zabrał głos odnosząc się do sprawy 

zgłaszanej przez radną Chyb. Radny poinformował, że wizytował to miejsce podczas deszczu 

w celu ustalenia stanu faktycznego. Radny przyglądał się również pracom na ul. 

Świętokrzyskiej, gdzie trwają prace (rów otaśmowany) oraz w Brzezinkach.    

Przedstawiciel Stowarzyszenia Nowoczesna Gmina – Bogusław Krukowski zapytał o plan 

odwodnienia dróg na tzw. Parcelach Masłowskich i czy wykonawstwo będzie w tym roku. 

Pan Krukowski zapytał także, czy ul. Sosnowa zostanie uwzględniona w tych planach.   

Kierownik BiGP wyjaśnił, że przetarg na opracowanie koncepcji projektu spływu wód 

praktycznie od ul. Lotniczej do lasu był ogłoszony. Wpłynęła jedna oferta, jednak bez 

wadium, wobec czego trzeba powtórzyć procedurę. Jeśli chodzi o wykonanie, trudno w tym 

momencie powiedzieć, gdyż nie znamy wartości zadania. 

Wójt Gminy uzupełnił wypowiedź, informując że sprawa wiąże się ze spływem dróg 

z Klonówki, z Mąchocic górnych, więc nie da się tego zrobić jednym rowem. Projekt ten 

musi być zsynchronizowany z planowanym przebiegiem drogi wojewódzkiej. 

Pan Krukowski zapytał o ul. Graniczną, gdzie woda wypływa w drodze. Czy jest to 

zlokalizowany problem. 

Wójt Gminy szczegółowo wyjaśnił, że częściowo sprawa jest już zbadana i wiąże się 

z zatkaniem kanału melioracyjnego. Podobny problem powstał na modernizowanej niedawno  

ul. Wspólnej w Woli Kopcowej. 

Nie zgłoszono więcej uwag. 

 

Ad. 12. 

Sprawy organizacyjne, komunikaty.  

Wójt Gminy Masłów Tomasz Lato zaprosił na XI Spotkanie Integracyjne Osób Chorych oraz 

Dzieci i Młodzieży z Niepełnosprawnością z Województwa Świętokrzyskiego i Diecezji 

Kieleckiej, w dniu 2 czerwca o godz. 10:30 na lotnisku w Masłowie. 
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Radna Teodora Jagiełło zaprosiła na piknik rodzinny organizowany w dniu 27 maja br. 

o godz. 15:00 przy Domu Ludowym w Woli Kopcowej. 

Radny Janusz Obara zaprosił na Dzień Dziecka zaplanowany na dzień 28 maja w Dolinie 

Marczakowej. 

Wójt Gminy poinformował o festynie z okazji Dnia Dziecka w niedzielę – 28 maja w 

Domaszowicach o 14:30. 

Radny Powiatu Kieleckiego Marian Zarzycki poinformował o planowanym na dzień 17 

czerwca Pikniku Rodzinnym na boisku w Brzezinkach. 

Wójt Gminy zwrócił się do Radnych z propozycją przystąpienia do projektu e-rada, w ramach 

którego gmina planuje pozyskać tablety dla radnych, by umożliwić elektroniczny dostęp do 

materiałów. 

Pan Bogusław Krukowski zabrał głos informując, że dnia 31 maja 2017 r. w Starostwie 

Powiatowym w Kielcach zaplanowane zostało spotkanie nt. możliwości pozyskania środków 

na ten cel.  

 

Ad. 13. 

Zakończenie obrad.  

Po wyczerpaniu tematyki Przewodniczący Rady Gminy Masłów Sylwester Wojtyna 

podziękował za udział w XXXVII sesji Rady Gminy Masłów i o godzinie 17:03 zamknął 

obrady. 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

      

Protokolant:     Przewodniczący Rady Gminy Masłów 

Joanna Synak      /-/ Sylwester Wojtyna 


