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Sesja Nr XLI/2017 Rady Gminy Masłów  

 

Protokół Nr XLI/2017 

z sesji Rady Gminy Masłów, 

która odbyła się w dniu 28 września 2017 roku 

 

 

Tematyka sesji: 

1. Otwarcie sesji. 

2. Stwierdzenie quorum. 

3. Przyjęcie porządku obrad. 

4. Przyjęcie protokołu Nr XL z poprzedniej sesji. 

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

6. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy, stanowiącej działkę nr 17 oraz 

działkę nr 18/14 położone w Domaszowicach, gmina Masłów. 

7. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy, stanowiącej działkę nr 19 

położoną w Domaszowicach, gmina Masłów. 

8. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy, stanowiącej działkę nr 67 

położoną w Domaszowicach, gmina Masłów. 

9. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy, stanowiącej działkę nr 82/2 

położoną w Domaszowicach, gmina Masłów. 

10. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy, stanowiącej działkę nr 82/3 

położoną w Domaszowicach, gmina Masłów. 

11. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy, stanowiącej działkę nr 83 

położoną w Domaszowicach, gmina Masłów. 

12. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy, stanowiącej działkę nr 88 

położoną w Domaszowicach, gmina Masłów. 

13. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy, stanowiącej działkę nr 104 

położoną w Domaszowicach, gmina Masłów. 

14. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy, stanowiącej działkę nr 144 

położoną w Domaszowicach, gmina Masłów. 

15. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy, stanowiącej działki nr 170/4 i 

170/1 położone w Domaszowicach, gmina Masłów. 

16. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy, stanowiącej działki nr 171/2 i 

171/3 położone w Domaszowicach, gmina Masłów. 

17. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy, stanowiącej działkę nr 300/3 

położoną w Domaszowicach, gmina Masłów. 

18. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy, stanowiącej działkę nr 359 

położoną w Domaszowicach, gmina Masłów. 

19. Projekt uchwały w sprawie wzniesienia pomnika poświęconego ofiarom zbrodni 
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niemieckiego okupanta, rozstrzeliwanych na skraju lasu zachodniego stoku Białej 

Góry w latach 1939 – 1942. 

20. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty 

rocznej z tytułu trwałego zarządu na rzecz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Masłowie. 

21. Projekt uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectwa 

Mąchocice Kapitulne w przedmiocie nadania nazw ulic w obrębie Mąchocice 

Kapitulne, gmina Masłów. 

22. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy 

dzierżawy części działki nr 258/2 o powierzchni 1 m2 położonej w Woli Kopcowej 

oraz części nr 874/1 o powierzchni 1 m2 położonej w Masłowie Pierwszym. 

23. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXV/167/12 Rady Gminy Masłów 

z dnia 27 września 2012 r. w sprawie podziału gminy Masłów na okręgi wyborcze, 

ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu 

wyborczym. 

24. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania 

wieczystego gruntu oznaczonego jako działka nr 14/111 położona w miejscowości 

Wiśniówka, w obrębie geodezyjnym Dąbrowa wraz z prawem własności budynku 

na niej posadowionym. 

25. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania 

wieczystego gruntu oznaczonego jako działka nr 14/152 położona w miejscowości 

Wiśniówka, w obrębie geodezyjnym Dąbrowa. 

26. Projekt uchwały w sprawie sprzedaży działki nr 391/3 położonej w Mąchocicach 

Kapitulnych, stanowiących własność Gminy Masłów. 

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

Masłów z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół 

podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą 

– Prawo oświatowe. 

28. Projekt uchwały w sprawie zmiany załącznika nr 1 do  uchwały Nr VII/70/15 Rady 

Gminy Masłów z dnia 28 kwietnia 2015 r. - regulaminu określającego wysokość 

stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia 

zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za 

godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki 

wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy 

nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Masłów. 

29. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z siłowni 

zewnętrznych stanowiących własność Gminy Masłów położonych w jej granicach 

administracyjnych. 

30. Projekt uchwały w sprawie zgody na przekazanie odcinka sieci wodociągowej 
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w miejscowości Wola Kopcowa. 

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

w miejscowości Wola Kopcowa. 

32. Przedstawienie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Masłów za I 

półrocze 2017 roku. 

33. Przedstawienie informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za 

I półrocze 2017 roku. 

34. Przedstawienie informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji 

kultury za I półrocze 2017 roku. 

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

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

Finansowej Gminy Masłów na lata 2017 – 2027. 

37. Interpelacje i zapytania. 

38. Sprawy organizacyjne, komunikaty. 

39. Zakończenie obrad.  

 

 

Ad. 1. 

Otwarcie sesji.  

Stosownie do art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, w dniu 28 września 2017 

roku o godzinie 14:07, w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Masłowie, 

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Masłów – Małgorzata Kozubek, otworzyła obrady. 

Wiceprzewodnicząca przywitała radnych, sołtysów i przybyłych gości.  

 

Ad. 2. 

Stwierdzenie quorum. 

W dzisiejszym posiedzeniu uczestniczy 10 radnych – 66,7% 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. 

Wójt Gminy Tomasz Lato zaproponował zmianę porządku obrad poprzez dodanie dwóch 

projektów uchwał w punkcie 36a – Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 

XXXII/286/2017 Rady Gminy Masłów z dnia 16 stycznia 2017 r. udzielenia pomocy 

finansowej dla Powiatu Kieleckiego i 36b – Projekt uchwały w sprawie udzielenia 

pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego. 

Przybył radny Zbigniew Bujak. 

Nie zgłoszono innych uwag. 

Radni, w głosowaniu 11 „za”, jednogłośnie przyjęli propozycję zmiany w punkcie 36a. 
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Przybyła Radna Regina Chyb. 

Radni, w głosowaniu 12 „za”, jednogłośnie przyjęli propozycję zmiany w punkcie 36b. 

Porządek obrad wraz ze zmianami został przyjęty 12 głosami „za”, jednogłośnie i stanowi 

załącznik protokołu.  

  

Ad. 4. 

Przyjęcie protokołu Nr XL  z poprzedniej sesji. 

Wiceprzewodnicząca Rady poinformowała, że do Biura Rady nie wpłynęły uwagi 

dotyczące protokołu. 

Radni, w głosowaniu 12 „za”, jednogłośnie przyjęli protokół Nr XL/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 przedstawił pokrótce informację. 

Nie zgłoszono uwag, sprawozdanie zostało przyjęte. 

 

Ad. 6. 

Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy, stanowiącej działkę nr 17 oraz działkę nr 

18/14 położone w Domaszowicach, gmina Masłów.  

Pan Wojciech Fąfara – Kierownik referatu Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Ochrony 

Środowiska przedstawił projekty uchwał w sprawie nadania nazw ulic w Domaszowicach. 

Na wniosek Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego, po konsultacjach 

z mieszkańcami, wójt składa autopoprawkę do projektu uchwały polegającą na zmianie 

nazwy ulicy z proponowanej: Spacerowa na mjr Hubala.  

Wójt Gmin Masłów Tomasz Lato podziękował Komisji Bezpieczeństwa i Porządku 

Publicznego oraz radnym: Piotrowi Zegadło, Reginie Chyb i Arturowi Lisowi. 

Radny Piotr Zegadło zabrał głos informując, że Komisja kierowała się względami 

bezpieczeństwa mieszkańców i eliminowaniem błędów adresowych w przypadku 

konieczności szybkiego dotarcia służb ratowniczych. 

Nie zgłoszono uwag.  

Wiceprzewodnicząca Rady przystąpiła do głosowania autopoprawki. 

Przedstawiona autopoprawka została przyjęta w głosowaniu 12 „za”, jednogłośnie. 

Komisja Budżetu i Finansów, dnia 25.09.2017 r. zaopiniowała negatywnie omawiany 

projekt uchwały (stanowi załącznik protokołu). 

Uchwała Nr XLI/365/2017 Rady Gminy Masłów w sprawie nadania nazwy ulicy, 

stanowiącej działkę nr 17 oraz działkę nr 18/14 położone w Domaszowicach, gmina 

Masłów – podjęta została 12 głosami „za”, jednogłośnie i stanowi załącznik protokołu. 
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Ad. 7. 

Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy, stanowiącej działkę nr 19 położoną 

w Domaszowicach, gmina Masłów. 

Pan Wojciech Fąfara zgłosił autopoprawkę w imieniu Wójta Gminy polegającą na zmianie 

nazwy ulicy z proponowanej: Widokowa na Kwiatów Polnych.  

W głosowaniu 12 „za”, jednogłośnie przedstawiona autopoprawka została przyjęta.  

Brak uwag w tym punkcie.  

Uchwała Nr XLI/366/2017 Rady Gminy Masłów w sprawie nadania nazwy ulicy, 

stanowiącej działkę nr 19 położoną w Domaszowicach, gmina Masłów – podjęta została 

12 głosami „za”, jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik protokołu. 

 

Ad. 8. 

Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy, stanowiącej działkę nr 67 położoną 

w Domaszowicach, gmina Masłów. 

Kierownik RGKiOŚ poinformował, że propozycja mieszkańców to ulica Klonowa. 

Nie zgłoszono uwag.  

Uchwała Nr XLI/367/2017 Rady Gminy Masłów w sprawie nadania nazwy ulicy, 

stanowiącej działkę nr 67 położoną w Domaszowicach, gmina Masłów – została przyjęta 

w głosowaniu 12 „za”, jednogłośnie i stanowi załącznik protokołu. 

 

Ad. 9. 

Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy, stanowiącej działkę nr 82/2 położoną 

w Domaszowicach, gmina Masłów. 

Pan Wojciech Fąfara zgłosił autopoprawkę polegającą na zmianie nazwy ulicy 

z przedstawionej w projekcie uchwały ulicy Granicznej na ulicę Wiosenną.  

Radni, w głosowaniu 12 „za”, jednogłośnie autopoprawka została przyjęta.  

Nie zgłoszono uwag.  

Uchwała Nr XLI/368/2017 Rady Gminy Masłów w sprawie nadania nazwy ulicy, 

stanowiącej działkę nr 82/2 położoną w Domaszowicach, gmina Masłów – podjęta 

została 12 głosami „za”, jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik protokołu. 

 

Ad. 10. 

Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy, stanowiącej działkę nr 82/3 położoną 

w Domaszowicach, gmina Masłów. 

Kierownik Fąfara zgłosił autopoprawkę w imieniu Wójta Gminy polegającą na zmianie 

nazwy ulicy z proponowanej w projekcie: Polnej na Krótką.  

W głosowaniu 12 „za”, jednogłośnie przedstawiona autopoprawka została przyjęta.  

Nie zgłoszono uwag.  

Uchwała Nr XLI/369/2017 Rady Gminy Masłów w sprawie nadania nazwy ulicy, 

stanowiącej działkę nr 82/3 położoną w Domaszowicach, gmina Masłów –została 
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przyjęta w głosowaniu 12 „za”, jednogłośnie i stanowi załącznik protokołu. 

 

Ad. 11. 

Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy, stanowiącej działkę nr 83 położoną 

w Domaszowicach, gmina Masłów. 

Pan Wojciech Fąfara – Kierownik RGKiOŚ zgłosił autopoprawkę polegającą na zmianie 

nazwy ulicy z proponowanej: ulicy Słonecznej na Jasną.  

W głosowaniu 12 „za”, jednogłośnie przedstawiona autopoprawka została przyjęta.  

Brak uwag w tym punkcie.  

Uchwała Nr XLI/370/2017 Rady Gminy Masłów w sprawie nadania nazwy ulicy, 

stanowiącej działkę nr 83 położoną w Domaszowicach, gmina Masłów – podjęta została 

12 głosami „za”, jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik protokołu. 

 

Ad. 12. 

Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy, stanowiącej działkę nr 88 położoną 

w Domaszowicach, gmina Masłów. 

Pan Wojciech Fąfara zgłosił autopoprawkę w imieniu Wójta Gminy polegającą na zmianie 

nazwy ulicy z proponowanej ulicy Krajobrazowej na Wichrową.  

Radni, w głosowaniu 12 „za”, jednogłośnie autopoprawka została przyjęta.  

Nie zgłoszono uwag.  

Uchwała Nr XLI/371/2017 Rady Gminy Masłów w sprawie nadania nazwy ulicy, 

stanowiącej działkę nr 88 położoną w Domaszowicach, gmina Masłów – została przyjęta 

w głosowaniu 12 „za”, jednogłośnie i stanowi załącznik protokołu. 

 

Ad. 13. 

Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy, stanowiącej działkę nr 104 położoną 

w Domaszowicach, gmina Masłów. 

Kierownik Fąfara poinformował, że mieszkańcy zaproponowali nazwę ulicy: Młoda.  

Brak uwag.  

Uchwała Nr XLI/372/2017 Rady Gminy Masłów w sprawie nadania nazwy ulicy, 

stanowiącej działkę nr 104 położoną w Domaszowicach, gmina Masłów –została podjęta 

12 głosami „za”, jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik protokołu. 

 

Ad. 14. 

Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy, stanowiącej działkę nr 144 położoną 

w Domaszowicach, gmina Masłów. 

Pan Fąfara poinformował Radę, że inicjatywą mieszkańców jest nadanie nazwy ulicy 

Odzyskana.  

Nie zgłoszono uwag.  

Uchwała Nr XLI/373/2017 Rady Gminy Masłów w sprawie nadania nazwy ulicy, 
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stanowiącej działkę nr 144 położoną w Domaszowicach, gmina Masłów – przyjęta 

została w głosowaniu 12 „za”, jednogłośnie i stanowi załącznik protokołu. 

 

Ad. 15. 

Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy, stanowiącej działki nr 170/4 i 170/1 

położone w Domaszowicach, gmina Masłów. 

Pan Wojciech Fąfara przedstawił propozycję zgłoszoną przez mieszkańców sołectwa – 

ulica Uniwersytecka.  

Brak  uwag.  

Uchwała Nr XLI/374/2017 Rady Gminy Masłów w sprawie nadania nazwy ulicy, 

stanowiącej działki nr 170/4 i 170/1 położone w Domaszowicach, gmina Masłów – 

podjęta została 12 głosami „za”, jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik protokołu. 

 

Ad. 16. 

Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy, stanowiącej działki nr 171/2 i 171/3 

położone w Domaszowicach, gmina Masłów. 

Kierownik RGKiOŚ zgłosił autopoprawkę w imieniu Wójta Gminy polegającą na zmianie 

nazwy z proponowanej ulicy Ogrodowej na ulicę Pogodną.  

W głosowaniu 12 „za”, jednogłośnie przedstawiona autopoprawka została przyjęta.  

Nie zgłoszono uwag.  

Uchwała Nr XLI/375/2017 Rady Gminy Masłów w sprawie nadania nazwy ulicy, 

stanowiącej działki nr 171/2 i 171/3 położone w Domaszowicach, gmina Masłów – 

została przyjęta w głosowaniu 12 „za”, jednogłośnie i stanowi załącznik protokołu. 

 

Ad. 17. 

Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy, stanowiącej działkę nr 300/3 położoną 

w Domaszowicach, gmina Masłów. 

Propozycja mieszkańców to nadanie nazwy: ulica Mokra. 

Brak uwag.  

Uchwała Nr XLI/376/2017 Rady Gminy Masłów w sprawie nadania nazwy ulicy, 

stanowiącej działkę nr 300/3 położoną w Domaszowicach, gmina Masłów – przyjęta 

została 12 głosami „za”, jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik protokołu. 

 

Ad. 18. 

Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy, stanowiącej działkę nr 359 położoną 

w Domaszowicach, gmina Masłów. 

Kierownik RGKiOŚ poinformował, że propozycja mieszkańców to nadanie nazwy: ulica 

Otrocz Nowy.  

Nie zgłoszono uwag.  

Uchwała Nr XLI/377/2017 Rady Gminy Masłów w sprawie nadania nazwy ulicy, 
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stanowiącej działkę nr 359 położoną w Domaszowicach, gmina Masłów –została podjęta 

w głosowaniu 12 „za”, jednogłośnie i stanowi załącznik protokołu. 

 

Ad. 19. 

Projekt uchwały w sprawie wzniesienia pomnika poświęconego ofiarom zbrodni 

niemieckiego okupanta, rozstrzeliwanych na skraju lasu zachodniego stoku Białej Góry 

w latach 1939 – 1942. 

Wojciech Fąfara – Kierownik referatu Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Ochrony 

Środowiska przedstawił projekt uchwały. 

Wójt Gminy Masłów Tomasz Lato dodał, że budowa pomnika zostanie sfinansowana 

przez inicjatorów i samorząd, w wysokości 50/50. 

Radny Piotr Zegadło poprosił o podanie dokładniejszej lokalizacji pomnika.  

Wójt Gminy wyjaśnił planowane położenie (od ul. Barczańskiej, zjazd z drogi serwisowej 

zlokalizowanej wzdłuż trasy DK 73). 

Radny Ryszard Filipowicz zapytał, czy tam zostali rozstrzelani, czy również pochowani. 

Wójt Gminy odpowiedział, że dokumenty historyczne mówią również o pochówku 

i ekshumacji w latach 50 – tych. Jednakże, wszystkie fakty muszą zostać potwierdzone 

przez IPN. 

Nie zgłoszono więcej uwag.  

Komisja Budżetu i Finansów na posiedzeniu w dniu 25.09.br. pozytywnie zaopiniowała 

projekt uchwały (stanowi załącznik protokołu). 

Komisja Oświaty, Kultury, Pomocy Społecznej i Promocji Gminy w dniu 25 września 

zaopiniowała pozytywnie omawiany projekt (stanowi załącznik). 

Komisja Ochrony Środowiska, Gospodarki Gruntami i Rolnictwa w dniu 25.09.br. 

również pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały (stanowi załącznik). 

Uchwała Nr XLI/378/2017 Rady Gminy Masłów w sprawie wzniesienia pomnika 

poświęconego ofiarom zbrodni niemieckiego okupanta, rozstrzeliwanych na skraju lasu 

zachodniego stoku Białej Góry w latach 1939 – 1942 – przyjęta została 12 głosami „za”, 

jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik protokołu. 

 

Ad. 20. 

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej 

z tytułu trwałego zarządu na rzecz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Masłowie. 

Temat przedstawił Kierownik RGKiOŚ Wojciech Fąfara 

Brak uwag w tym punkcie.  

Komisja Budżetu i Finansów, w dniu 25.09.br. pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

Komisja Oświaty, Kultury, Pomocy Społecznej i Promocji Gminy zaopiniowała 

pozytywnie powyższy projekt (stanowi załącznik). 

Komisja Ochrony Środowiska, Gospodarki Gruntami i Rolnictwa pozytywnie 

zaopiniowała omawiany projekt uchwały (stanowi załącznik). 
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Uchwała Nr XLI/379/2017 Rady Gminy Masłów w sprawie wyrażenia zgody na 

udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu na rzecz Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Masłowie –została podjęta w głosowaniu 12 „za”, 

jednogłośnie i stanowi załącznik protokołu. 

 

Ad. 21. 

Projekt uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectwa 

Mąchocice Kapitulne w przedmiocie nadania nazw ulic w obrębie Mąchocice Kapitulne, 

gmina Masłów. 

Kierownik RGKiOŚ Wojciech Fąfara omówił projekt uchwały. 

Brak uwag.  

Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały (stanowi 

załącznik protokołu). 

Komisja Ochrony Środowiska, Gospodarki Gruntami i Rolnictwa pozytywnie 

zaopiniowała omawiany projekt (stanowi załącznik). 

Uchwała Nr XLI/380/2017 Rady Gminy Masłów w sprawie przeprowadzenia konsultacji 

z mieszkańcami sołectwa Mąchocice Kapitulne w przedmiocie nadania nazw ulic w 

obrębie Mąchocice Kapitulne, gmina Masłów – przyjęta została 12 głosami „za”, 

jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik protokołu. 

 

Ad. 22. 

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy 

części działki nr 258/2 o powierzchni 1 m2 położonej w Woli Kopcowej oraz części nr 

874/1 o powierzchni 1 m2 położonej w Masłowie Pierwszym. 

Wójt Gminy Masłów zgłosił autopoprawkę do treści projektu uchwały, gdyż zaszła 

pomyłka w numerze działki. Zamiast podanego nr 258/2 powinien być prawidłowy nr 

działki 258/6. 

Wiceprzewodnicząca Rady przystąpiła do głosowania autopoprawki. 

Radni, w głosowaniu 12 „za”, jednogłośnie przyjęli autopoprawkę. 

Kierownik RGKiOŚ Wojciech Fąfara przedstawił projekt uchwały. 

Brak uwag.  

Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały (stanowi 

załącznik protokołu). 

Komisja Ochrony Środowiska, Gospodarki Gruntami i Rolnictwa pozytywnie 

zaopiniowała omawiany projekt (stanowi załącznik). 

Uchwała Nr XLI/381/2017 Rady Gminy Masłów w sprawie wyrażenia zgody na 

zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części działki nr 258/6 o powierzchni 1 m2 położonej 

w Woli Kopcowej oraz części nr 874/1 o powierzchni 1 m2 położonej w Masłowie 

Pierwszym – przyjęta została 12 głosami „za”, jednogłośnie i stanowi załącznik protokołu. 
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Ad. 23. 

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXV/167/12 Rady Gminy Masłów 

z dnia 27 września 2012 r. w sprawie podziału gminy Masłów na okręgi wyborcze, 

ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu 

wyborczym. 

Temat przedstawiła pani Dorota Kołomańska – Inspektor OiSO. 

Radny Zbigniew Bujak, w imieniu kilku domów z Mąchocic Kapitulnych (nr 207a, 207b, 

207c, 207d, 208 i 209) zgłosił wniosek o zmianę przyporządkowania do obwodów 

głosowania. Wymienione numery wpisane są do obwodu Mąchocic górnych, a znajdują 

się w ciągu wsi Mąchocic dolnych. 

Wójt Gminy wyjaśnił, że wniosek Pana radnego nie może być zrealizowany na dzisiejszej 

sesji, gdyż proponowana uchwała porządkuje jedynie nazwy w miejscowościach i nie ma 

wpływu na zmianę granic okręgów wyborczych. Procedura zmiany okręgów jest dużo 

bardziej skomplikowana i wymaga konsultacji i uzyskania pozytywnej opinii projektu 

z Komisarzem Wyborczym w Kielcach. 

Wiceprzewodnicząca Rady Małgorzata Kozubek dodała, że taka sama sytuacja jest 

w Masłowie Pierwszym i Drugim. 

Wójt Gminy udzielił szczegółowej odpowiedzi przypominając próby zmian granic 

okręgów, które nie uzyskały pozytywnej opinii.  

Brak kolejnych głosów.  

Uchwała Nr XLI/382/2017 Rady Gminy Masłów zmieniającej uchwałę Nr XXV/167/12 

Rady Gminy Masłów z dnia 27 września 2012 r. w sprawie podziału gminy Masłów na 

okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych 

w każdym okręgu wyborczym – przyjęta została 12 głosami „za”, jednogłośnie. Uchwała 

stanowi załącznik protokołu. 

 

Ad. 24. 

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego 

gruntu oznaczonego jako działka nr 14/111 położona w miejscowości Wiśniówka, 

w obrębie geodezyjnym Dąbrowa wraz z prawem własności budynku na niej 

posadowionym. 

Wojciech Fąfara – Kierownik referatu Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony 

Środowiska przedstawił projekt uchwały. 

Brak uwag w tym punkcie.  

Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

Komisja Ochrony Środowiska, Gospodarki Gruntami i Rolnictwa pozytywnie 

zaopiniowała omawiany projekt. 

Uchwała Nr XLI/383/2017 Rady Gminy Masłów w sprawie wyrażenia zgody na zbycie 

prawa użytkowania wieczystego gruntu oznaczonego jako działka nr 14/111 położona 

w miejscowości Wiśniówka, w obrębie geodezyjnym Dąbrowa wraz z prawem własności 
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budynku na niej posadowionym –została podjęta w głosowaniu 12 „za”, jednogłośnie 

i stanowi załącznik protokołu. 

 

Ad. 25. 

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego 

gruntu oznaczonego jako działka nr 14/152 położona w miejscowości Wiśniówka, 

w obrębie geodezyjnym Dąbrowa. 

Wojciech Fąfara – Kierownik referatu RGKiOŚ omówił projekt uchwały. 

Nie zgłoszono uwag.  

Komisja Budżetu i Finansów zaopiniowała pozytywnie omawiany projekt. 

Komisja Ochrony Środowiska, Gospodarki Gruntami i Rolnictwa zaopiniowała 

pozytywnie powyższy projekt uchwały. 

Uchwała Nr XLI/384/2017 Rady Gminy Masłów w sprawie wyrażenia zgody na zbycie 

prawa użytkowania wieczystego gruntu oznaczonego jako działka nr 14/152 położona 

w miejscowości Wiśniówka, w obrębie geodezyjnym Dąbrowa – przyjęta została 12 

głosami „za”, jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik protokołu. 

 

Ad. 26. 

Projekt uchwały w sprawie sprzedaży działki nr 391/3 położonej w Mąchocicach 

Kapitulnych, stanowiących własność Gminy Masłów. 

Kierownik RGKiOŚ przedstawił projekt uchwały. 

Brak uwag.  

Komisja Budżetu i Finansów zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały. 

Komisja Ochrony Środowiska, Gospodarki Gruntami i Rolnictwa zaopiniowała 

pozytywnie omawiany projekt. 

Uchwała Nr XLI/385/2017 Rady Gminy Masłów w sprawie sprzedaży działki nr 391/3 

położonej w Mąchocicach Kapitulnych, stanowiących własność Gminy Masłów – 

podjęta została 12 głosami „za”, jednogłośnie i stanowi załącznik protokołu. 

 

Ad. 27. 

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

z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów 

do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe. 

Temat przedstawiła Kierownik Centrum Usług Wspólnych Irena Kundera. 

Nie zgłoszono uwag.  

Komisja Oświaty, Kultury Pomocy Społecznej i Promocji Gminy, w dniu 25.09.br.  

pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt. 

Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

Uchwała Nr XLI/386/2017 Rady Gminy Masłów w sprawie zmiany uchwały Nr 

XXXV/317/2017 Rady Gminy Masłów z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie dostosowania 
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sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego 

ustawą – Prawo oświatowe – została przyjęta w głosowaniu 12 „za”, jednogłośnie. 

Uchwała stanowi załącznik protokołu. 

 

Ad. 28. 

Projekt uchwały w sprawie zmiany załącznika nr 1 do  uchwały Nr VII/70/15 Rady 

Gminy Masłów z dnia 28 kwietnia 2015 r. - regulaminu określającego wysokość stawek 

i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, 

szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny 

ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania 

nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach 

i placówkach prowadzonych przez Gminę Masłów. 

Kierownik CUW omówiła projekt uchwały. 

Brak uwag w tym punkcie.  

Komisja Oświaty, Kultury Pomocy Społecznej i Promocji Gminy pozytywnie 

zaopiniowała omawiany projekt. 

Komisja Budżetu i Finansów zaopiniowała pozytywnie powyższy projekt. 

Uchwała Nr XLI/387/2017 Rady Gminy Masłów w sprawie zmiany załącznika nr 1 do  

uchwały Nr VII/70/15 Rady Gminy Masłów z dnia 28 kwietnia 2015 r. - regulaminu 

określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do 

wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania 

wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz 

wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku 

pracy nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Masłów –została 

przyjęta w głosowaniu 12 „za”, jednogłośnie i stanowi załącznik protokołu. 

 

Ad. 29. 

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z siłowni zewnętrznych 

stanowiących własność Gminy Masłów położonych w jej granicach administracyjnych. 

Temat przedstawił Dariusz Korczyński – Kierownik referatu Budownictwa i Gospodarki 

Przestrzennej. 

Brak uwag.  

Komisja do spraw Inwestycji pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt (stanowi 

załącznik protokołu). 

Komisja Budżetu i Finansów zaopiniowała pozytywnie powyższy projekt. 

Komisja Oświaty, Kultury Pomocy Społecznej i Promocji Gminy pozytywnie 

zaopiniowała omawiany projekt. 

Uchwała Nr XLI/388/2017 Rady Gminy Masłów w sprawie przyjęcia regulaminu 

korzystania z siłowni zewnętrznych stanowiących własność Gminy Masłów położonych 

w jej granicach administracyjnych – przyjęta została 12 głosami „za”, jednogłośnie. 
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Uchwała stanowi załącznik protokołu. 

 

Ad. 30. 

Projekt uchwały w sprawie zgody na przekazanie odcinka sieci wodociągowej 

w miejscowości Wola Kopcowa. 

Omówienia tematu dokonał Dariusz Korczyński – Kierownik referatu BiGP. 

Nie zgłoszono uwag w tym punkcie.  

Komisja do spraw Inwestycji pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt. 

Komisja Budżetu i Finansów zaopiniowała pozytywnie omawiany projekt. 

Uchwała Nr XLI/389/2017 Rady Gminy Masłów w sprawie zgody na przekazanie 

odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Wola Kopcowa – została przyjęta 12 

głosami „za”, jednogłośnie i stanowi załącznik protokołu. 

 

Ad. 31. 

Projekt uchwały w sprawie zgody na przekazanie odcinka sieci wodociągowej 

w miejscowości Wola Kopcowa. 

Kierownik BiGP Dariusz Korczyński przedstawił projekt. 

Brak uwag w tym punkcie.  

Komisja do spraw Inwestycji pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt. 

Komisja Budżetu i Finansów zaopiniowała pozytywnie powyższy projekt. 

Uchwała Nr XLI/390/2017 Rady Gminy Masłów w sprawie zgody na przekazanie 

odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Wola Kopcowa – podjęta została 

w głosowaniu 12 „za”, jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik protokołu. 

 

Ad. 32. 

Przedstawienie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Masłów za I półrocze 

2017 roku. 

Skarbnik Gminy Masłów odczytała uchwałę Nr 2679/2017 II Składu Orzekającego 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 11 września 2017 roku w sprawie 

opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Masłów za i półrocze 2017 

roku (stanowi załącznik protokołu).  

Brak uwag w tym punkcie. 

Komisja Rewizyjna na posiedzeniu w dniu 20 września br., uchwałą nr 4/2017 nie 

zgłosiła uwag do przedstawionej informacji (stanowi załącznik protokołu). 

Komisja Ochrony Środowiska, Gospodarki Gruntami i Rolnictwa pozytywnie 

zaopiniowała powyższą informację. 

Komisja Oświaty, Kultury, Pomocy Społecznej i Promocji Gminy zaopiniowała 

pozytywnie omawianą informację. 

Komisja Budżetu i Finansów zaopiniowała pozytywnie powyższą informację. 

Komisja do spraw Inwestycji pozytywnie zaopiniowała omawiany dokument. 
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Informacja została przyjęta. 

 

Ad. 33. 

Przedstawienie informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I 

półrocze 2017 roku. 

Skarbnik Gminy przedstawiła informację, będącą załącznikiem niniejszego protokołu. 

Brak uwag w tym punkcie. 

Komisja Rewizyjna nie zgłasza uwag do przedstawionej informacji. 

Komisja Ochrony Środowiska, Gospodarki Gruntami i Rolnictwa pozytywnie 

zaopiniowała przedstawioną informację. 

Komisja Oświaty, Kultury, Pomocy Społecznej i Promocji Gminy zaopiniowała 

pozytywnie omawiany dokument. 

Komisja do spraw Inwestycji pozytywnie zaopiniowała powyższą informację. 

Komisja Budżetu i Finansów zaopiniowała pozytywnie informację o kształtowaniu się 

wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2017 roku. 

W związku z brakiem uwag, informacja została przyjęta. 

 

Ad. 34. 

Przedstawienie informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za 

I półrocze 2017 roku. 

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

przedstawiła informację, stanowiącą załącznik protokołu. 

Pani Anna Obara – Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej przedstawiła informację 

dotyczącą działalności placówki za pierwsze półrocze 2017 roku. 

Brak uwag w tym punkcie. 

Komisja Oświaty, Kultury, Pomocy Społecznej i Promocji Gminy zaopiniowała 

pozytywnie przedstawioną informację. 

Komisja Budżetu i Finansów zaopiniowała pozytywnie informację o przebiegu 

wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2017 roku. 

Informacja została przyjęta. 

 

Ad. 35.  

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Masłów. 

Pani Małgorzata Kumór – Skarbnik Gminy zgłosiła autopoprawkę w imieniu wójta 

gminy. 

Radni, w głosowaniu 12 „za”, jednogłośnie przyjęli autopoprawkę. 

Skarbnik Gminy szczegółowo przedstawiła projekt uchwały.  

Brak głosów w  tym punkcie. 

Komisja Oświaty, Kultury, Pomocy Społecznej i Promocji Gminy zaopiniowała 

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

Komisja Ochrony Środowiska, Gospodarki Gruntami i Rolnictwa pozytywnie 

zaopiniowała projekt uchwały. 

Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt. 

Uchwała Nr XLI/391/2017 Rady Gminy Masłów w sprawie zmiany uchwały budżetowej 

gminy Masłów – podjęta została 12 głosami „za”, jednogłośnie i stanowi załącznik 

protokołu. 

 

Ad. 36.  

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Masłów na lata 2017 – 2027. 

Skarbnik Gminy Masłów Małgorzata Kumór zgłosiła autopoprawkę, będącą 

konsekwencją poprzedniej uchwały. 

Komisja ds. Inwestycji pozytywnie zaopiniowała przedstawioną autopoprawkę. 

Komisja Oświaty, Kultury, Pomocy Społecznej i Promocji Gminy zaopiniowała 

pozytywnie omawianą autopoprawkę.  

Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała zgłoszoną autopoprawkę. 

W głosowaniu 12 „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 Ochrony Środowiska, Gospodarki Gruntami i Rolnictwa pozytywnie 

zaopiniowała projekt uchwały. 

Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt. 

Uchwała Nr XLI/392/2017 Rady Gminy Masłów w sprawie zmiany uchwały w sprawie 

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

w głosowaniu 12 „za”, jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik protokołu. 

 

Ad. 36a.  

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/286/2017 Rady Gminy Masłów 

z dnia 16 stycznia 2017 r. udzielenia pomocy finansowej 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. 

Komisja Oświaty, Kultury, Pomocy Społecznej i Promocji Gminy pozytywnie 

zaopiniowała projekt uchwały.  
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Uchwała Nr XLI/393/2017 Rady Gminy Masłów w sprawie zmiany uchwały nr 

XXXII/286/2017 Rady Gminy Masłów z dnia 16 stycznia 2017 r. udzielenia pomocy 

finansowej dla Powiatu Kieleckiego – podjęta została 12 głosami „za”, jednogłośnie 

i stanowi załącznik protokołu. 

 

Ad. 36b.  

Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego. 

Skarbnik Gminy Masłów przedstawiła projekt uchwały. 

Nie zgłoszono uwag w tym punkcie. 

Komisja Budżetu i Finansów zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały. 

Komisja ds. Inwestycji pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt. 

Komisja Oświaty, Kultury, Pomocy Społecznej i Promocji Gminy pozytywnie 

zaopiniowała projekt uchwały. 

Uchwała Nr XLI/394/2017 Rady Gminy Masłów w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej dla Powiatu Kieleckiego – została przyjęta w głosowaniu 12 „za”, 

jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik protokołu. 

 

Ad. 37.  

Interpelacje i zapytania. 

Radny Piotr Zegadło, w związku z udostępnieniem terenu dla PCK, zwrócił się 

z wnioskiem, o przekazanie prośby by odbieranie odzieży odbywało się częściej.  

Wójt Gminy odpowiedział, że ten problem został poruszony. W związku z tym 

zastosowano dodatkowy zapis w umowie, również o odbiór na telefon. 

Radny Andrzej Januchta przedstawił wniosek Komisji Bezpieczeństwa i Porządku 

Publicznego w sprawie weryfikacji nowych nazw ulic. 

Wójt Gminy odpowiedział, że tak będzie. 

Radny Januchta zapytał także, co z pomnikami żołnierzy cmentarzu w Brzezinkach, jeden 

jest wyremontowany, pozostałe dwa również wymagają gruntownego remontu. 

Wójt Gminy poinformował o programie odnowy tych pomników w cyklu trzyletnim. Na 1 

– go listopada przygotowywany jest drugi pomnik, a w 2018 roku kolejny. Środki na to 

zadanie pochodzą od wojewody.   

Radna Regina Chyb poprosiła w imieniu mieszkańców, by na przyjętej dziś ul. Kwiatów 

Polnych ustawić znak drogowy nakazujący skręt w prawo, tak by kierowcy wjeżdżali na 

zawrotkę. Mieszkańcy sygnalizują, że jest to niebezpieczne miejsce. 

Kierownik BiGP Dariusz Korczyński odpowiedział, że sprawa zostanie przeanalizowana. 

Radny Ryszard Filipowicz podziękował za współorganizację III Sołeckich Mistrzostw 

w Grillowaniu w Dąbrowie i za montaż progu na ul. Barczańskiej. 

Sołtys sołectwa Dąbrowa pani Aniela Cedro zgłosiła w imieniu mieszkańców prośbę 

o zbiórkę zużytych opon, z uwzględnieniem opon rolniczych, czyli tych większych. 
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Wójt Gminy wyjaśnił szczegółowo, że zadanie to nie może zostać sfinansowane z opłat za 

gospodarowanie odpadami, to koszt własny gminy. Wójt dodał, że przeanalizuje ten 

problem i postara się taką zbiórkę zorganizować.  

Nie zgłoszono więcej uwag. 

 

Ad. 38. 

Sprawy organizacyjne, komunikaty.  

Wójt Gminy zaprosił na 30 – lecie Szkoły Podstawowej w Woli Kopcowej w najbliższą 

sobotę (zaproszenia przekazane na dzisiejszej sesji). Wójt podziękował także za 

organizację zebrań sołeckich, ostatnie z nich zaplanowane jest na jutro w Ciekotach. 

Wiceprzewodnicząca Rady Małgorzata Kozubek odczytała zaproszenie na Kwiatki 

w Betonie w Centrum Edukacyjnym Szklany Dom w Ciekotach, w dniu 7 października 

br., w godz. 15.30. 

Radny Andrzej Pedrycz odczytał zaproszenie Gminnej Biblioteki Publicznej na spotkanie 

z pisarzem Piotrem Tymińskim w dniu 20 października. 

Brak więcej głosów w tym punkcie. 

 

Ad. 39. 

Zakończenie obrad.  

Po wyczerpaniu tematyki Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Masłów Małgorzata 

Kozubek podziękowała za udział w XLI sesji Rady Gminy Masłów i o godzinie 15:46 

zamknęła obrady. 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

      

Protokolant:    Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Masłów  

     /-/ Małgorzata Kozubek 


