
Protokół Nr XVI/2011
z sesji Rady Gminy Masłów, 

która odbyła się w dniu 29 grudnia 2011 roku

Tematyka sesji:
1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu Nr XV z poprzedniej sesji.

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

6. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2007 – 2011. 

7. Projekt  uchwały  w  sprawie  Gminnego  Programu  Profilaktyki,  Rozwiązywania  Problemów 

Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2012. 

8. Projekt uchwały w sprawie nabycia w drodze darowizny działek położonych w Domaszowicach.

9. Projekt uchwały w sprawie wystąpienia ze Spółki „Lotnisko Kielce” i zbycia jej udziałów.

10. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy.

11. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej 

Gminy Masłów na lata 2011-2025.

12. Projekt  uchwały w sprawie  uchwalenia  wykazu wydatków,  które  nie  wygasają  z  upływem roku 

budżetowego – 2011.

13. Interpelacje, wnioski i zapytania.

14. Sprawy organizacyjne, komunikaty.

Ad. 1.
Otwarcie sesji. 

Stosownie  do  art.  20  ust.  1  ustawy  o  samorządzie  gminnym,  w  dniu  29  grudnia  2011  roku

o  godzinie  14.00  Przewodnicząca  Rady Gminy Masłów –  Genowefa  Jaros,  otworzyła  obrady. 

Przewodnicząca przywitała 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.
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Ad. 3.
Przyjęcie porządku obrad.

Przewodnicząca przedstawiła porządek obrad.

Wójt  poprosił  o  wniesienie  do  porządku  obrad  pkt  9a  –  projekt  uchwały  w sprawie  zawarcia 

porozumienia międzygminnego, który został przekazany w statutowym terminie, a nie został ujęty 

w porządku obrad. 

Nie zgłoszono więcej uwag.

W głosowaniu 13 „za”, jednogłośnie wniosek został przyjęty. 

Porządek obrad wraz ze zmianą został podjęty 15 głosami „za”, jednogłośnie.

Ad. 4.
Przyjęcie protokołu Nr XV z poprzedniej sesji.

W głosowaniu 15 „za”, jednogłośnie protokół Nr XV został przyjęty.

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

Materiał radni otrzymali w statutowym terminie i stanowi załącznik protokołu.

Wójt Ryszard Pazera przedstawił sprawozdanie. 

Radny Andrzej Bawół zwrócił się z pytaniem o sprawę sądową dot. praw autorskich. Czy wątek ten 

nie zagraża realizacji projektu?

Wójt Ryszard Pazera odpowiedział, że toczące się postępowanie sądowe o prawa autorskie nie 

przeszkadza  w  realizacji  projektu  „Kompleksowa  ochrona  wód  podziemnych”.  Nawet  jeśli 

projektant nie wyraża zgody na przekazanie praw autorskich, projekt będzie realizowany. 

Radny Sylwester  Wojtyna zapytał  czy w momencie  przekazania  projektów do  MZWiK nastąpi 

częściowy zwrot kosztów poniesionych na przygotowanie projektów; była to kwota około 1 mln zł. 

Wójt odpowiedział, ze na podstawie porozumienia zawartego w 2008 roku – gmina nie może rościć 

żadnych zwrotów w tej sprawie.

Nie zgłoszono więcej uwag; sprawozdanie zostało przyjęte do akceptującej wiadomości. 

Ad. 6.
Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2007 – 2011. 

Pan  Bogusław  Krukowski  –  Sekretarz  Gminy  Masłów  przedstawił  szczegółowo  sprawozdanie 

(stanowi załącznik protokołu).

W roku 2009 dokonano zmiany numeracji zabytków. W związku z koniecznością przyjęcia nowego 

programu na lata 2012 – 2015 – prośba do zebranych i mieszkańców, aby zgłaszali obiekty, które 

powinny znaleźć się w rejestrze zabytków.

Radny  Paweł  Jamrożek  zapytało  obiekty  z  terenu  sołectwa  Wiśniówka,  które  nie  zostały 
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zakwalifikowane do opieki konserwatorskiej. 

Sekretarz odpowiedział, że jest to celowy zapis, wynikający z faktu, że budynki te są użytkowane i 

modernizowane  przez  prywatnych  właścicieli.  Wpisanie  ich  do  rejestru  zabytków  stanowiłoby 

przeszkodę w modernizacji domów. 

Nie zgłoszono więcej uwag.

Ad. 7.
Projekt  uchwały  w  sprawie  Programu  Profilaktyki,  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych, 

Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2012.

Szczegółowo  projekt  omówił  pan  Rafał  Jardel  –  Pełnomocnik  Wójta  ds.  Profilaktyki  i 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

Komisja Oświaty, Kultury, Opieki Społecznej i Promocji Gminy, w dniu 29.XII.2011 roku, pozytywnie 

zaopiniowała omawiany projekt (stanowi załącznik protokołu).

Komisja Budżetu i  Finansów,  w dniu 27.XII.2011 roku,  zaopiniowała pozytywnie przedstawiony 

projekt (stanowi załącznik).

Nie zgłoszono uwag.

Uchwała Nr XVI/100/11 Rady Gminy Masłów w sprawie Programu Profilaktyki, Rozwiązywania  

Problemów  Alkoholowych,  Przeciwdziałania  Narkomanii  na  rok  2012 –  przyjęta  została  w 

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

Ad. 8.
Projekt uchwały w sprawie nabycia w drodze darowizny działek położonych w Domaszowicach.

Pan Dariusz Korczyński – Kierownik Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej przedstawił projekt.

Są to paski działek pod poszerzenie drogi gminnej.

Komisja  Ochrony  Środowiska,  Gospodarki  Gruntami  i  Rolnictwa,  w  dniu  27.XII.2011  roku 

zaopiniowała pozytywnie powyższy  projekt (stanowi załącznik).

Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt (stanowi załącznik).

Nie zgłoszono uwag.

Uchwała Nr XVI/101/11 Rady Gminy Masłów w sprawie nabycia w drodze darowizny działek 

położonych w Domaszowicach – została podjęta w głosowaniu 15 „za”, jednogłośnie. Uchwała 

stanowi załącznik protokołu. 

Ad. 9.
Projekt uchwały w sprawie wystąpienia ze Spółki „Lotnisko Kielce” i zbycia jej udziałów.

Temat szczegółowo przedstawił pan Bogusław Krukowski – Sekretarz Urzędu Gminy Masłów. 

Gmina  Masłów  jest  udziałowcem  10%  spółki  od  początku  jej  istnienia.  Sami  państwo 

zauważyliście, że na lotnisko nie dzieje się nic. W wyniku strat ponoszonych rok rocznie, Gmina 
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zobowiązana  jest  dopłacać  około  20.000  zł  w  celu  do  kapitalizowania  spółki.  Według  danych 

przedstawionych przez Prezesa, do kasy spółki Aeroklub Kielecki wpłacił 1.000 zł z tytułu ruchu 

lotniczego, przy czym, ruch ten sięga 30-40 %. 

Wzrost kosztów bieżących oraz sytuacja, jaka zaistniała w 2010 roku – pozwala domniemywać, że 

w roku 20111 koszty utrzymania spółki znacząco wzrosną. Zawieszenie lotów, wiosną 2010 roku, 

spowodowało, że na zarządcę lotów, w sposób zwykły, wybrany został Aeroklub Kielecki, na co 

spółka nie miała wpływu; nie ogłoszono przetargu. Prognoza straty za 2010 rok wynosi 410.000 zł, 

przy czym Gmina ma obowiązek pokryć 10% tej kwoty. Aeroklub zgłosił aportem do spółki projekt 

wydłużenia pasa startowego, przez co pozostali członkowie zobowiązani są dopłacić pieniądze, w 

celu zachowania dotychczasowych wielkości udziałów. Pozostali udziałowcy dopłacili wymagane 

kwoty, Gmina takich środków nie miała, co skutkuje obniżeniem ilości udziałów. 

Staraliśmy  się  przez  te  lata  współpracować  ze  spółką,  ważnym  elementem  dla  gminy  była 

możliwość wglądu w działania  spółki.  Jednak sytuacja  spółki  nie rokuje  perspektyw na dalszy 

rozwój spółki, stąd przedstawiony projekt. 

Wójt  Ryszard  Pazera  poinformował  zebranych  o  działaniach  podjętych  przez  gminę  w  celu 

pozyskania zaległego podatku od gruntów.  Po uzyskaniu jednoznacznej opinii Regionalnej Izby 

Obrachunkowej o obowiązku obciążenia spółki zaległym podatkiem w kwocie około 30 mln zł. 

Ponadto,  Wójt  poinformował,  że  wystąpił  do  spółki  z  prośbą  o  pozyskanie  pasa  gruntu  pod 

infrastrukturę  komunikacyjną.  Zaprosiliśmy  pana  Maćkowiaka  –  przedstawiciela  Urzędu 

Marszałkowskiego na rozmowy i uzyskaliśmy pozytywną opinię. Ze sprawą zapoznaliśmy również 

Prezesa  Spółki  pana  Erdowskiego,  który  wstępnie  pozytywnie  odniósł  się  do  naszej  prośby. 

Jednak po tygodniu pan Prezes zadzwonił do Wójta z informacją, iż niemożliwe jest oddanie tego 

pasa gruntu, gdyż na tej działce wybudowany zostanie parking, co zostało zgłoszone jako warunek 

do spełnienia w celu pozyskania środków z Urzędu Marszałkowskiego. Okazuje się, że nastąpiło 

przekłamanie, gdyż w wypowiedzi radiowej przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego wyjaśnił, że 

w 2012 roku, urząd nie planuje żadnych środków na rozwój lotniska. 

Z  naszej  strony,  wykazywaliśmy wolę  współpracy  w  celu  rozwoju  lotniska  i  udostępnienia  go 

większej ilości podmiotów. Jednak przy tym stanie rzeczy – jesteśmy zmuszeni wycofać się ze 

spółki. 

W celu uzupełnienia wypowiedzi Wójta, Sekretarz wyjaśnił, że na ostatnim zebraniu spółki udało 

nam się wycofać projekt uchwały, który zakładał że Gmina ma dokapitalizować spółkę w wysokości 

10.000 zł; dopłaty zostaną przeznaczone na sfinansowanie kosztów profesjonalnej obsługi prawnej 

w zakresie prowadzonych czynności związanych z zaskarżeniem decyzji Wójta Gminy Masłów w 

sprawie określenia wysokości zobowiązania o podatku od nieruchomości. 

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

28.11.2011 roku, pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt (stanowi załącznik protokołu).

Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt.
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W dyskusji poruszone zostały sprawy:

Radny Paweł Jamrożek zapytał, czy podjęcie uchwały o wycofaniu się ze spółki uchroni nas przed 

dalszymi konsekwencjami finansowymi, wynikającymi z przedstawionej przez Sekretarza uchwały. 

Zarządu Spółki.

 Sekretarz odpowiedział, że tylko w przypadku, gdy udałoby się sprzedać udziały przed podjęciem 

tej uchwały, projekt tej uchwały z pewnością zostanie przedstawiony na posiedzeniu w styczniu. 

Radna  Małgorzata  Kozubek  zapytała,  czy  jest  możliwość  zamiany  należności  podatkowej  na 

działkę? 

Sekretarz odpowiedział, że nie ma takiej możliwości prawnej i przypomniał, że właścicielem gruntu 

jest Marszałek Województwa Świętokrzyskiego. 

Wójt odniósł się do wypowiedzi Profesora Jarosińskiego, który na antenie Radia Kielce zarzucał 

gminie ograniczanie rozwoju lotniska, m.in. poprze wprowadzenie planu miejscowego na terenie 

Masłowa  Pierwszego.  Wójt  zdementował  te  informacje,  wyjaśniając,  że  projekt  planu  był 

konsultowany  z  Urzędem  Lotnictwa  Cywilnego  (ULC).  Ponadto  nastąpiło  wyłączenie  terenu 

lotniska z planu. 

Radny Sylwester Wojtyna: jaka jest szansa na zbycie udziałów, czy były już rozmowy w tej sprawie 

i co, jeśli nie będzie woli wykupu po cenie rynkowej, czy Wójt zakłada zbycie udziałów po cenie 

niższej?

Wójt  Ryszard  Pazera:  były  wstępne  rozmowy,  jednak  nie  mamy  pełnej  deklaracji  ze  strony 

udziałowców na zakup udziałów.  W związku z powyższym istnieje  możliwość zbycia  udziałów 

podmiotom zewnętrznym, więc taki wariant również bierzemy pod uwagę. 

Radna Kozubek podziękowała za wykonanie ciągu pieszo – jezdnego wzdłuż lotniska. 

Radny Pedrycz: 10% wielkości straty za 2010 rok i tak trzeba będzie zapłacić. Czy nie warto było 

wcześniej zastanowić się nad wycofaniem się ze spółki, w czerwcu, bądź lipcu. 

Wójt odpowiedział, że do tej decyzji trzeba było dojrzeć. Chcieliśmy stworzyć dogodne warunki do 

wypracowania stanowiska, na próby podjęcia rozmów i negocjacji.

Radna  Kozubek  przypomniała,  że  kilka  lat  temu,  mieszkańcy  uczestniczyli  w  rozmowach 

medialnych, gdzie nie wyrażali zgody na rozbudowę lotniska, gdyż jest to lotnisko sportowe.

Radny Kazimierz Rachwał: z chwilą, gdy wycofamy się ze spółki nie będziemy mieć wiedzy nt. 

działań podjętych przez spółkę. 

Nie zgłoszono więcej uwag.

Uchwała  Nr  XVI/102/11 Rady  Gminy  Masłów  w  sprawie wystąpienia  ze  Spółki  „Lotnisko 

Kielce” i zbycia jej udziałów – w głosowaniu: 13 „za”, 

1 „przeciw”

1 „wstrzymujący się”.

Uchwała została podjęta i stanowi załącznik protokołu. 
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Ad. 9a.
Projekt uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego.

Pan Dariusz Korczyński – Kierownik BiGP przedstawił projekt uchwały. 

Zmiana przepisów powoduje konieczność dostosowania działań gminy w sprawie gospodarowania 

odpadami.

Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt (stanowi załącznik).

Komisja  Ochrony  Środowiska,  Gospodarki  Gruntami  i  Rolnictwa  pozytywnie  zaopiniowała 

omawiany projekt (stanowi załącznik protokołu).

Radna Małgorzata Kozubek zapytała, czy sąsiednie gminy też przyjęły porozumienie.

Pani Wanda Braszczyk odpowiedziała, że 18 gmin uczestniczy w projekcie. 22 grudnia miasto 

Kielce podpisało porozumienie. 

Nie zgłoszono więcej uwag.

Uchwała  Nr  XVI/103/11 Rady  Gminy  Masłów  w  sprawie  zawarcia  porozumienia 

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

protokołu. 

Ad. 10.
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej.

Temat przedstawiła pani Małgorzata Kumór – Skarbnik Gminy. 

Zmiana dotyczy zmniejszenia planu dochodów i wydatków o kwotę 199.000 zł. 

Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie opiniuje powyższy projekt (stanowi załącznik protokołu).

Brak głosów w dyskusji.

Uchwała Nr XVI/104/11 Rady Gminy Masłów w sprawie zmiany uchwały budżetowej – została 

podjęta 15 głosami „za”, jednogłośnie i stanowi załącznik protokołu. 

Ad. 11.
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy 

Masłów na lata 2011-2025.

projekt szczegółowo omówiła pani Małgorzata Kumór – Skarbnik Gminy. 

Komisja Budżetu i Finansów zaopiniowała pozytywnie przedstawiony projekt (stanowi załącznik).

Brak uwag.

Uchwała  Nr  XV/105/11 Rady  Gminy  Masłów  w  sprawie przyjęcia  wieloletniej  prognozy 
finansowej  Gminy  Masłów  na  lata  2011-2025 –  przyjęta  została  w  głosowaniu  15  „za”, 

jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik protokołu. 

Ad. 12.
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 

6 z 10



2011.

Omówienia tematu dokonała Skarbnik Gminy Małgorzata Kumór. 

Łączna kwota wydatków niewygasających wynosi 209.263,80 zł.

Komisja Budżetu i Finansów zaopiniowała pozytywnie przedstawiony projekt (stanowi załącznik).

Brak uwag.

Uchwała  Nr  XV/106/11 Rady  Gminy  Masłów  w  sprawie uchwalenia wydatków,  które  nie 

wygasają  z  upływem  roku  budżetowego  –  2011 –  przyjęta  została  w  głosowaniu  15  „za”, 

jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik protokołu. 

Ad. 18.
Interpelacje, wnioski i zapytania.

Radny Mirosław Januchta zapytał, co się dzieje z ligą siatkówki, o która się upominają młodzi 

ludzie. Swojego czasu pytałem pana Wójta, na Komisji  Budżetu i Finansów, czy liga siatkówki 

będzie, ponieważ dawała ona grupie około 150 osób możliwość zdrowego współzawodnictwa. 

Pan Adam Grzegorzewski – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu odpowiedział, że w 

tym roku nie było możliwości finansowych na realizację tego przedsięwzięcia. W przyszłym roku, 

mimo że budżet nie jest moim budżetem marzeń, będziemy starać się zrealizować to zadanie. 

Zainteresowanie  ze  strony  młodych  ludzi  jest,  nawet  dziś  rozmawiałem  z  panem  Wojtkiem, 

pozostaje kwestia dogadania szczegółów, ale rokuję, że zadanie zostanie uruchomione. 

Wójt dodał, ze podtrzymuje swoje zdanie w tej kwestii; jesteśmy zainteresowani rozwojem ligi 

piłki siatkowej i w miarę możliwości, będziemy wspierać finansowo to zadanie. 

Radny  Mirosław  Januchta,  w  kwestii  uzupełnienia:  reprezentacja  gminy  była  dogadana, 

natomiast nie było pełnych informacji na temat ligi.

Radny Paweł  Jamrożek poinformował,  że w dniu wczorajszym, na Nadzwyczajnym Walnym 

Zgromadzeniu  Wspólników  Spółki  Wodociągi  Kieleckie  przyjęta  została  uchwała  w  sprawie 

powołania  radnego  na  przedstawiciela  Gminy  Masłów  do  Rady  Nadzorczej  Spółki.  Radny 

scharakteryzował pokrótce zadania jakie ma delegat oraz zadania Rady Nadzorczej Spółki oraz 

wyjaśnił przyczyny braku przedstawiciela na tym stanowisku.

Wójt dodał, że na tę funkcję desygnowany był pan Pedrycz, który nie sprawdził się na stanowisku.

Radny Jamrożek zapytał, czy planowany jest Noworoczny Tort Kultury.

Wójt  wyjaśnił,  że  jest  to  cykliczna  impreza,  która  wpisała  się  w kalendarz  imprez  gminnych  i 

poprosił o szczegóły pana Dyrektora GOKiS.

Pan Adam Grzegorzewski poinformował, ze termin jest już ustalony na styczeń i przedstawił swój 

pomysł na realizację tej imprezy. Dyrektor zaproponował, by zmniejszyć nakłady na to zadanie, 

gdyż dotychczasowa forma dużej imprezy kosztowała kilka tysięcy.  Ograniczenie liczby gości do 

około 200 osób i organizacja imprezy w Szklanym Domu to kilka z pomysłów, jakimi podzielił się z 

Radą pan Dyrektor, zaznaczając, że jest to pomysł, który nie był jeszcze omawiany. 
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Radny  Janusz  Obara  zapytał,  czy  koła  maja  po  części  finansować  gminę,  czy  to  gmina 

finansuje koła gospodyń wiejskich.

Dyrektor GOKiS odpowiedział, że rola się nie zmieniła, ale w ramach wkładu KGW w organizację 

imprezy  kulturalnej,  jaką  niewątpliwie  jest  Noworoczny  Tort  Kultury  część  posiłku  mogą 

przygotować koła. po stronie urzędu pozostaje tort i szampan. 

Radny Jamrożek poprosił, by przy okazji zapraszania gości wziąć też pod uwagę osoby spoza 

gminy, jak władze gmin ościennych czy przedstawicieli wodociągów, w celu podtrzymania dobrych 

relacji.  Radny  zapytał  również  o  dwa  pisma złożone  do  urzędu  gminy  w  sprawie  działki  pod 

świetlicę wiejską w Dąbrowie, jaka jest sytuacja w tej sprawie.

Wójt wyjaśnił szczegółowo stan sprawy, informując że jeden ze współwłaścicieli drogi obciążył 

hipotekę,  co  należy  dokładnie  zbadać  przed  podjęciem  decyzji  o  nabyciu.  W  związku  z 

powyższym, na chwilę obecną sprawa jest badana. 

Radny  Stanisław  Doleziński  zapytał  co  z  pozostałymi  właścicielami,  skoro  jeden  ze 

współwłaścicieli zadłużył grunt na 3 mln zł. 

Wójt odpowiedział, że jeśli okaże się, że pozostali właściciele wyrazili zgodę na taki stan, po 

podpisaniu  umowy,  dług  automatycznie  przechodzi  na  rzecz  gminy.  Należy  szczegółowo 

przeanalizować sprawę. 

Radny Andrzej Bawół zabrał głos, mówiąc, ze na ten moment jest to dyskusja jałowa, gdyż nie 

mamy przyjętego budżetu na 2012 rok. 

Sekretarz dodał, że jest to temat do przedyskutowania w urzędzie, z panią Edytą Hrabąszcz, która 

analizowała temat. 

Radny Paweł Jamrożek zgłosił problem projektowanego oświetlenia w kierunku pana Radlicy 

(duży koszt inwestycji).  Pismo złożone w tej sprawie – proszę o odniesienie się w najbliższym 

czasie. 

Radna  Regina  Chyb  zgłosiła  wniosek  mieszkańców w  sprawie  przedłużenia  linii  nr  13  do 

Kaplicy w Domaszowicach i poprosiła o przeanalizowanie problemu.

Radny Kazimierz  Rachwał  dodał,  że koszt  wydłużenia  linii  nie  powinien być  duży,  gdyż  na 

terenie gminy jest to odcinek około 100 metrów. 

Radny Andrzej Pedrycz przypomniał, ze w poprzedniej kadencji był pomysł na zmianę tras linii 12 i 

38  na ruch okrężny.  Radny zapytał,  czy takie  rozmowy zostały  podjęte.  Drugim tematem jest 

przystanek w Woli Kopcowej zgłoszony do remontu.

Sekretarz odpowiedział, że temat był analizowany i okazuje się , że zwiększa to ilość kilometrów, 

więc  wiązałaby  się  ze  zwiększeniem  kosztów,  bądź  zmniejszeniem  częstotliwości  kursów  i 

wydłużonym czasem przejazdu. 

W odpowiedzi na dalszą część wniosku radnego, Wójt  wyjaśnił,  że w końcu roku raczej nie 

zdążymy  z  pomalowaniem  tego  przystanku,  niemniej  jest  to  zadanie  do  zrealizowania.  W 

minionym tygodniu udało się pomalować przystanek na Ameliówce. Również Państwo pamiętacie, 
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że  w  ostatnim  czasie  była  burza  medialna  o  przystanek  w  przełomie  Lubrzanki,  gdzie  firma 

remontująca uszkodziła przystanek. 

Radny Andrzej Bawół zgłosił ponownie konieczność naprawy ławki na przystanku w Ciekotach i 

zapytał, w jaki sposób realizowana jest zmieniona ustawa o ochronie praw zwierząt. Czy gmina 

zrobiła coś w tym temacie.

Sekretarz  odpowiedział,  że ustawa dotyczy głównie  handlu  zwierzętami  na targowiskach.  Z 

uwagi na fakt, iż na terenie gminy nie placu targowego, nie ma my tego zjawiska. Pozostałe zapisy 

ustawy – nie zmieniły się. 

Wójt dodał, że jest jeszcze jeden zapis nakładający obowiązki na gminę dotyczące sterylizacji 

zwierząt.  Niektóre gminy podejmowały stosowne uchwały w tej  sprawie,  jednak wiąże się to z 

dużymi kosztami obciążającymi budżet gminy. 

Radny Janusz Obara zgłosił problem, jaki wystąpił w wigilię w Dolinie Marczakowej, dotyczący 

odśnieżania dróg. Samochody utknęły na drodze, gdyż nie dało się wyjechać na górkę. Ponadto, 

pan radny poruszył temat budowy świetlicy w Dolinie Marczakowej. Ponieważ pojawiły się pogłoski 

o  zamianie  działki  pod  świetlicę,  radny  zorganizował  spotkanie  z  Radą  Sołecka,  gdzie 

wypracowano  wspólne  stanowisko.  Radny  Obara  poinformował,  że  mieszkańcy  nie  wyrażają 

zgody na jakakolwiek zamianę działki pod świetlicę w Dolinie Marczakowej.

Radny Ryszard Szymczuch zgłosił:

1) konieczność pomalowania przystanku na krzyżówce w Mąchocicach Kapitulnych,

2) konieczność  postawienia  przystanku  obok  posesji  nr  8  w  Mąchocicach  Kapitulnych 

Górnych,

3) nie rozwiązany problem w kwestii nie ujętych działek w projekcie kanalizacji. Mieszkańcy 

pytają m.in.: kiedy będzie wybudowana sieć, kto zapłaci za wykonanie przykanalika, kto 

zapłaci  za  trójnik  w  głównej  sieci,  bo  samo  zaprojektowanie  przykanalika,  będące  po 

stronie  właściciela  posesji  (zgodnie  z  tym,  co  mówiła  na  spotkaniu  Pani  Żak),  nie 

rozwiązuje kwestii wykonania. 

Wójt odpowiedział, że zgodnie z wiedzą jaką dysponujemy, wykonanie przyłączy do posesji nie 

ujętych  w  projekcie  leży  po  stronie  właścicieli.  Sam  projekt  został  złożony  i  zatwierdzony  w 

przedstawionej wersji.

Radny  Szymczuch  dodał,  że  projekt  wykonany  przez  Pana  Śmiecha  zakładał  wejście  do 

posesji, a okazuje się, że jeżeli sąsiad nie zrealizuje zadania, to  kolejny właściciel nie będzie miał 

możliwości podpięcia się do sieci. Radny zapytał również, kto zarządza budynkiem Agronomówki 

w Mąchocicach Kapitulnych.

Wójt odpowiedział, że nadal jest to zadanie pani Dyrektor ZS. Obecnie czynimy starania, by 

skomunalizować grunty pod budynkiem.

Pan Adam Grzegorzewski  – Dyrektor  GOKiS poinformował,  że została odnowiona wiatka przy 

Diabelskim Kamieniu, która została zniszczona w akcie wandalizmu. 
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Sołtys Jan Sobecki, w nawiązaniu do przedmówcy poinformował o sygnalizowanym mu sporze z 

właścicielem gruntu, na którym postawiono wiatkę. 

Dyrektor GOKiS odpowiedział, że w wyniku pomyłki PTTK wiatka postawiona została na gruncie 

prywatnym, co zostało zmienione na koszt PTTK. 

Więcej uwag nie zgłoszono.

 Ad. 19.
Sprawy organizacyjne, komunikaty.

Przewodnicząca Rady poinformowała, że kolejna sesja odbędzie się w miesiącu styczniu.

Po wyczerpaniu tematyki Przewodnicząca Rady podziękowała za udział w XVI sesji Rady Gminy 

Masłów i o godzinie 16.40 – zamknęła obrady.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokolant: Przewodnicząca Rady Gminy Masłów 

Joanna Synak /-/ Genowefa Jaros
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