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Sesja Nr XL/2017 Rady Gminy Masłów  

 

Protokół Nr XL/2017 

z sesji Rady Gminy Masłów, 

która odbyła się w dniu 27 lipca 2017 roku 

 

 

Tematyka sesji: 

1. Otwarcie sesji. 

2. Stwierdzenie quorum. 

3. Przyjęcie porządku obrad. 

4. Przyjęcie protokołów Nr XXXVIII i XXXIX  z poprzednich sesji. 

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

6. Projekt uchwały w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów 

alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży tych napojów na terenie 

Gminy Masłów. 

7. Projekt uchwały w sprawie podjęcia apelu o zabezpieczenie środków finansowych 

na budowę drogi S-74. 

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

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

Finansowej Gminy Masłów na lata 2017 – 2027. 

10. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Kieleckiego. 

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 27 lipca 2017 roku 

o godzinie 15:35, w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Masłowie, Przewodniczący 

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

radnych, sołtysów i przybyłych gości. Wspólnie z Wójtem Gminy Masłów Tomaszem 

Lato, Przewodniczący Rady złożył gratulacje panu Janowi Sobeckiemu – Sołtysowi 

sołectwa Mąchocice Kapitulne, nominowanemu do nagrody Sołtysa Roku.  

 

Ad. 2. 

Stwierdzenie quorum. 

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

Rady, co jest podstawą do podejmowania prawomocnych uchwał. 

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

Przyjęcie porządku obrad. 

Wójt Gminy Tomasz Lato zaproponował zmianę porządku obrad poprzez dodanie trzech 

projektów uchwał: 

 w sprawie zmiany uchwały Nr XX/189/2016 Rady Gminy Masów z dnia 31 marca 

2016 r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z placów zabaw, oraz 

regulaminów korzystania z boisk sportowych stanowiących własność Gminy 

Masłów położonych w jej granicach administracyjnych, w punkcie 10a, 

 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/317/2017 Rady Gminy Masłów z dnia 23 

marca 2017 roku w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów 

do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe, 

w punkcie 10b, 

 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/318/2017 Rady Gminy Masłów z dnia 23 

marca 2017 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, w punkcie 10c. 

Wójt wyjaśnił szczegółowo podstawy wprowadzenia tych zmian.  

Nie zgłoszono innych 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 XXXVIII i XXXIX  z poprzednich sesji. 

Przewodniczący Rady poinformował, że do Biura Rady wpłynęły dwie uwagi dotyczące 

protokołu Nr XXXVIII, które  zostały uwzględnione. 

Radni, w głosowaniu 14 „za”, jednogłośnie przyjęli protokół Nr: XXXVIII/2017 

i XXXIX/2017 z poprzednich 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. 

Projekt uchwały w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych 

oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży tych napojów na terenie Gminy Masłów.  
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Pani Agnieszka Borycka – Kierownik referatu Promocji i Rozwoju Gminy przedstawiła 

projekt uchwały. 

Nie zgłoszono uwag.  

Komisja Oświaty, Kultury, Pomocy Społecznej i Promocji Gminy w dniu 24 lipca br. 

pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt (stanowi załącznik). 

Komisja Budżetu i Finansów, dnia 24.07.2017 r. zaopiniowała pozytywnie omawiany 

projekt uchwały (stanowi załącznik protokołu). 

Uchwała Nr XL/357/2017 Rady Gminy Masłów w sprawie ustalenia liczby punktów 

sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży tych 

napojów na terenie Gminy Masłów – podjęta została 14 głosami „za”, jednogłośnie 

i stanowi załącznik protokołu. 

 

Ad. 7. 

Projekt uchwały w sprawie podjęcia apelu o zabezpieczenie środków finansowych na 

budowę drogi S-74. 

Temat omówił Wójt Gminy Masłów Tomasz Lato. 

Nie zgłoszono uwag. 

Komisja ds. Inwestycji w dniu 27 lipca br. zaopiniowała pozytywnie przedstawiony 

projekt uchwały (stanowi załącznik protokołu). 

Komisja Oświaty, Kultury, Pomocy Społecznej i Promocji Gminy zaopiniowała 

pozytywnie przedstawione sprawozdanie (stanowi załącznik). 

Komisja Budżetu i Finansów również pozytywnie zaopiniowała przedstawioną 

informację. 

Uchwała Nr XL/358/2017 Rady Gminy Masłów w sprawie podjęcia apelu 

o zabezpieczenie środków finansowych na budowę drogi S-74 – podjęta została 13 

głosami „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym”. Uchwała stanowi załącznik protokołu. 

 

Ad. 8. 

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Masłów. 

Pani Małgorzata Kumór – 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 pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt. 

Uchwała Nr XL/359/2017 Rady Gminy Masłów w sprawie zmiany uchwały budżetowej 

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

protokołu. 
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Ad. 9.  

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Masłów na lata 2017 – 2027. 

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. 

Uchwała Nr XL/360/2017 Rady Gminy Masłów w sprawie zmiany uchwały w sprawie 

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

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

 

Ad. 10.  

Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Kieleckiego. 

Skarbnik Gminy Masłów omówiła projekt uchwały.  

Brak głosów w tym punkcie. 

Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

Komisja ds. Inwestycji pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt. 

Uchwała Nr XL/361/2017 Rady Gminy Masłów w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej 

dla Powiatu Kieleckiego – została podjęta w głosowaniu 14 „za”, jednogłośnie i stanowi 

załącznik protokołu. 

 

Ad. 10a.  

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XX/189/2016 Rady Gminy Masów z dnia 

31 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z placów zabaw, oraz 

regulaminów korzystania z boisk sportowych stanowiących własność Gminy Masłów 

położonych w jej granicach administracyjnych. 

Zastępca Wójta Gminy Masłów – Pani Monika Dolezińska – Włodarczyk przedstawiła 

projekt uchwały. 

Nie zgłoszono uwag w tym punkcie. 

Komisja Oświaty, Kultury, Pomocy Społecznej i Promocji Gminy w dniu 27.07.br. 

pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

Komisja Budżetu i Finansów zaopiniowała projekt pozytywnie. 

Uchwała Nr XL/362/2017 Rady Gminy Masłów w sprawie zmiany uchwały Nr 

XX/189/2016 Rady Gminy Masów z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia 

regulaminu korzystania z placów zabaw, oraz regulaminów korzystania z boisk 

sportowych stanowiących własność Gminy Masłów położonych w jej granicach 

administracyjnych – podjęta została 14 głosami „za”, jednogłośnie. Uchwała stanowi 

załącznik protokołu. 
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Ad. 10b.  

Projekt uchwały w sprawie w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/317/2017 Rady Gminy 

Masłów z dnia 23 marca 2017 roku w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych 

i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe. 

Zastępca Wójta Gminy poinformowała o piśmie przekazanym przez Wojewodę 

Świętokrzyskiego i omówiła projekt uchwały. 

Brak głosów w tym temacie. 

Komisja Oświaty, Kultury, Pomocy Społecznej i Promocji Gminy zaopiniowała 

pozytywnie powyższy projekt. 

Uchwała Nr XL/362/2017 Rady Gminy Masłów w sprawie zmiany uchwały Nr 

XXXV/317/2017 Rady Gminy Masłów z dnia 23 marca 2017 roku w sprawie 

dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, 

wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe – podjęta została 14 głosami „za”, 

jednogłośnie i stanowi załącznik protokołu. 

 

Ad. 10c.  

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/318/2017 Rady Gminy Masłów 

z dnia 23 marca 2017 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. 

Projekt uchwały omówiła Pani Monika Dolezińska – Włodarczyk – Zastępca Wójta 

Gminy. 

Nie zgłoszono uwag. 

Komisja Oświaty, Kultury, Pomocy Społecznej i Promocji Gminy pozytywnie 

zaopiniowała przedstawiony projekt. 

Uchwała Nr XL/362/2017 Rady Gminy Masłów w sprawie zmiany uchwały Nr 

XXXV/318/2017 Rady Gminy Masłów z dnia 23 marca 2017 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 – została przyjęta 

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

 

Ad. 11.  

Interpelacje i zapytania. 

Radny Zbigniew Bujak zapytał kiedy będą widoczne efekty dotyczące oświetlenia. 

Wójt Gminy szczegółowo wyjaśnił na jakim etapie są  prace. Procedury formalne 

dokumentacji zostały zakończone. Zgodnie z harmonogramem, w sierpniu ruszą prace 

w terenie i planuje się, że w październiku będą świecić nowe lampy. 
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Radna Małgorzata Kozubek: 

- zapytała o budowę chodnika w Masłowie Pierwszym (od strony Woli Kopcowej), 

- zapytała o rowy w Masłowie Pierwszym przy ul. Podklonówka, 

- poruszyła sprawę chodnika na ul. Podklonówka. Radna zwróciła się z prośbą, by 

oświadczenia i deklaracje przygotować wcześniej.  

W odniesieniu do sprawy chodnika, Wójt Gminy odpowiedział, że jest to jedno z zadań 

realizowanych wspólnie z Powiatem Kieleckim. Wójt szczegółowo przedstawił etap prac 

i zapewnił, że do końca roku ten etap zostanie ukończony. W odniesieniu do sprawy 

rowów Wójt Gminy wyjaśnił, że większość dróg na terenie gminy, to drogi powiatowe 

i wszyscy mamy tego świadomość. Wójt omówił to zadanie i inne, realizowane wspólnie 

z Powiatem. Podsumowując, Wójt wyjaśnił, że zabiega o realizację tego zadania, jednak 

nie może złożyć deklaracji za Starostę. W sprawie chodnika na ul. Podklonówka Wójt 

Gminy przypomniał, że na ten rok w budżecie przewidziane jest 20.000 zł i wyjaśnił 

kolejność planowanych prac. Żeby można było zacząć prace w terenie, gmina musi 

dysponować gruntem. 

Radna Teodora Jagiełło zgłosiła uszkodzone lustro przy ul. Letniskowej w Woli 

Kopcowej, gdzie doszło do kolizji.  

Inspektor BiGP Jarosław Rutczyński odpowiedział, że zostało to już naprawione. 

Radny Ryszard Filipowicz zapytał o sprawę progów w Dąbrowie. 

Inspektor Rutczyński szczegółowo wyjaśnił problem tego odcinka drogi. Firma Utorek 

przygotowała projekt, który nie został uzgodniony w Starostwie Powiatowym, z uwagi na 

rozbieżności dotyczące długości tej drogi, po zmianie kategorii drogi). Pan Rutczyński 

poinformował również, że po przeprowadzonej analizie proponuje się wykonanie progu, 

który dałoby się zdemontować, gdyż z doświadczenia wynika, że po pewnym czasie 

mieszkańcy sami narzekają na to rozwiązanie, więc będzie możliwość przeniesienia go 

w inne miejsce. Jednakże Inspektor zaznaczył, że ostateczna decyzja jest po stronie 

mieszkańców.  

Wójt Gminy dodał, że stara się słuchać wszystkich argumentów, wobec czego 

zaproponował spotkanie, by przeanalizować ten problem. Próg może być wylany z masy 

jednak przy odśnieżaniu stanowi to problem. 

Inspektor Rutczyński dodał, że zostanie to wykonane zgodnie z państwa decyzją, ale 

należy także zauważyć, że progi te przykręcane są modułowe, wobec czego jak zginie 

jakiś element, to jego uzupełnienie nie jest aż tak kosztowne. 

Radny Piotr Zegadło poprosił o wykonanie nakładki na ścieżce (wysypaną żwirem) obok 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, gdyż wszyscy chodzą obok. Może wystarczy 

wyłożyć to kostką zdemontowaną z innego miejsca, w związku z rewitalizacją centrum. 

Wójt Gminy wyjaśnił, że przyjmuje ten wniosek i wyjaśnił, że odcinek ten nie spełnia 

wymogów bezpieczeństwa z uwagi na kąt nachylenia (podobna sytuacja była przy ul. 

Podklonówka). 
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Radna Regina Chyb zabrała głos informując, ze miejscowość jest świeżo po nadaniu nazw 

ulic. Jednak wzdłuż drogi S-74 pozostała linia domów od strony ul. Gustawa Morcinka, 

gdzie mieszkańcy nie wiedzą jakiego adresu mają używać. GDDKiA nie wyjaśniła im tej 

kwestii. 

W odpowiedzi Wójt Gminy wyjaśnił, że na razie jest to adres Domaszowice nr domu. 

Urząd jest w trakcie rozkładnia adresów na poszczególne numery porządkowe, na 

następną sesję przygotowana zostanie uchwała, która będzie regulowała pozostałe adresy. 

Sołtys sołectwa Mąchocice Kapitulne pan Jan Sobecki poprosił o uporządkowanie zieleni 

w Mąchocicach , w kierunku Podmąchoc (obok Pana Gołąbka) oraz obok dawnego kółka 

rolniczego na łączniku między Mąchocicami.   

Wójt odpowiedział, że to zadanie zostanie zrealizowane i dodał, że część tego typu zadań 

będzie zrealizowana w związku z przeglądem i pracami przy oświetleniu ulicznym.  

Kierownik referatu Budownictwa i Gospodarki przestrzennej Pan Dariusz Korczyński 

dodał, że teren zostanie to uporządkowane przy okazji budowy chodnika. 

Wójt Gminy dodał, że  

Radna Kozubek podziękowała za zamontowanie progu na ul. Foliowej. 

Radny Piotr Zegadło zabrał głos w sprawie proponowanych nazw ulic w Domaszowicach. 

Radny zaapelował by nie nadawać takich samych nazw ulic, jakie już obowiązują 

w innych sołectwach na terenie gminy. Radny wyjaśnił, że nadanie nazwy ulicy 

Widokowej, czy Krajobrazowej, będzie powodem pomyłek różnych służb i instytucji. 

Jako przykład radny podał, że trafia do niego korespondencja mieszkańców Woli 

Kopcowej, gdzie również jest ulica Spokojna. W sytuacji zagrożenia, np. pożaru może 

okazać się, ze straż pojedzie na ulicę Widokową w Masłowie Pierwszym, zamiast na ulicę 

Widokową w Domaszowicach. 

Wójt Gminy wyjaśnił szczegółowo, że część mieszkańców przyszła na zebranie 

przygotowana, z ustalonymi nazwami i mimo apelu Wójta, by nie powielać tych nazw, 

mieszkańcy kontrargumentowali to tym, że kod pocztowy i poczta są inne niż 

w Masłowie. Wójt dodał, że nie chciałby podważać stanowiska wypracowanego przez 

mieszkańców, tym bardziej, że nie ma przeciwskazań prawnych.  

Radny Zegadło oznajmił, że będzie przeciwny wprowadzeniu takich nazw ulic, z uwagi 

na bezpieczeństwo mieszkańców swojego okręgu. 

Nie zgłoszono więcej uwag. 

 

Ad. 12. 

Sprawy organizacyjne, komunikaty.  

Wójt Gminy zaprosił: 

 20 sierpnia na Dożynki Gminne, 

 3 września na Dożynki Wojewódzkie, z ceremoniałem, 

 4 września na wojewódzką inaugurację roku szkolnego w Szkole Podstawowej im. 

Stefana Żeromskiego, z racji 30 –lecia szkoły. 
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Radny Janusz Obara zaprosił do Doliny Marczakowej na Święto Pieczonego Ziemniaka 

organizowane w dniu 26 sierpnia br. o godz. 15:00. 

Radny Ryszard Filipowicz zaprosił na Grillowanie Sołeckie w dniu 9 września o godz. 

16:00 w Dąbrowie.  

Wójt Gminy pogratulował organizatorom za bardzo dobre przygotowanie 

i poprowadzenie: 

 Pikniku Rodzinnego w Masłowie Drugim, 

 Obchodów jubileuszu straży pożarnej w Woli Kopcowej. 

Wójt dodał, że nie były to imprezy kreowane przez samorząd, to ciężka praca 

mieszkańców 

i zaangażowanie organizatorów. 

Radny Obara zabrał głos informując, że jest pewien problem ze sponsorami, jeśli w 

pismach jest nazwa stowarzyszenia. Trzeba dodatkowo potwierdzać, ze gmina wie co to 

za stowarzyszenie.  

Wójt Gminy odpowiedział, że Stowarzyszenie Wspólnie dla Tradycji należy promować, 

bo w jego skład weszły wszystkie koła i zespoły działające na terenie gminy. Ideą nie jest 

podniesienie ważności tego stowarzyszenia nad inne tego typu, ale to stowarzyszenie 

powstało dzięki Wam.  

Nie zgłoszono więcej uwag. 

 

Ad. 13. 

Zakończenie obrad.  

Po wyczerpaniu tematyki Przewodniczący Rady Gminy Masłów Sylwester Wojtyna 

podziękował za udział w XL sesji Rady Gminy Masłów i o godzinie 16:40 zamknął 

obrady. 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

      

Protokolant:     Przewodniczący Rady Gminy Masłów  

Joanna Synak      /-/ Sylwester Wojtyna 


