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Sesja Nr XXXVIII/2017 Rady Gminy Masłów  

Protokół Nr XXXVIII/2017 

z sesji Rady Gminy Masłów, 

która odbyła się w dniu 22 czerwca 2017 roku 

 

Tematyka sesji: 

1. Otwarcie sesji. 

2. Stwierdzenie quorum. 

3. Przyjęcie porządku obrad. 

4. Przyjęcie protokołu Nr XXXVII z poprzedniej sesji. 

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

6. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Masłowie za rok 

2016. 

7. Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Masłowie za 2016 rok.  

8. Projekt uchwały w sprawie porozumienia międzygminnego Gminy Masłów z Gminą 

Łopuszno w zakresie działalności rodzinnego domu pomocy. 

9. Projekt uchwały w sprawie porozumienia międzygminnego Gminy Masłów z Gminą 

Miedziana Góra w zakresie działalności rodzinnego domu pomocy. 

10. Projekt uchwały w sprawie porozumienia międzygminnego Gminy Masłów z Gminą 

Zagnańsk w zakresie działalności rodzinnego domu pomocy. 

11. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXIV/222/2016 Rady Gminy Masłów 

z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na 

terenie Gminy Masłów zmienioną uchwałą nr XXXI/274/2016 Rady Gminy Masłów 

z dnia 29 grudnia 2016 r. zmieniającą uchwałę nr XXIV/222/2016 Rady Gminy 

Masłów z dnia 28 lipca 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku 

na terenie Gminy Masłów. 

12. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXIV/223/2016 Rady Gminy Masłów 

z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu 

świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych 

od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w zamian za 

uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi zmienioną uchwałą nr 

XXXI/275/2016 Rady Gminy Masłów z dnia 29 grudnia 2016 r. zmieniającą uchwałę 

nr XXIV/223/2016 Rady Gminy Masłów z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie ustalenia 

szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania 

i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których 

zamieszkują mieszkańcy w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi. 

13. Projekt uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectwa 

Wola Kopcowa w przedmiocie nadania nazwy placowi usytuowanemu w granicach 

działki nr 257/11 w Woli Kopcowej oraz nadania nazwy ulicy w obrębie Wola 

Kopcowa, gmina Masłów.  

14. Projekt uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectwa 

Domaszowice w przedmiocie nadania nazw ulic w obrębie Domaszowice, gmina 
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Masłów. 

15. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy 

części działki nr 102 o powierzchni 0,220 ha położonej w Barczy. 

16. Projekt uchwały w sprawie przejęcia przez Gminę Masłów od Powiatu Kieleckiego 

zadań w zakresie zarządzania częścią pasa drogowego znajdującego się w ciągu drogi 

powiatowej nr 0314T dla potrzeb budowy drogi dla rowerów w ramach projektów: 

"Rozbudowa sieci ścieżek rowerowych w Gminie Masłów" oraz "Budowa drogi dla 

rowerów w Przełomie Lubrzanki".  

17. Projekt uchwały w sprawie zgody na przekazanie odcinka sieci wodociągowej 

w miejscowości Domaszowice. 

18. Projekt uchwały w sprawie zgody na przekazanie odcinka kanału sanitarnego 

w miejscowości Domaszowice. 

19. Procedura absolutorium 

a) rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania 

budżetu za 2016 roku, 

b) informacja o stanie mienia komunalnego gminy, 

c) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu rocznym 

z wykonania budżetu za 2016 rok, 

d) stanowisko Komisji Rewizyjnej, 

e) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji 

Rewizyjnej w sprawie absolutorium, 

f) dyskusja, 

g) projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze 

sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Masłów za 2016 rok, 

h) projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Masłów absolutorium 

z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok. 

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

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

Finansowej Gminy Masłów na lata 2017 – 2027. 

22. Projekt uchwały w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody 

budżetu Gminy Masłów za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym 

instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny. 

23. Interpelacje i zapytania. 

24. Sprawy organizacyjne, komunikaty. 

25. Zakończenie obrad.  

 

Ad. 1. 

Otwarcie sesji.  

Stosownie do art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, w dniu 22 czerwca 2017 roku 

o godzinie 13:44, w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Masłowie, Przewodniczący Rady 

Gminy Masłów – Sylwester Wojtyna, otworzył obrady. Przewodniczący przywitał radnych, 

sołtysów i przybyłych gości. W sposób szczególny powitana została pani doktor Tatiana 
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Charczuk, której Wójt Gminy Masłów wraz z Przewodniczącym Rady Gminy podziękowali 

za wieloletnią współpracę na rzecz mieszkańców gminy Masłów.  

 

Ad. 2. 

Stwierdzenie quorum. 

W dzisiejszym posiedzeniu uczestniczy 13 radnych – 86,7 % 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 wpłynął wniosek o zmianę porządku obrad poprzez 

dodanie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2016 

rok, w punkcie 6a. 

Nie zgłoszono kolejnych uwag. 

Radni, w głosowaniu 13 „za”, jednogłośnie przyjęli proponowaną zmianę. 

Porządek obrad wraz ze zmianą został przyjęty 13 głosami „za”, jednogłośnie i stanowi 

załącznik protokołu.  

  

Ad. 4. 

Przyjęcie protokołu Nr XXXVII z poprzedniej sesji. 

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

treści zawartych w protokole. 

Radni, w głosowaniu 13 „za”, jednogłośnie przyjęli protokół Nr: XXXVII/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. 

 

Ad. 6. 

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Masłowie za rok 2016.  

W sesji uczestniczy pani Krystyna Nowakowska – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury 

i Sportu w Masłowie, która szczegółowo przedstawiła sprawozdanie będące załącznikiem 

niniejszego protokołu.  

Radny Robert Fortuna pogratulował pomysłu nagradzania medalami za udział w Maratonie 

Pieszym.  

Dyrektor GOKiS odpowiedziała, że medale wykonuje artysta z terenu gminy pan Marcin 

Krakowiak.  

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

omawiane sprawozdanie (stanowi załącznik). 
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Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała przedstawione sprawozdanie (stanowi 

załącznik protokołu). 

Nie zgłoszono uwag, sprawozdanie zostało przyjęte. 

 

Ad. 6a. 

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji Kultury za 2016 rok.  

Pani Krystyna Nowakowska – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Masłowie, 

omówiła wykonanie planu finansowego GOKiS (stanowi załącznik protokołu).  

Nie zgłoszono uwag. 

Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała przedstawione sprawozdanie.  

W głosowaniu 13 „za”, jednogłośnie sprawozdanie zostało przyjęte. 

 

Ad. 7. 

Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Masłowie za 2016 rok. 

Pani Anna Dziwoń przedstawiła sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej. 

Nie zgłoszono uwag. 

Komisja Oświaty Kultury, Pomocy Społecznej i Promocji Gminy zaopiniowała pozytywnie 

omawiane sprawozdanie (stanowi załącznik). 

Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała przedstawione sprawozdanie. 

W głosowaniu 13 „za”, jednogłośnie sprawozdanie zostało przyjęte.  

W uzupełnienie punktu 6a, pani Anna Dziwoń przedstawiła sprawozdanie z wykonania planu 

finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Masłowie. 

Nie zgłoszono uwag. 

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

przedstawione sprawozdanie (stanowi załącznik). 

Komisja Budżetu i Finansów również pozytywnie zaopiniowała przedstawioną informację. 

Radni w głosowaniu 13 „za”, jednogłośnie przyjęli sprawozdanie. 

 

Ad. 8. 

Projekt uchwały w sprawie porozumienia międzygminnego Gminy Masłów z Gminą 

Łopuszno w zakresie działalności rodzinnego domu pomocy. 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przedstawiła szczegółowo projekt 

uchwały informując, że kolejne dwa punkty porządku obrad odnoszą się do tej samej treści.  

Radna Małgorzata Kozubek zapytała o miesięczny koszt utrzymania w placówce. 

Kierownik GOPS odpowiedziała, że jest to kwota 2.300,00 zł. 

Brak dalszych głosów w tym punkcie. 

Komisja Oświaty, Kultury, Pomocy Społecznej i Promocji Gminy, w dniu 19 czerwca br. 

pozytywnie zaopiniowała omawiane projekty uchwał (stanowi załącznik protokołu). 

Komisja Budżetu i Finansów, na posiedzeniu w dniu 19 czerwca br. pozytywnie zaopiniowała 

powyższe projekty. 

Uchwała Nr XXXVIII/338/2017 Rady Gminy Masłów w sprawie porozumienia 

międzygminnego Gminy Masłów z Gminą Łopuszno w zakresie działalności rodzinnego 
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domu pomocy – podjęta została 13 głosami „za”, jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik 

protokołu. 

 

Ad. 9.  

Projekt uchwały w sprawie porozumienia międzygminnego Gminy Masłów z Gminą 

Miedziana Góra w zakresie działalności rodzinnego domu pomocy. 

Uchwała Nr XXXVIII/339/2017 Rady Gminy Masłów w sprawie porozumienia 

międzygminnego Gminy Masłów z Gminą Miedziana Góra w zakresie działalności 

rodzinnego domu pomocy – została podjęta w głosowaniu 13 „za”, jednogłośnie i stanowi 

załącznik protokołu. 

 

Ad. 10.  

Projekt uchwały w sprawie porozumienia międzygminnego Gminy Masłów z Gminą 

Zagnańsk w zakresie działalności rodzinnego domu pomocy. 

Uchwała Nr XXXVIII/340/2017 Rady Gminy Masłów w sprawie porozumienia 

międzygminnego Gminy Masłów z Gminą Zagnańsk w zakresie działalności rodzinnego 

domu pomocy –podjęta została 13 głosami „za”, jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik 

protokołu. 

 

Ad. 11.  

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXIV/222/2016 Rady Gminy Masłów 

z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 

Gminy Masłów zmienioną uchwałą nr XXXI/274/2016 Rady Gminy Masłów z dnia 29 

grudnia 2016 r. zmieniającą uchwałę nr XXIV/222/2016 Rady Gminy Masłów z dnia 28 lipca 

2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Masłów. 

Kierownik referatu Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska Wojciech Fąfara 

przedstawił projekt uchwały.  

Nie zgłoszono uwag. 

Komisja Ochrony Środowiska, Gospodarki Gruntami i Rolnictwa na posiedzeniu w dniu 

20.06.br. pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  

Uchwała Nr XXXVIII/341/2017 Rady Gminy Masłów zmieniająca uchwałę Nr 

XXIV/222/2016 Rady Gminy Masłów z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie regulaminu 

utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Masłów zmienioną uchwałą nr 

XXXI/274/2016 Rady Gminy Masłów z dnia 29 grudnia 2016 r. zmieniającą uchwałę nr 

XXIV/222/2016 Rady Gminy Masłów z dnia 28 lipca 2016r. w sprawie regulaminu 

utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Masłów – została przyjęta w głosowaniu 

13 „za”, jednogłośnie i stanowi załącznik protokołu. 

 

Ad. 12. 

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXIV/223/2016 Rady Gminy Masłów 

z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia 

usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli 
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nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w zamian za uiszczoną opłatę za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi zmienioną uchwałą nr XXXI/275/2016 Rady 

Gminy Masłów z dnia 29 grudnia 2016 r. zmieniającą uchwałę nr XXIV/223/2016 Rady 

Gminy Masłów z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu 

świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w zamian za uiszczoną opłatę 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Pan Wojciech Fąfara – Kierownik RGKiOŚ przedstawił projekt uchwały.  

Brak głosów. 

Komisja Ochrony Środowiska, Gospodarki Gruntami i Rolnictwa zaopiniowała pozytywnie 

powyższy projekt. 

Uchwała Nr XXXVIII342/2017 Rady Gminy Masłów zmieniającej uchwałę Nr 

XXIV/223/2016 Rady Gminy Masłów z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie ustalenia 

szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania 

i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których 

zamieszkują mieszkańcy w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi zmienioną uchwałą nr XXXI/275/2016 Rady Gminy Masłów z dnia 29 

grudnia 2016 r. zmieniającą uchwałę nr XXIV/223/2016 Rady Gminy Masłów z dnia 28 

lipca 2016 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług 

w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w zamian za uiszczoną opłatę 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi – podjęta została 13 głosami „za”, jednogłośnie. 

Uchwała stanowi załącznik protokołu. 

 

Ad. 13. 

Projekt uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectwa Wola 

Kopcowa w przedmiocie nadania nazwy placowi usytuowanemu w granicach działki nr 

257/11 w Woli Kopcowej oraz nadania nazwy ulicy w obrębie Wola Kopcowa, gmina 

Masłów. 

Kierownik RGKiOŚ Wojciech Fąfara omówił projekt uchwały. 

Brak głosów w tym temacie. 

Komisja Ochrony Środowiska, Gospodarki Gruntami i Rolnictwa zaopiniowała pozytywnie 

projekt uchwały. 

Uchwała Nr XXXVIII/343/2017 Rady Gminy Masłów w sprawie przeprowadzenia 

konsultacji z mieszkańcami sołectwa Wola Kopcowa w przedmiocie nadania nazwy placowi 

usytuowanemu w granicach działki nr 257/11 w Woli Kopcowej oraz nadania nazwy ulicy 

w obrębie Wola Kopcowa, gmina Masłów – podjęta została 13 głosami „za”, jednogłośnie 

i stanowi załącznik protokołu. 

 

Ad. 14. 

Projekt uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectwa 

Domaszowice w przedmiocie nadania nazw ulic w obrębie Domaszowice, gmina Masłów. 
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Pan Wojciech Fąfara – Kierownik RGKiOŚ  przedstawił projekt uchwały.  

Przewodniczący Rady zapytał, czy pozostałe drogi (prywatne) również zostaną uwzględnione 

w konsultacjach. 

Kierownik RGKiOŚ odpowiedział, że w przypadku dróg prywatnych wymagany jest wniosek 

właściciela drogi. 

Wójt Gminy Masłów dodał, że Domaszowice to sołectwo, które ma najwięcej ulic w gminie. 

Kumulowanie tego zadania może wprowadzić chaos, gdyż często jest tak, że nie jest to jeden 

właściciel drogi, lub jeden z właścicieli nie jest na miejscu. Stąd nasza propozycja, by 

wprowadzać to systematycznie. Wójt Gminy dodał, że w innych sołectwach również jest 

planowane wprowadzanie nazw ulic, m.in. w Mąchocicach Kapitulnych. Mimo, że na 

wprowadzenie nazw ulic wolę wyrazili mieszkańcy, to do urzędu docierają także sygnały 

niezadowolenia ze strony mieszkańców, wynikające z konieczności wymiany dowodów 

rejestracyjnych, czy prawa jazdy. 

Nie zgłoszono więcej uwag. 

Komisja Ochrony Środowiska, Gospodarki Gruntami i Rolnictwa pozytywnie zaopiniowała 

projekt uchwały. 

Uchwała Nr XXXVIII/344/2017 Rady Gminy Masłów w sprawie przeprowadzenia 

konsultacji z mieszkańcami sołectwa Domaszowice w przedmiocie nadania nazw ulic 

w obrębie Domaszowice, gmina Masłów – podjęta została w głosowaniu 13 „za”, 

jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik protokołu. 

 

Ad. 15. 

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części 

działki nr 102 o powierzchni 0,220 ha położonej w Barczy. 

Kierownik referatu RGKiOŚ przedstawił projekt uchwały.  

Brak głosów w tym punkcie. 

Komisja Ochrony Środowiska, Gospodarki Gruntami i Rolnictwa zaopiniowała pozytywnie 

projekt uchwały. 

Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt. 

Uchwała Nr XXXVIII/345/2017 Rady Gminy Masłów w sprawie wyrażenia zgody na 

zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części działki nr 102 o powierzchni 0,220 ha położonej 

w Barczy – podjęta została 13 głosami „za”, jednogłośnie i stanowi załącznik protokołu. 

 

Ad. 16.  

Projekt uchwały w sprawie przejęcia przez Gminę Masłów od Powiatu Kieleckiego zadań 

w zakresie zarządzania częścią pasa drogowego znajdującego się w ciągu drogi powiatowej nr 

0314T dla potrzeb budowy drogi dla rowerów w ramach projektów: "Rozbudowa sieci 

ścieżek rowerowych w Gminie Masłów" oraz "Budowa drogi dla rowerów w Przełomie 

Lubrzanki". 

Wójt Gminy Masłów Tomasz Lato przedstawił projekt uchwały. 

 Przybyła radna Regina Chyb. 

Brak głosów w  tym temacie. 
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Komisja ds. Inwestycji w dniu 22.06.br. pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt (stanowi 

załącznik). 

Komisja Budżetu i Finansów zaopiniowała pozytywnie powyższy projekt. 

Uchwała Nr XXXVIII/346/2017 Rady Gminy Masłów w sprawie przejęcia przez Gminę 

Masłów od Powiatu Kieleckiego zadań w zakresie zarządzania częścią pasa drogowego 

znajdującego się w ciągu drogi powiatowej nr 0314T dla potrzeb budowy drogi dla rowerów 

w ramach projektów: "Rozbudowa sieci ścieżek rowerowych w Gminie Masłów" oraz 

"Budowa drogi dla rowerów w Przełomie Lubrzanki" – podjęta została 14 głosami „za”, 

jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik protokołu. 

 

Ad. 17. 

Projekt uchwały w sprawie zgody na przekazanie odcinka sieci wodociągowej 

w miejscowości Domaszowice. 

Pan Dariusz Korczyński – Kierownik referatu Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej 

przedstawił projekt uchwały. 

Nie zgłoszono uwag.  

Komisja do spraw Inwestycji pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt. 

Komisja Budżetu i Finansów zaopiniowała pozytywnie powyższy projekt uchwały. 

Uchwała Nr XXXVIII/347/2017 Rady Gminy Masłów w sprawie zgody na przekazanie 

odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Domaszowice – podjęta została 14 głosami „za”, 

jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik protokołu. 

 

Ad. 18. 

Projekt uchwały w sprawie zgody na przekazanie odcinka kanału sanitarnego 

w miejscowości Domaszowice. 

Pan Dariusz Korczyński – Kierownik referatu BiGP omówił projekt uchwały. 

Nie zgłoszono uwag.  

Komisja do spraw Inwestycji zaopiniowała pozytywnie powyższy projekt. 

Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały. 

Uchwała Nr XXXVIII/348/2017 Rady Gminy Masłów w sprawie zgody na przekazanie 

odcinka kanału sanitarnego w miejscowości Domaszowice – została przyjęta w głosowaniu 

14 „za”, jednogłośnie i stanowi załącznik protokołu. 

 Przewodniczący Rady ogłosił 10 – minutową przerwę.  

 Przybyła radna Teodora Jagiełło. 

 

Po przerwie. 

Ad. 19. 

Procedura absolutorium 

a) rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu 

za 2016 roku 

Skarbnik Gminy Masłów Małgorzata Kumór przedstawiła szczegółowo sprawozdanie 

z wykonania budżetu za 2016 rok wraz ze sprawozdaniem finansowym. Materiał, stanowiący 
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załącznik protokołu, radni otrzymali w terminie. 

Brak głosów w tym punkcie. 

b) informacja o stanie mienia komunalnego gminy 

Skarbnik Gminy przedstawiła informację o stanie mienia komunalnego, materiał ten został 

przekazany radnym w terminie i stanowi załącznik protokołu. 

Nie zgłoszono uwag. 

c) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu rocznym 

z wykonania budżetu za 2016 rok 

Skarbnik Gminy odczytała uchwałę Nr 2638/2017 II Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Kielcach z dnia 13 kwietnia 2017 r.  (stanowi załącznik). 

d) stanowisko Komisji Rewizyjnej 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej pan Janusz Obara odczytał uchwałę Nr 3/2017 Komisji 

Rewizyjnej z dnia 26 maja br. (stanowi załącznik protokołu).  

e) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji 

Rewizyjnej w sprawie absolutorium 

Przewodniczący Rady Gminy odczytał uchwałę Nr n2665/2017 II Składu Orzekającego 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 31 maja br. (stanowi załącznik). 

f) dyskusja 

Wójt Gminy Masłów Tomasz Lato poinformował, że procedowane sprawozdanie zostało 

dostarczone zgodnie z terminem. Realizacja budżetu wymagała nakładu pracy, budżet ulegał 

zmianie, wprowadzane były nowe zadania. Wójt podkreślił rolę urzędu oraz dobrą współpracę 

Rady i sołtysów. Wójt poprosił o pozytywne zaopiniowanie sprawozdania. 

Przewodniczący Rady Gminy Sylwester Wojtyna poinformował, że jest to dotychczas 

rekordowy budżet i zauważył, ze wiele zadań udało się zrealizować przy udziale 

zewnętrznych środków. 

Brak kolejnych zgłoszeń. 

g) projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze 

sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Masłów za 2016 rok 

Komisja do spraw Inwestycji pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt. 

Komisja Budżetu i Finansów również pozytywnie zaopiniowała omawiany temat. 

Uchwała Nr XXXVIII/349/2017 Rady Gminy Masłów w sprawie zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Masłów za 

2016 rok – podjęta została 15 głosami „za”, jednogłośnie i stanowi załącznik protokołu. 

h) projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Masłów absolutorium 

z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok 

Komisja do spraw Inwestycji zaopiniowała pozytywnie przedstawiony projekt uchwały. 

Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt. 

Uchwała Nr XXXVIII/350/2017 Rady Gminy Masłów w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy 

Masłów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok – została podjęta 

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

Przewodniczący Rady Gminy w imieniu Rady złożył gratulacje Wójtowi Gminy. 
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Pan Tomasz Lato – Wójt Gminy Masłów podziękował za udzielenie absolutorium, za pomoc 

i poparcie ze strony Rady, Sołtysów i podkreśli dobrą współpracę z Wojewodą, Marszałkiem 

i Zarządem Województwa Świętokrzyskiego, Starostą i Zarządem Powiatu oraz Związkami: 

Gmin Gór Świętokrzyskich i Lokalną Grupą Działania „Wokół Łysej Góry”. 

 

Ad. 20. 

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Masłów. 

Pani Małgorzata Kumór – Skarbnik Gminy zgłosiła autopoprawkę w załączniku nr 4, strona 1 

(brak pełnej nazwy zadania).  

Komisja Budżetu i Finansów zaopiniowała pozytywnie autopoprawkę w dniu 19.06.br. 

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

Skarbnik Gminy szczegółowo przedstawiła projekt uchwały.  

Brak głosów w  tym punkcie. 

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

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

projekt uchwały.  

Komisja Budżetu i Finansów zaopiniowała pozytywnie powyższy projekt. 

Uchwała Nr XXXVIII/351/2017 Rady Gminy Masłów w sprawie zmiany uchwały 

budżetowej gminy Masłów – wraz z autopoprawką podjęta została 15 głosami „za”, 

jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik protokołu. 

 

Ad. 21.  

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Masłów na lata 2017 – 2027. 

Skarbnik Gminy poinformowała o błędzie pisarskim w załączniku nr 3, str. 2 i 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. 

Uchwała Nr XXXVIII/352/2017 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. 22.  

Projekt uchwały w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu 

Gminy Masłów za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, 

na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny. 

Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały. 

Przewodniczący Rady zapytał na jakich zasadach dokonywane są płatności, czy jest 

pobierana prowizja. 
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Skarbnik Gminy odpowiedziała, że z uwagi na to, że Ministerstwo włączyło się w ten projekt, 

mamy zapewnienie, że przez okres dwóch lat nie będzie dodatkowych kosztów z tego tytułu. 

Nie zgłoszono więcej uwag. 

Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt. 

Uchwała Nr XXXVIII/353/2017 Rady Gminy Masłów w sprawie dopuszczenia zapłaty 

podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Masłów za pomocą innego instrumentu 

płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz 

elektroniczny – wraz z autopoprawką została przyjęta w głosowaniu 15 „za”, jednogłośnie. 

Uchwała stanowi załącznik protokołu. 

 

Ad. 23.  

Interpelacje i zapytania. 

Radna Teodora Jagiełło zabrała głos w sprawie chodnika w Masłowie Pierwszym od strony 

lotniska w kierunku Woli Kopcowej. Z informacji jakimi radna dysponuje, jej zdaniem 

inwestycja jest zagrożona, gdyż przetarg nie został jeszcze ogłoszony, a postępowanie 

przetargowe może przeciągnąć się w czasie.  

W odpowiedzi Wójt Gminy poinformował, że sytuacja jest znana i przedstawił stan innych 

zadań realizowanych wspólnie z Powiatem.  

Radna Jagiełło podkreśliła, że ze strony gminy sprawa jest w porządku, bardziej chodzi 

o stronę Powiatu. 

Wójt Gminy wyjaśnił, że na bieżąco uczestniczy w spotkaniach z Powiatem i klimat tych 

rozmów jest dobry. Wójt podziękował za zaangażowanie i wsparcie.  

Radna Jagiełło zwróciła uwagę na sprawy dotyczące kontynuacji projektowania chodników, 

gdyż proces projektowania może trwać nawet rok. Radna przypomniała również 

o zabezpieczeniu wykonanych rowów na ul. Świętokrzyskiej w Woli Kopcowej 

Pan Jarosław Rutczyński – Inspektor BiGP odpowiedział, że sprawa jest zgłoszona do 

realizacji. 

Wójt Gminy odniósł się do sprawy chodników, informując o planowanych budowach  

chodników (Masłów Drugi) i remontach chodników. Do końca wakacji Powiat będzie mieć 

szerszą informację nt. finansów, co pozwoli na ustalenie szczegółowych prac. Wójt Gminy 

dodał, że priorytetem dla niego jest połącznie Woli Kopcowej i Domaszowic i przedstawił 

sytuację budowy drogi Podklonówka II.  

Radna Małgorzata Kozubek przypomniała, że według słów Starosty, projekty budowlane leżą 

po naszej stronie. Radna dodała, że w ubiegłym roku rozpoczęte zostały prace związane 

z rowami na ul Podklonówka, gdzie do tej pory prace nie zostały ukończone. Ze strony urzędu 

jest w porządku, opóźnienia wynikają ze strony Powiatu. 

Wójt Gminy odpowiedział, że tam gdzie jest możliwość pozyskania środków, urząd stara się 

o to, bez względu na to, czy jest to 30 czy 50%.  

Radna Regina Chyb zapytała o chodnik w kierunku żłobka w Domaszowicach.  

W odpowiedzi Wójt Gminy wyjaśnił szczegółowo, że właścicielem drogi jest Generalna 

Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad i jak wygląda sytuacja budowy tego odcinka. 

Rozmowy były prowadzone, pisma zostały wystosowane jednak decyzja jest po stronie 

GDDKiA. Wójt poinformował, że na ostatnich rozmowach starał się wynegocjować pas 
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szerokości 2 m, utwardzony i zagęszczony, który w znaczący już sposób poprawiłby 

bezpieczeństwo dotarcia do żłobka. 

Radna Chyb zgłosiła także problem źle ustawionego lustra i wypadku na skrzyżowaniu 

z drogą powiatową. 

Inspektor BiGP Jarosław Rutczyński wyjaśnił szczegółowo sprawę ustawienia przez gminę 

lustra w tym miejscu, po uzgodnieniu z Powiatem. Lokalizacja tego lustra budziła 

wątpliwości GDDKiA, która uważa, że zostało ono ustawione w pasie drogi, będącej ich 

własnością. Inspektor BiGP dodał, że zwrócił się do GDDKiA z problemem bezpieczeństwa 

w tym obszarze, w związku z wodą wypływającą z rowu, o której to sprawie radna 

informowała na poprzedniej sesji. 

Wójt Gminy zaprosił do wspólnego udziału w rozmowach z GDDKiA. 

Radny Zbigniew Bujak zwrócił się z pytaniem, czy jest szansa na budowę chodnika w dalszej 

części Mąchocic, nie tylko ten 100 metrowy odcinek. Radny poinformował, że wspólnie 

z sołtysem zbierają podpisy o wyrażenie zgody, stąd prośba o uwzględnienie odcinka. 

Wójt Gminy przypomniał, że wolą mieszkańców na zebraniu sołeckim było wykonanie 

odcinka na wskazanej długości 100 m. i taki zakres prac jest realizowany przez urząd w 

procedurze. Wójt wyjaśnił na czym będą polegały prace i przedstawił możliwe warianty: 

realizowanie w określonym zakresie, lub wstrzymanie prac do czasu uporządkowania 

własności tych gruntów, na które mieszkańcy wyrażają zgodę. Jednak sam podpis nie 

wystarczy, musi zostać wydzielony odcinek pod chodnik i przeniesiona własność na gminę. 

Sporządzenie takiej dokumentacji wymaga czasu. 

Radny Piotr Zegadło opuścił obrady. 

Radna Chyb zgłosiła uciążliwość problemu zapachów z kanalizacji sanitarnej 

w Domaszowicach.  

Wójt Gminy szczegółowo wyjaśnił, jakie prace zostały wykonane na odcinku, o którym mówi 

Pani radna. Sprawa jest znana i każdorazowo sygnał jest zgłaszany bezpośrednio do Pani 

Dyrektor Brymerskiej z Wodociągów.  

Radny Janusz Obara opuścił obrady. 

Sekretarz gminy Masłów Zbigniew Zagdański, odnosząc się do wypowiedzi radnej Jagiełło, 

poinformował, że 20 czerwca w powiecie odbyło się spotkanie Komisji Budżetu, na której  

pan Zenon Janus informował o ilości zgłoszeń i pewnego rodzaju spiętrzeniu, zapewniając 

jednocześnie, że planowane zadania zostaną zrealizowane.  

Sołtys sołectwa Mąchocice Kapitulne pan Jan Sobecki zgłosił sprawę z piątku – 16 czerwca, 

około godziny 15:00, kiedy to mieszkanka oczekiwała na bus, który nie przyjechał. Sołtys 

poinformował, że osobiście próbował kontaktować się z firmą poprzez nr telefonu podany na 

rozkładzie, jednak do dnia dzisiejszego się to nie udało. Sołtys dodał także, że miło mu 

słyszeć, że będą wprowadzone ulice w Mąchocicach Kapitulnych.   

Wójt Gminy odpowiedział, że przewoźnik nie ma prawa zmieniać kursów, czy rezygnować 

z części. Urząd nie otrzymał żadnych informacji nt. zmiany zakresu świadczonych usług 

i poprosił  przekazanie Sekretarzowi informacji nt. daty i godziny kursu, o którym mowa. 

Sekretarz Gminy poprosił, by w takich sytuacjach kontaktować się z gminą, gdyż gmina 

dopłaca przewoźnikowi do tych usług. 
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Nie zgłoszono więcej uwag. 

 

Ad. 24. 

Sprawy organizacyjne, komunikaty.  

Radna Teodora Jagiełło odczytała i złożyła na ręce Przewodniczącego pismo w sprawie 

zmiany godzin zwoływania sesji (stanowi załącznik protokołu).  

Przewodniczący Rady odpowiedział, że jest otwarty na sugestie i wyjaśnił, z czego wynikała 

dzisiejsza, wcześniejsza godzina obrad (obszerna tematyka, dużo sprawozdań, sesja 

absolutoryjna). Przewodniczący dodał, że uważa, że przyjęta godzina 15:00 to dobra 

praktyka. 

Radna Jagiełło poprosiła, by wypowiedziały się inne osoby. Jeśli ktoś wykonuje wolny zawód 

bądź prowadzi własną działalność, to nie stanowi to dla niego problemu. 

Wójt Gminy Masłów Tomasz Lato zwrócił uwagę na to, że pracownicy mają niewykorzystane 

urlopy a obecność na sesji czy komisjach to dodatkowe godziny do odebrania. Wpływa to 

obsługę mieszkańców, gdyż pracownicy w innych terminach odbierają te nadgodziny. Zdarza 

się tak, że pracownicy zgłaszają, że nie będą mogli uczestniczyć w posiedzeniu po południu, 

bo mają wizytę u lekarza z dzieckiem, itp. Wójt poprosił o wyrozumiałość w tym zakresie 

i zadeklarował, że zgodzi się z wolą Rady. 

Radna Jagiełło odpowiedziała, że organizacja pracy urzędu to kompetencja Wójta, natomiast 

radni mają prawo oczekiwać od Pana Przewodniczącego optymalnych działań w tym 

zakresie. 

Radna Małgorzata Kozubek zabrała głos, informując że jej zdanie może się nie spodobać 

koleżankom i kolegom radnym, ale decydując się na pracę jako radny czy sołtys należy mieć 

na uwadze, że należy poświęcić trochę swojego czasu. 

Radna Jagiełło zaproponowała, by była to godzina 16, jak w Powiecie. 

Radny Andrzej Pedrycz zwrócił się do radnej Jagiełło z pytaniem, o której dziś była sesja 

Sejmiku Województwa.  

Wójt Gminy odpowiedział, że o 10:00.  

Radna Regina Chyb zabrała głos informując, że godzina 16:00 to niekoniecznie, ale 15:00 już 

jest do pogodzenia. Jeśli ktoś pracuje, szczególnie w firmie prywatnej, to musi to wszystko 

pogodzić.  

Wójt Gminy zaproponował, by sesje organizować w poniedziałki. Wtedy godziny pracy 

urzędu są późniejsze, co nie będzie kumulowało godzin pracownikom. Wójt wyjaśnił sytuację 

szczegółowo. 

Radny Andrzej Pedrycz zwrócił uwagę, że w poniedziałki odbywają się komisje. 

Radny Mirosław Januchta zabrał głos, informując że najlepiej to zmienić ordynację wyborczą, 

żeby kandydowały tylko osoby bezrobotne. Radny odniósł się do wypowiedzi radnej 

Kozubek, informując że pracownicy również powinni zdawać sobie sprawę, że czasem trzeba 

poświęcić te dwie – trzy godziny. 

Radna Chyb zabrała głos informując, że w firmie w której pracuje nie ma nadgodzin. Radna 

dodała, że nie chciałaby za wójta organizować pracy, ale może  w dniu sesji, ci pracownicy, 

którzy idą na sesję – niech przyjdą godzinę, czy dwie później.  
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Wójt Gminy odpowiedział, że dokładnie w ten sposób urząd działa.  

Przewodniczący Rady wyjaśnił, że starał się, żeby standardem była godzina 15:00 i tak było 

na większości sesji. w wyjątkowych sytuacjach sesja planowana była wcześniej.  

Radna Jagiełło przypomniała, że w poprzednich latach, gdy była członkiem zarządu – do 

późnych godzin radni czasem debatowali, nawet do 23, więc nie ma znaczenia do której 

trwają obrady.  

Przewodniczący Rady odpowiedział, że ma to znaczenie, gdyż są też głosy, że ktoś chciałby 

wrócić do domu, do rodziny. Więc trzeba to wyważyć. 

Wójt Gminy zaprosił na Biesiadę Masłowską, w dniu 2 czerwca o godz. 10:30 na lotnisku.  

Radny Zbigniew Bujak w imieniu: Stowarzyszenia „Wspólnie dla Tradycji”, Koła Gospodyń 

Wiejskich Lubrzanka zaprosił na „Wianki” w sobotę, 24 czerwca br. o godz. 18:00 przy 

Starym Młynie nad Lubrzanką.  

 

Ad. 25. 

Zakończenie obrad.  

Po wyczerpaniu tematyki Przewodniczący Rady Gminy Masłów Sylwester Wojtyna 

podziękował za udział w XXXVIII sesji Rady Gminy Masłów i o godzinie 16:20 zamknął 

obrady. 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

      

Protokolant:     Przewodniczący Rady Gminy Masłów  

Joanna Synak      /-/ Sylwester Wojtyna 

 


