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Sesja Nr XLIII/2017 Rady Gminy Masłów  

 

Protokół Nr XLIII/2017 

z sesji Rady Gminy Masłów, 

która odbyła się w dniu 30 listopada 2017 roku 

 

Tematyka sesji: 

1. Otwarcie sesji. 

2. Stwierdzenie quorum. 

3. Przyjęcie porządku obrad. 

4. Przyjęcie protokołu Nr XLII z poprzedniej sesji. 

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

6. Podsumowanie konkursu plastycznego Związku Gmin Gór Świętokrzyskich pn. 

"Czyste powietrze w Górach Świętokrzyskich". 

7. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Masłów za rok 

szkolny 2016/2017 wraz z wynikami sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego. 

8. Projekt uchwały w sprawie zmiany w lokalnym programie wspierania edukacji 

uzdolnionych dzieci i młodzieży. 

9. Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły 

Podstawowej 

w Woli Kopcowej obejmującej część klas sześcioletniej szkoły podstawowej 

w ośmioletnią szkołę podstawową obejmującą te same klasy szkoły podstawowej. 

10. Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej 

sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Brzezinkach w ośmioletnią Szkołę 

Podstawową w Brzezinkach. 

11. Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej 

sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Mąchocicach-

Scholasterii w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Stefana Żeromskiego 

w Mąchocicach-Scholasterii. 

12. Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia na ośmioletnią  Zespołu 

Szkół w Mąchocicach Kapitulnych w ośmioletnią Szkołę Podstawową 

w Mąchocicach Kapitulnych. 

13. Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu 

Szkół w Masłowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II 

w Masłowie. 

14. Projekt uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji 

celowych dla podmiotów prowadzących żłobki i kluby dziecięce na obszarze 

Gminy Masłów w roku kalendarzowym 2018. 

15. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/219/2016 Rady Gminy 
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Masłów z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie wspólnej obsługi jednostek 

organizacyjnych Gminy Masłów zaliczonych do sektora finansów publicznych. 

16. Projekt uchwały w sprawie nadania Statutu Centrum Edukacji i Kultury „Szklany 

Dom”. 

17. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy 

Masłów 

z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 

ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok. 

18. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Miastem Kielce 

porozumienia międzygminnego. 

19. Projekt uchwały w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości 

gruntowych stanowiących własność Gminy Masłów, położonych w obrębie 

Barcza. 

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

273/12 o pow. 0,0033 ha położonej w Woli Kopcowej zajętej przez drogę 

wewnętrzną.   

21. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu 

pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej w Mąchocicach – Scholasterii im. 

Stefana Żeromskiego.  

22.  Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy, stanowiącej drogę wewnętrzną 

składającą się z działek nr 1162, 359/10, 359/11 położonych w Mąchocicach 

Kapitulnych, gmina Masłów. 

23. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy, stanowiącej drogę wewnętrzną, 

którą stanowi część działki nr 288 położonej w Mąchocicach Kapitulnych, gmina 

Masłów. 

24. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy, stanowiącej drogę gminną nr 

344002 oznaczonej jako działka gruntu nr 833 oraz drogi wewnętrznej oznaczonej 

jako działki gruntu nr 326/1, 326/2, 326/3, 326/4, 326/5, części działki nr 242 i 

działek nr 360, 367 położonych w Mąchocicach Kapitulnych, gmina Masłów. 

25. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy, dla części działki nr 1046 

stanowiącej drogę wewnętrzną położonej w Mąchocicach Kapitulnych, gmina 

Masłów. 

26. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy, stanowiącej drogę wewnętrzną 

oznaczoną jako część działki nr 727 położonej w Mąchocicach Kapitulnych, gmina 

Masłów.  

27. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy, stanowiącej drogę powiatową Nr 

0317T oznaczonej jako działki nr 1161/3, 1161/10, 1161/11 położonych 

w Mąchocicach Kapitulnych, gmina Masłów.  
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28. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy, stanowiącej część drogi 

wojewódzkiej nr DW 745, oznaczonej jako działka nr 950/2, oraz drogi gminnej nr 

344028 oznaczonej jako działka nr 1045 położonych w Mąchocicach Kapitulnych, 

gmina Masłów. 

29. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy, stanowiącej drogę powiatową nr 

0315T oznaczonej jako działka gruntu nr 1137 oraz części drogi powiatowej nr 

0314T oznaczonej jako działka nr 879/5 położonych w Mąchocicach Kapitulnych, 

gmina Masłów.  

30. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy, stanowiącej część drogi 

wojewódzkiej nr DW 745 stanowiącej działkę nr 879/7 oraz drogi powiatowej nr 

0314T stanowiącej działkę nr 879/5 położonych w Mąchocicach Kapitulnych, 

gmina Masłów. 

31. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy, dla działek nr 898, 1152 

stanowiących drogę wewnętrzną położonych w Mąchocicach Kapitulnych, gmina 

Masłów. 

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

w miejscowości Masłów Pierwszy ul. Spokojna za cmentarzem – I etap.  

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

w miejscowości Wola Kopcowa. 

34. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/365/2017 Rady Gminy 

Masłów z dnia 28 września 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy, stanowiącej 

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

Masłów. 

35. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/366/2017 Rady Gminy 

Masłów z dnia 28 września 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy, stanowiącej 

działkę nr 19 położoną w Domaszowicach, gmina Masłów. 

36. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/368/2017 Rady Gminy 

Masłów z dnia 28 września 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy, stanowiącej 

działkę nr 82/2 położoną w Domaszowicach, gmina Masłów. 

37. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/369/2017 Rady Gminy 

Masłów z dnia 28 września 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy, stanowiącej 

działkę nr 82/3 położoną w Domaszowicach, gmina Masłów. 

38. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/370/2017 Rady Gminy 

Masłów z dnia 28 września 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy, stanowiącej 

działkę nr 83 położoną w Domaszowicach, gmina Masłów. 

39. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/371/2017 Rady Gminy 

Masłów z dnia 28 września 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy, stanowiącej 

działkę nr 88 położoną w Domaszowicach, gmina Masłów. 
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40. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/375/2017 Rady Gminy 

Masłów z dnia 28 września 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy, stanowiącej 

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

41. Projekt uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2018 

rok. 

42. Projekt uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych 

na 2018 rok. 

43. Projekt uchwały w sprawie stawek opłaty targowej. 

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

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

Finansowej Gminy Masłów na lata 2017 – 2027.  

46. Interpelacje i zapytania. 

47. Sprawy organizacyjne, komunikaty. 

48. Zakończenie obrad.   

 

 

Ad. 1. 

Otwarcie sesji.  

Stosownie do art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, w dniu 30 listopada 2017 

roku o godzinie 14:21, w Centrum Edukacyjnym „Szklany Dom” w Ciekotach, 

Przewodniczący Rady Gminy Masłów – Sylwester Wojtyna, otworzył obrady. 

Przewodniczący przywitał radnych, sołtysów i przybyłych gości.  

 

Ad. 2. 

Stwierdzenie quorum. 

W dzisiejszym posiedzeniu uczestniczy 15 radnych – 100 % 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. 

Brak uwag w tym punkcie. 

Przewodniczący Rady poprosił o sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej w punkcie 7, 

gdzie prawidłowy rok szkolny to 2016/2017.  

Porządek obrad został przyjęty 15 głosami „za”, jednogłośnie i stanowi załącznik 

protokołu.  

  

Ad. 4. 

Przyjęcie protokołu Nr XLII  z poprzedniej sesji. 
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Przewodniczący Rady poinformował, że do Biura Rady nie wpłynęły uwagi dotyczące 

protokołu. 

Radni, w głosowaniu 15 „za”, jednogłośnie przyjęli protokół Nr XLII/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, informując że gmina otrzymała informację o dofinansowaniu na 

budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. 

Radna Regina Chyb zapytała, czy jest gotowy projekt dróg w Domaszowicach. 

Wójt Gminy odpowiedział, że projekt został odebrany. 

Nie zgłoszono więcej uwag, sprawozdanie zostało przyjęte. 

 

Ad. 6. 

Podsumowanie konkursu plastycznego Związku Gmin Gór Świętokrzyskich pn. "Czyste 

powietrze w Górach Świętokrzyskich". 

Wójt Gminy poinformował o drugiej edycji konkursu.  

Kierownik Centrum Usług Wspólnych Irena Kundera przedstawiła Komisję konkursową 

i regulamin konkursu. Łącznie wpłynęło 130 prac, w trzech kategoriach wiekowych, 

spośród których wybrano 9 laureatów konkursu.  

Laureaci konkursu plastycznego „Czyste powietrze w Górach Świętokrzyskich”: 

klasy 0-III 

1. Karolina Ławicka – SP w Woli Kopcowej 

2. Wiktoria Pożoga – SP w Mąchocicach-Scholasterii 

3. Zuzanna Kropisz – SP w Woli Kopcowej 

klasy IV – VI 

1. Adrian Haba – SP w Brzezinkach 

2. Sebastian Piwko – SP Masłów 

3. Wiktoria Ksel – SP Masłów 

gimnazjum 

1. Zuzanna Kaleta – SP w Mąchocicach Kapitulnych z oddziałami gimnazjalnymi 

Kierownik CUW odczytała listę zwycięzców, którym wręczone zostały nagrody. 

 

Ad. 7. 

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Masłów za rok szkolny 

2015/2016 wraz z wynikami sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego. 

Kierownik Centrum Usług Wspólnych Irena Kundera przedstawiła w dniu dzisiejszym 

uzupełnienie informacji przekazanej radnym w statutowym terminie (stanowi załącznik 
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protokołu). Kierownik CUW informację (stanowi załącznik protokołu) wraz z prezentacją 

wyników sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego. 

W dyskusji, radna Teodora Jagiełło zabrała głos informując, że na komisji wyraziła 

krytyczną uwagę dla komisji merytorycznej gdyż zabrakło informacji analizy tych 

danych. Jako samorządowcy dajemy konkretne pieniądze na oświatę, co jest naszym 

obowiązkiem. Wobec tego radna spodziewała się informacji, z której wynikałoby czy 

pieniądze zostały wydane efektywnie, czy były realizowane projekty i jak wpłynęły na 

poziom kształcenia czy wyniki dzieci, poprzez wskaźnik EWD i mierzenie efektywności 

konkretnego nauczyciela. Radna spodziewała się, że jedna z sesji będzie poświęcona 

oświacie. Wszystko to wynika z faktu, że dzieci nam uciekają. 

Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Pomocy Społecznej i Promocji Gminy Robert 

Fortuna poinformował, że na stronie 35 raportu zawarta jest informacja o realizacji 

zadania „Klucz do sukcesu”, a na stronie 38 są wnioski, wobec czego wszystko zostało 

przedstawione. Program wspiera zarówno dzieci zdolne jak i słabo uczące się, wobec 

czego działania prowadzone są dwukierunkowo. 

Przewodniczący Rady Gminy dodał, że każdorazowo gdy otrzymujemy środki na 

realizację  projektu przez daną szkołę, Rada Gminy podejmuje decyzję. Kilka takich 

programów mogę przytoczyć.  

Radna Jagiełło zaznaczyła, że nie jest to złośliwość wobec kogokolwiek, jednak tych 

informacji jej zabrakło. Jest to głos w dyskusji, w trosce o stan oświaty.  

Kierownik CUW odczytała wnioski zawarte na str. 38 informacji. 

Radny Fortuna zabrał głos informując, że w związku ze zmianą, nowi dyrektorzy 

z pewnością będą chcieli podjąć nowe działania zmierzające do poprawienia jakości 

i będziemy oczekiwać od dyrektorów informacji w tym zakresie.   

Wójt Gminy poinformował, że przedłożone sprawozdania są przedstawione w sposób 

kontynuowany przez lata, a zawarte w nim analizy są prowadzone szczegółowo 

i standardowo. W szkołach działają komisje egzaminacyjne, jest dyrektor, i to ich rolą jest 

ocena ucznia i nauczyciela. Wójt dodał, że nie wyobraża sobie, by podejmował decyzję 

i oceniał pracę nauczycieli. Takie działania nie są kompetencją wójta, czy komisji rady. 

Wójt zadeklarował, że przekaże szkołom poruszony na komisjach i dzisiejszej sesji 

problem związany z przyciągnięciem dzieci do szkół i opracuje indywidualnie w każdej 

szkole program działań zachęcających do wyboru szkoły na terenie gminy.  

Brak kolejnych głosów w dyskusji. 

Komisja Oświaty, Kultury, Pomocy Społecznej i Promocji Gminy, na posiedzeniu w dniu 

27.11.2017 r. zaopiniowała pozytywnie przedstawioną informację.  

Komisja Budżetu i Finansów, w dniu 27 listopada br. pozytywnie zaopiniowała omawiany 

dokument. 
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Ad. 8.  

Projekt uchwały w sprawie zmiany w lokalnym programie wspierania edukacji 

uzdolnionych dzieci i młodzieży. 

Pani Irena Kundera – Kierownik CUW omówiła projekt uchwały.  

Brak głosów w  tym punkcie. 

Komisja Oświaty, Kultury, Pomocy Społecznej i Promocji Gminy, w dniu 27.11.2017 r. 

zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały.  

Komisja Budżetu i Finansów na posiedzeniu w dniu 27 listopada br. pozytywnie 

zaopiniowała omawiany projekt. 

Uchwała Nr XLIII/400/2017 Rady Gminy Masłów w sprawie zmiany w lokalnym 

programie wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży – podjęta została 15 

głosami „za”, jednogłośnie i stanowi załącznik protokołu. 

 

Ad. 9.  

Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły 

Podstawowej w Woli Kopcowej obejmującej część klas sześcioletniej szkoły 

podstawowej w ośmioletnią szkołę podstawową obejmującą te same klasy szkoły 

podstawowej. 

Kierownik CUW omówiła blok projektów uchwał w sprawie przekształcenia szkół, w 

związku ze zmianą przepisów Prawo Oświatowe. 

Nie zgłoszono uwag. 

Komisja Oświaty, Kultury, Pomocy Społecznej i Promocji Gminy zaopiniowała 

pozytywnie projekty uchwał w tym zakresie (stanowi załącznik protokołu). 

Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał w sprawie 

przekształcenia szkół. 

Uchwała Nr XLIII/401/2017 Rady Gminy Masłów w sprawie stwierdzenia 

przekształcenia dotychczasowej Szkoły Podstawowej w Woli Kopcowej obejmującej 

część klas sześcioletniej szkoły podstawowej w ośmioletnią szkołę podstawową 

obejmującą te same klasy szkoły podstawowej – została przyjęta 

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

 

Ad. 10.  

Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej 

Szkoły Podstawowej w Brzezinkach w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Brzezinkach. 

Uchwała Nr XLIII/402/2017 Rady Gminy Masłów w sprawie stwierdzenia 

przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Brzezinkach 

w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Brzezinkach – podjęta została 15 głosami „za”, 

jednogłośnie i stanowi załącznik protokołu. 
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Ad. 11.  

Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej 

Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Mąchocicach-Scholasterii w ośmioletnią 

Szkołę Podstawową im. Stefana Żeromskiego w Mąchocicach-Scholasterii. 

Uchwała Nr XLIII/403/2017 Rady Gminy Masłów w sprawie stwierdzenia 

przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Stefana 

Żeromskiego w Mąchocicach-Scholasterii w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. 

Stefana Żeromskiego w Mąchocicach-Scholasterii – przyjęta została 15 głosami „za”, 

jednogłośnie i stanowi załącznik protokołu. 

 

Ad. 12.  

Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia na ośmioletnią  Zespołu Szkół 

w Mąchocicach Kapitulnych w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Mąchocicach 

Kapitulnych. 

Uchwała Nr XLIII/404/2017 Rady Gminy Masłów w stwierdzenia przekształcenia na 

ośmioletnią  Zespołu Szkół w Mąchocicach Kapitulnych w ośmioletnią Szkołę 

Podstawową w Mąchocicach Kapitulnych – została przyjęta w głosowaniu 15 „za”, 

jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik protokołu. 

 

Ad. 13.  

Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół 

w Masłowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Masłowie. 

Uchwała Nr XLIII/405/2017 Rady Gminy Masłów w sprawie stwierdzenia 

przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół w Masłowie w ośmioletnią Szkołę 

Podstawową im. Jana Pawła II w Masłowie – podjęta została 15 głosami „za”, 

jednogłośnie i stanowi załącznik protokołu. 

 

Ad. 14.  

Projekt uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowych 

dla podmiotów prowadzących żłobki i kluby dziecięce na obszarze Gminy Masłów w 

roku kalendarzowym 2018. 

Pani Irena Kundera – Kierownik CUW przedstawiła projekt uchwały.  

Brak głosów w  tym punkcie. 

Komisja Oświaty, Kultury, Pomocy Społecznej i Promocji Gminy zaopiniowała 

pozytywnie projekt uchwały.  

Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt. 

Uchwała Nr XLIII/406/2017 Rady Gminy Masłów w sprawie wysokości i zasad 

ustalania oraz rozliczania dotacji celowych dla podmiotów prowadzących żłobki i kluby 

dziecięce na obszarze Gminy Masłów w roku kalendarzowym 2018 – została podjęta 15 

głosami „za”, jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik protokołu. 
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Ad. 15.  

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/219/2016 Rady Gminy Masłów 

z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych Gminy 

Masłów zaliczonych do sektora finansów publicznych. 

Projekt przedstawiła Irena Kundera – Kierownik Centrum Usług Wspólnych.  

Nie zgłoszono uwag. 

Komisja Oświaty, Kultury, Pomocy Społecznej i Promocji Gminy zaopiniowała 

pozytywnie projekt uchwały.  

Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt. 

Uchwała Nr XLIII/407/2017 Rady Gminy Masłów w sprawie zmiany uchwały Nr 

XXIV/219/2016 Rady Gminy Masłów z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie wspólnej obsługi 

jednostek organizacyjnych Gminy Masłów zaliczonych do sektora finansów publicznych 

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

 

Ad. 16.  

Projekt uchwały w sprawie nadania Statutu Centrum Edukacji i Kultury „Szklany Dom”. 

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu Krystyna Nowakowska omówiła projekt 

uchwały.  

Brak głosów w tym punkcie. 

Komisja Oświaty, Kultury, Pomocy Społecznej i Promocji Gminy zaopiniowała 

pozytywnie projekt uchwały.  

Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt. 

Uchwała Nr XLIII/408/2017 Rady Gminy Masłów w sprawie zmiany nadania Statutu 

Centrum Edukacji i Kultury „Szklany Dom”– podjęta została 15 głosami „za”, 

jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik protokołu. 

 

Ad. 17.  

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Masłów 

z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok. 

Pan Zbigniew Zagdański – Sekretarz Gminy omówił projekt uchwały. W wyniku 

konsultacji projektu uchwały złożony został jeden wniosek (dołączony do materiałów), 

który nie został uwzględniony z uwagi na to, że zadanie zostało przyjęte do realizacji 

w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Wola Kopcowa. Sekretarz gminy szczegółowo 

wyjaśnił procedurę.   

Głos zabrał Bogusław Krukowski – przedstawiciel Stowarzyszenia Nowoczesna Gmina, 

który przedstawił historię tego wniosku. W momencie ustalania funduszu sołeckiego na 

ten wniosek ustalono kwotę 1.300 zł. Konsultacje Programu Współpracy Gminy Masłów 

z Organizacjami Pozarządowymi odbywały się w październiku. Gdyby stowarzyszenie 
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miało informację, że wniosek nie może być zgłoszony z uwagi na wpisanie do funduszu 

sołeckiego, być może wniosek ten zostałby wycofany. Pan Krukowski poinformował jakie 

działania i przez kogo zostały podjęte, w celu wydania tej publikacji. 

Wójt Gminy zadeklarował, że 12.000 zł na to zadanie zostanie zabezpieczone, zapewnił, 

że środki zostaną zwiększone jak tylko będzie to możliwe i zadanie będzie realizowane w 

I kwartale 2018 roku. Wójt wspomniał również o realizowanym przez stowarzyszenie 

zadaniu, polegającym na odnowieniu pomnika i poinformował, że na kolejnej sesji 

przeprowadzona zostanie zbiórka na ten cel.  

Sekretarz Gminy wyjaśnił terminy dotyczące funduszu sołeckiego i potwierdził, że nie 

było możliwości modyfikacji funduszu w chwili złożenia wniosku. Sekretarz 

przypomniał, że na samym zebraniu padła informacja, że kwota 1.300 zł  jest za mała i już 

wtedy Wójt zadeklarował, że z budżetu gminy zadanie zostanie zrealizowane.  

Radna Małgorzata Kozubek zapytała o wspomniane przez Sekretarza dyscypliny 

sportowe, czy nie ma tam piłki ręcznej. 

Sekretarz Gminy odpowiedział, że wymienił tylko te najważniejsze. 

Nie zgłoszono kolejnych uwag. 

Komisja Oświaty, Kultury, Pomocy Społecznej i Promocji Gminy zaopiniowała 

pozytywnie projekt uchwały.  

Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt. 

Uchwała Nr XLIII/409/2017 Rady Gminy Masłów w sprawie uchwalenia Rocznego 

Programu Współpracy Gminy Masłów z Organizacjami Pozarządowymi oraz 

podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie na 2018 rok – podjęta została 15 głosami „za”, jednogłośnie i stanowi 

załącznik protokołu. 

 

Ad. 18.  

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Miastem Kielce porozumienia 

międzygminnego. 

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

Środowiska omówił projekt uchwały. 

Obrady opuściła radna Regina Chyb. 

Nie zgłoszono uwag. 

Komisja Ochrony Środowiska, Gospodarki Gruntami i Rolnictwa pozytywnie 

zaopiniowała projekt uchwały. 

Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt. 

Uchwała Nr XLIII/410/2017 Rady Gminy Masłów w sprawie wyrażenia zgody na 

zawarcie z Miastem Kielce porozumienia międzygminnego – została przyjęta 

w głosowaniu 14 „za”, jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik protokołu. 
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Ad. 19.  

Projekt uchwały w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości 

gruntowych stanowiących własność Gminy Masłów, położonych w obrębie Barcza. 

Kierownik RGKiOŚ przedstawił projekt uchwały.  

Brak głosów w tym punkcie. 

Komisja Ochrony Środowiska, Gospodarki Gruntami i Rolnictwa pozytywnie 

zaopiniowała omawiany projekt uchwały. 

Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt. 

Uchwała Nr XLIII/411/2017 Rady Gminy Masłów w sprawie sprzedaży w trybie 

bezprzetargowym nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Masłów, 

położonych w obrębie Barcza – przyjęta została 14 głosami „za”, jednogłośnie i stanowi 

załącznik protokołu. 

Wróciła radna Regina Chyb. 

 

Ad. 20.  

Projekt uchwały w sprawie odpłatnego nabycia na rzecz Gminy Masłów działki nr 273/12 

o pow. 0,0033 ha położonej w Woli Kopcowej zajętej przez drogę wewnętrzną. 

Pan Wojciech Fąfara przedstawił projekt uchwały. 

Pan Krukowski zapytał jak to jest z wykupem działek od mieszkańców pod drogi i podał 

przykład ulicy Sosnowej, szczegółowo wyjaśniając sprawę. 

Wójt Gminy odpowiedział, że do tej pory gmina kupowała grunty, za zgodą Rady, tylko 

w dwóch przypadkach: 

1) w Ciekotach, gdzie nie było możliwości dojazdu  i 

2) w Barczy, o czym dziś mówimy, gdzie droga istnieje od 2002 roku i właściciel nie 

ma możliwości dysponowania tym gruntem. 

Wójt wyjaśnił podstawy takich działań i dodał, że omawiana sytuacja dotyczy 

uregulowania stanu już istniejącego, tzn.  

Kierownik BiGP Dariusz Korczyński przedstawił sytuację ulicy Sosnowej w Woli 

Kopcowej. 

Pan Krukowski dodał, że chciałby aby w rozmowach dotyczących przebudowy ulicy 

Sosnowej brali udział wszyscy mieszkańcy, a nie pojedyncze osoby. 

Wójt Gminy wyjaśnił, że zawężenie rozmów do takiego grona osób wynika z tego, że są 

to osoby, które do tej pory nie wyrażały zgody na przekazanie gruntu. Z pozostałymi 

mieszkańcami, rozmowa jest łatwa. Jeśli będzie pełna zgoda, zorganizowane zostanie 

spotkanie ze wszystkimi zainteresowanymi, w tym sołtys i radni Woli Kopcowej. 

Nie zgłoszono więcej uwag.     

Komisja Ochrony Środowiska, Gospodarki Gruntami i Rolnictwa pozytywnie 

zaopiniowała projekt. 

Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt.  
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Uchwała Nr XLIII/412/2017 Rady Gminy Masłów w sprawie odpłatnego nabycia na 

rzecz Gminy Masłów działki nr 273/12 o pow. 0,0033 ha położonej w Woli Kopcowej 

zajętej przez drogę wewnętrzną – podjęta została w głosowaniu 14 „za”, przy 1 głosie 

„wstrzymującym”. Uchwała stanowi załącznik protokołu. 

 

Ad. 21.  

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu 

pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej w Mąchocicach – Scholasterii im. Stefana 

Żeromskiego. 

Kierownik RGKiOŚ Wojciech Fąfara przedstawił projekt uchwały.  

Nie zgłoszono uwag. 

Komisja Ochrony Środowiska, Gospodarki Gruntami i Rolnictwa zaopiniowała 

pozytywnie projekt uchwały. 

Komisja Oświaty, Kultury, Pomocy Społecznej i Promocji Gminy zaopiniowała 

pozytywnie powyższy projekt. 

Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt. 

Uchwała Nr XLIII/413/2017 Rady Gminy Masłów w sprawie wyrażenia zgody na 

zawarcie kolejnej umowy najmu pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej 

w Mąchocicach – Scholasterii im. Stefana Żeromskiego – została przyjęta 15 głosami 

„za”, jednogłośnie i stanowi załącznik protokołu. 

 

Ad. 22.  

Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy, stanowiącej drogę wewnętrzną 

składającą się z działek nr 1162, 359/10, 359/11 położonych w Mąchocicach Kapitulnych, 

gmina Masłów. 

Kierownik referatu RGKiOŚ przedstawił blok projektów uchwał w sprawie nadania nazw 

ulic w sołectwie Mąchocice Kapitulne. Propozycja nazwy ulicy Łysogórskiej spotkała się 

z wnioskiem sołtysa i grupy mieszkańców dotyczącym zmiany tej nazwy, z uwagi na fakt, 

iż taką nazwę ma główna ulica w miejscowości Wilków gm. Bodzentyn. 

Brak głosów w tym punkcie. 

Komisja Ochrony Środowiska, Gospodarki Gruntami i Rolnictwa pozytywnie 

zaopiniowała projekty uchwał dotyczące nadania nazw ulic. 

Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała omawiane projekty. 

Uchwała Nr XLII/414/2017 Rady Gminy Masłów w sprawie nadania nazwy ulicy, 

stanowiącej drogę wewnętrzną składającą się z działek nr 1162, 359/10, 359/11 

położonych w Mąchocicach Kapitulnych, gmina Masłów – podjęta została 15 głosami 

„za”, jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik protokołu. 
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Ad. 23.  

Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy, stanowiącej drogę wewnętrzną, którą 

stanowi część działki nr 288 położonej w Mąchocicach Kapitulnych, gmina Masłów. 

Uchwała Nr XLIII/415/2017 Rady Gminy Masłów w sprawie nadania nazwy ulicy, 

stanowiącej drogę wewnętrzną, którą stanowi część działki nr 288 położonej 

w Mąchocicach Kapitulnych, gmina Masłów – została podjęta 15 głosami „za”, 

jednogłośnie i stanowi załącznik protokołu. 

 

Ad. 24.  

Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy, stanowiącej drogę gminną nr 344002 

oznaczonej jako działka gruntu nr 833 oraz drogi wewnętrznej oznaczonej jako działki 

gruntu nr 326/1, 326/2, 326/3, 326/4, 326/5, części działki nr 242 i działek nr 360, 367 

położonych w Mąchocicach Kapitulnych, gmina Masłów. 

Uchwała Nr XLIII/416/2017 Rady Gminy Masłów w sprawie nadania nazwy ulicy, 

stanowiącej drogę gminną nr 344002 oznaczonej jako działka gruntu nr 833 oraz drogi 

wewnętrznej oznaczonej jako działki gruntu nr 326/1, 326/2, 326/3, 326/4, 326/5, części 

działki nr 242 i działek nr 360, 367 położonych w Mąchocicach Kapitulnych, gmina 

Masłów – została przyjęta w głosowaniu 15 „za”, jednogłośnie. Uchwała stanowi 

załącznik protokołu. 

 

Ad. 25.  

Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy, dla części działki nr 1046 stanowiącej 

drogę wewnętrzną położonej w Mąchocicach Kapitulnych, gmina Masłów. 

Uchwała Nr XLIII/417/2017 Rady Gminy Masłów w sprawie nadania nazwy ulicy, dla 

części działki nr 1046 stanowiącej drogę wewnętrzną położonej w Mąchocicach 

Kapitulnych, gmina Masłów – podjęta została 15 głosami „za”, jednogłośnie 

i stanowi załącznik protokołu. 

 

Ad. 26.  

Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy, stanowiącej drogę wewnętrzną 

oznaczoną jako część działki nr 727 położonej w Mąchocicach Kapitulnych, gmina 

Masłów. 

Uchwała Nr XLIII/418/2017 Rady Gminy Masłów w sprawie nadania nazwy ulicy, 

stanowiącej drogę wewnętrzną oznaczoną jako część działki nr 727 położonej w 

Mąchocicach Kapitulnych, gmina Masłów – została przyjęta 15 głosami „za”, 

jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik protokołu. 

 

 

 

 



  14 z 20 

Sesja Nr XLIII/2017 Rady Gminy Masłów  

Ad. 27.  

Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy, stanowiącej drogę powiatową Nr 0317T 

oznaczonej jako działki nr 1161/3, 1161/10, 1161/11 położonych w Mąchocicach 

Kapitulnych, gmina Masłów. 

Uchwała Nr XLIII/419/2017 Rady Gminy Masłów w sprawie nadania nazwy ulicy, 

stanowiącej drogę powiatową Nr 0317T oznaczonej jako działki nr 1161/3, 1161/10, 

1161/11 położonych w Mąchocicach Kapitulnych, gmina Masłów – została przyjęta 

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

 

Ad. 28.  

Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy, stanowiącej część drogi wojewódzkiej nr 

DW 745, oznaczonej jako działka nr 950/2, oraz drogi gminnej nr 344028 oznaczonej 

jako działka nr 1045 położonych w Mąchocicach Kapitulnych, gmina Masłów. 

Uchwała Nr XLIII/420/2017 Rady Gminy Masłów w sprawie zmiany nadania nazwy 

ulicy, stanowiącej część drogi wojewódzkiej nr DW 745, oznaczonej jako działka nr 

950/2, oraz drogi gminnej nr 344028 oznaczonej jako działka nr 1045 położonych 

w Mąchocicach Kapitulnych, gmina Masłów – podjęta została w głosowaniu 15 „za”, 

jednogłośnie i stanowi załącznik protokołu. 

 

Ad. 29.  

Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy, stanowiącej drogę powiatową nr 0315T 

oznaczonej jako działka gruntu nr 1137 oraz części drogi powiatowej nr 0314T 

oznaczonej jako działka nr 879/5 położonych w Mąchocicach Kapitulnych, gmina 

Masłów. 

Uchwała Nr XLIII/421/2017 Rady Gminy Masłów w sprawie nadania nazwy ulicy, 

stanowiącej drogę powiatową nr 0315T oznaczonej jako działka gruntu nr 1137 oraz 

części drogi powiatowej nr 0314T oznaczonej jako działka nr 879/5 położonych w 

Mąchocicach Kapitulnych, gmina Masłów – podjęta została 15 głosami „za”, 

jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik protokołu. 

 

Ad. 30.  

Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy, stanowiącej część drogi wojewódzkiej nr 

DW 745 stanowiącej działkę nr 879/7 oraz drogi powiatowej nr 0314T stanowiącej 

działkę nr 879/5 położonych w Mąchocicach Kapitulnych, gmina Masłów. 

Uchwała Nr XLIII/422/2017 Rady Gminy Masłów w sprawie nadania nazwy ulicy, 

stanowiącej część drogi wojewódzkiej nr DW 745 stanowiącej działkę nr 879/7 oraz 

drogi powiatowej nr 0314T stanowiącej działkę nr 879/5 położonych w Mąchocicach 

Kapitulnych, gmina Masłów – podjęta została 15 głosami „za”, jednogłośnie 

i stanowi załącznik protokołu. 
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Ad. 31.  

Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy, dla działek nr 898, 1152 stanowiących 

drogę wewnętrzną położonych w Mąchocicach Kapitulnych, gmina Masłów. 

Uchwała Nr XLIII/423/2017 Rady Gminy Masłów w sprawie nadania nazwy ulicy, dla 

działek nr 898, 1152 stanowiących drogę wewnętrzną położonych w Mąchocicach 

Kapitulnych, gmina Masłów – podjęta została 15 głosami „za”, jednogłośnie. Uchwała  

stanowi załącznik protokołu. 

Przewodniczący Rady Gminy ogłosił 10 – minutową przerwę. 

 

Po przerwie. 

Obrady opuściła radna Małgorzata Kozubek. 

Ad. 32.  

Projekt uchwały w sprawie zgody na przekazanie odcinka sieci wodociągowej 

w miejscowości Masłów Pierwszy ul. Spokojna za cmentarzem – I etap. 

Kierownik referatu Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej Dariusz Korczyński omówił 

projekt uchwały.  

Brak głosów w tym punkcie. 

Komisja ds. Inwestycji pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt. 

Uchwała Nr XLIII/424/2017 Rady Gminy Masłów w sprawie zgody na przekazanie 

odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Masłów Pierwszy ul. Spokojna za 

cmentarzem – I etap – podjęta została 14 głosami „za”, jednogłośnie i stanowi załącznik 

protokołu. 

 

Ad. 33.  

Projekt uchwały w sprawie zgody na przekazanie odcinka sieci wodociągowej 

w miejscowości Wola Kopcowa. 

Kierownik BiGP Dariusz Korczyński przedstawił projekt uchwały.  

Nie zgłoszono uwag. 

Komisja ds. Inwestycji pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt. 

Uchwała Nr XLIII/425/2017 Rady Gminy Masłów w sprawie zgody na przekazanie 

odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Wola Kopcowa – została przyjęta w 

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

 

Ad. 34.  

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/365/2017 Rady Gminy Masłów z 

dnia 28 września 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy, stanowiącej część działki nr 17 

oraz działkę 18/14 położone w Domaszowicach, gmina Masłów. 
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Przewodniczący Rady Gminy Masłów wyjaśnił z czego wynikają zmiany zaproponowane 

w kolejnych siedmiu projektach uchwał.  

Brak głosów w tym punkcie. 

Komisja Ochrony Środowiska, Gospodarki Gruntami i Rolnictwa pozytywnie 

zaopiniowała omawiane projekty uchwał. 

Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała przedstawione projekty. 

Uchwała Nr XLIII/426/2017 Rady Gminy Masłów w sprawie zmiany uchwały Nr 

XLI/365/2017 Rady Gminy Masłów z dnia 28 września 2017 r. w sprawie nadania 

nazwy ulicy, stanowiącej część działki nr 17 oraz działkę 18/14 położone 

w Domaszowicach, gmina Masłów – podjęta została 14 głosami „za”, jednogłośnie 

i stanowi załącznik protokołu. 

 

Ad. 35.  

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/366/2017 Rady Gminy Masłów 

z dnia 28 września 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy, stanowiącej działkę nr 19 

położoną w Domaszowicach, gmina Masłów. 

Uchwała Nr XLIII/427/2017 Rady Gminy Masłów w sprawie zmiany uchwały Nr 

XLI/366/2017 Rady Gminy Masłów z dnia 28 września 2017 r. w sprawie nadania 

nazwy ulicy, stanowiącej działkę nr 19 położoną w Domaszowicach, gmina Masłów – 

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

protokołu. 

 

Ad. 36.  

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/368/2017 Rady Gminy Masłów 

z dnia 28 września 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy, stanowiącej działkę nr 82/2 

położoną w Domaszowicach, gmina Masłów. 

Uchwała Nr XLIII/428/2017 Rady Gminy Masłów w sprawie zmiany uchwały Nr 

XLI/368/2017 Rady Gminy Masłów z dnia 28 września 2017 r. w sprawie nadania 

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

podjęta została 14 głosami „za”, jednogłośnie i stanowi załącznik protokołu. 

 

Ad. 37.  

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/369/2017 Rady Gminy Masłów 

z dnia 28 września 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy, stanowiącej działkę nr 82/3 

położoną w Domaszowicach, gmina Masłów. 

Uchwała Nr XLIII/429/2017 Rady Gminy Masłów w sprawie zmiany uchwały Nr 

XLI/369/2017 Rady Gminy Masłów z dnia 28 września 2017 r. w sprawie nadania 

nazwy ulicy, stanowiącej działkę nr 82/3 położoną w Domaszowicach, gmina Masłów – 

przyjęta została 14 głosami „za”, jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik protokołu. 
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Ad. 38.  

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/370/2017 Rady Gminy Masłów 

z dnia 28 września 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy, stanowiącej działkę nr 83 

położoną w Domaszowicach, gmina Masłów. 

Uchwała Nr XLIII/430/2017 Rady Gminy Masłów w sprawie zmiany uchwały Nr 

XLI/370/2017 Rady Gminy Masłów z dnia 28 września 2017 r. w sprawie nadania 

nazwy ulicy, stanowiącej działkę nr 83 położoną w Domaszowicach, gmina Masłów – 

podjęta została 14 głosami „za”, jednogłośnie i stanowi załącznik protokołu. 

 

Ad. 39.  

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/371/2017 Rady Gminy Masłów 

z dnia 28 września 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy, stanowiącej działkę nr 88 

położoną w Domaszowicach, gmina Masłów. 

Uchwała Nr XLIII/431/2017 Rady Gminy Masłów w sprawie zmiany uchwały Nr 

XLI/371/2017 Rady Gminy Masłów z dnia 28 września 2017 r. w sprawie nadania 

nazwy ulicy, stanowiącej działkę nr 88 położoną w Domaszowicach, gmina Masłów – 

została przyjęta 14 głosami „za”, jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik protokołu. 

 

Ad. 40.  

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/375/2017 Rady Gminy Masłów 

z dnia 28 września 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy, stanowiącej działki nr 171/2 

i 171/3 położone w Domaszowicach, gmina Masłów. 

Uchwała Nr XLIII/432/2017 Rady Gminy Masłów w sprawie zmiany uchwały Nr 

XLI/375/2017 Rady Gminy Masłów z dnia 28 września 2017 r. w sprawie nadania 

nazwy ulicy, stanowiącej działki nr 171/2 i 171/3 położone w Domaszowicach, gmina 

Masłów  – podjęta została 14 głosami „za”, jednogłośnie i stanowi załącznik protokołu. 

 

Ad. 41.  

Projekt uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok. 

Skarbnik Gminy przedstawiła projekty uchwał w sprawie podatków i opłat na 2018 rok.  

Brak głosów w  tym punkcie. 

Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała omawiane projekty. 

Uchwała Nr XLIII/433/2017 Rady Gminy Masłów w sprawie określenia stawek podatku 

od nieruchomości na 2018 rok – została przyjęta 14 głosami „za”, jednogłośnie. Uchwała 

stanowi załącznik protokołu. 

 

Ad. 42.  

Projekt uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 

2018 rok. 
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Uchwała Nr XLIII/434/2017 Rady Gminy Masłów w sprawie określenia stawek podatku 

od środków transportowych na 2018 rok – podjęta została w głosowaniu 14 „za”, 

jednogłośnie i stanowi załącznik protokołu. 

 

Ad. 43.  

Projekt uchwały w sprawie stawek opłaty targowej. 

Uchwała Nr XLIII/435/2017 Rady Gminy Masłów w sprawie stawek opłaty targowej – 

została podjęta 14 głosami „za”, jednogłośnie i stanowi załącznik protokołu. 

 

Ad. 44.  

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej 

gminy Masłów. 

Skarbnik Gminy Masłów Małgorzata Kumór 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 XLIII/436/2017 Rady Gminy Masłów w sprawie zmiany uchwały 

budżetowej gminy Masłów – przyjęta została w głosowaniu 14 „za”, jednogłośnie. 

Uchwała stanowi załącznik protokołu. 

 

Ad. 45.  

Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Masłów na 

lata 2017 – 2027. 

Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały.  

Nie zgłoszono uwag w tym punkcie. 

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 XLIII/437/2017 Rady Gminy Masłów w sprawie zmiany Wieloletniej 

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

w głosowaniu 14 „za”, jednogłośnie i stanowi załącznik protokołu. 
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Ad. 46. 

Interpelacje i zapytania. 

Radny Andrzej Pedrycz poprosił o interwencję w Woli Kopcowej, w kierunku ośrodka 

Tęczowe Zacisze, gdzie gałęzie wiszą bardzo nisko nad drogą. 

Wójt Gminy odpowiedział, że wszystkie sygnały są na bieżąco zgłaszane i wyjaśnił 

szczegółowo stan na chwilę obecną. Jeżeli przez dwie godziny nie będzie padało, to 

powinno się udać dotrzeć do wszystkich głównych miejsc. Wójt zachęcił, by wszelkie 

tego typu sygnały zgłaszać na numer alarmowy 998, co pozwoli zadysponować nasze 

jednostki OSP. 

Radna Teodora Jagiełło zwróciła się do Radnych Rady Powiatu informując, że od wiosny 

zgłaszała kawałek rowu do poprawy. 

Wójt Gminy odpowiedział, że jest to bardzo prosta sprawa, która powinna być 

zrealizowana bardzo szybko. Jednak odpowiedź ze strony Powiatu jest taka, że zadanie 

zostało zlecone. Wójt poinformował również o ustaleniach z przeprowadzonych rozmów 

na temat dróg w Domaszowicach. 

Radny Ryszard Filipowicz poprosił w imieniu mieszkańców sołectwa Dąbrowa 

(w kierunku Wiśniówki) o dowieszenie lampy.  

Radny Pedrycz zgłosił taką potrzebę na ulicy Żeromskiego w Woli Kopcowej. 

W odpowiedzi Wójt Gminy omówił w jakim zakresie zrealizowane zostało zadanie 

oświetlenia gminy i poinformował, że jeśli we wskazanych miejscach są słupy, to 

dowieszenie nie powinno stanowić problemu. Wójt poprosił o uzbrojenie się 

w cierpliwość z uwagi na poniesione w tym roku nakłady na modernizację oświetlenia.    

Sołtys sołectwa Wiśniówka Maria Bysiak zapytała, dlaczego lampy uliczne świecą 

zimnym światłem (tzw. trupim).  

Wójt Gminy wyjaśnił z czego wynikał wybór tego oświetlenia, co zostało poprzedzone 

analizami. Kolor nie był kwestią przypadku, gdyż w warunkach atmosferycznych jak 

mgła, czy zima światło zimne sprawdza się zdecydowanie lepiej.  

Radny Powiatu Kieleckiego Marian Zarzycki wyjaśnił szczegółowo sprawę zgłoszoną 

przez radną Jagiełło i zakres prac, jakie zostaną wykonane. Radny zapytał o sprawę gazu. 

Wójt Gminy odpowiedział jakie zadania zostały przeprowadzone i w których sołectwach 

zainteresowanie budową sieci gazowej jest wystarczające, w tym celu odbyły się 

rozmowy z Zakładem Gazownictwa.  

Radny Stanisław Doleziński zabrał głos informując, że czwarty sezon ma siec gazową 

w domu i koszt to około 4.000 zł rocznie. 

Wójt Gminy dodał, że przy żadnym innym źródle nie otrzyma się takiego kosztu.  

Pan Zarzycki zapytał, czy spółka podaje jakieś wskaźniki, ile osób minimum musi 

przystąpić do projektu. 

Wójt Gminy odpowiedział, że jedynym wskaźnikiem jest ekonomia.  
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Radna Regina Chyb zapytała o sieć gazową w Domaszowicach, gdzie bardzo duża liczba 

mieszkańców i nowo wybudowanych domów jest zainteresowana siecią, podczas gdy 

zapadła decyzja, że sieć będzie wybudowana do krzyża.  

Wójt Gminy odpowiedział, że decyzję podjął zarząd spółki, po przeanalizowaniu ankiet. 

Nie jest to zadowalająca decyzja, ale niezależna od gminy. Wiele pracy zostało wykonane 

zarówno przez radnych, sołtysów i pracowników w tym zakresie.  

Pan Bogusław Krukowski – Stowarzyszenie Nowoczesna Gmina zapytał, czy będzie 

możliwość dofinansowania do wymiany kotła na gazowy.  

Wójt Gminy odpowiedział szczegółowo jakie możliwości daje gmina i Wojewódzki 

Fundusz Ochrony Środowiska oraz poinformował o sygnałach ryzyka związanych 

z wymianą pieca (pelet czy ekogroszek) na piec gazowy.  

Brak głosów w tym punkcie. 

 

Ad. 47. 

Sprawy organizacyjne, komunikaty.  

Wójt Gminy Masłów poinformował o zorganizowanej zbiórce dawców szpiku dla Pana 

Włodzimierza Korony, w sobotę w godzinach 9:00 – 13:00.  

Wójt zaprosił na Wigilię Samorządowców w dniu 16 grudnia o godz. 17:00 w Szklanym 

Domu w Ciekotach.  

Wójt Gminy poinformował również o debacie na temat podatków, która odbyła się dzięki 

zaangażowaniu Stowarzyszenia Przedsiębiorców. Kolejna sprawa, to ankieta przekazana 

radnym, z prośba o wypełnienie. Informacje zostaną opublikowane w Kurierze 

Masłowskim. Wójt poinformował także, że od stycznia w lokalnej prasie przedstawiane 

będą sylwetki sołtysów, w kolejności alfabetycznej.  

Kierownik BiGP Dariusz Korczyński poinformował o planach zagospodarowania 

przestrzennego i trwających spotkaniach – najbliższe zaplanowane jest na dzień 7 grudnia 

br. w Dolinie Marczakowej. Na dzień dzisiejszy nie ma sygnałów czy zagrożenia terminu, 

wobec czego plany powinny być gotowe na koniec przyszłego roku. 

Radny Janusz Obara poinformował o szkoleniu z zakresu BHP, realizowanym przez 

KRUS Kielce dla rolników w dniu 14 grudnia br. w Dolinie Marczakowej. 

Brak więcej głosów w tym punkcie. 

 

Ad. 48. 

Zakończenie obrad.  

Po wyczerpaniu tematyki Przewodniczący Rady Gminy Masłów Sylwester Wojtyna  

podziękował za udział w XLIII sesji Rady Gminy Masłów i o godzinie 17:30 zamknął  

obrady. 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

Protokolant:    Przewodniczący Rady Gminy Masłów  

     /-/ Sylwester Wojtyna 


