
Protokół Nr XVIII/2012
z sesji Rady Gminy Masłów, 

która odbyła się w dniu 27 lutego 2012 roku

Tematyka sesji:
1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu Nr XVII z poprzedniej sesji.

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

6. Projekt  uchwały  w  sprawie  uchwalenia  Gminnego  Programu  Opieki  nad  Zabytkami  Gminy 

Masłów na lata 2012-2015.

7. Projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Masłowie Drugim.

8. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy. 

9. Projekty uchwał w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kielce.

10. Projekt  uchwały  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  wyodrębnienie  w  budżecie  gminy  środków 

stanowiących fundusz sołecki.

11. Interpelacje, wnioski i zapytania.

12. Sprawy organizacyjne, komunikaty.

Ad. 1.
Otwarcie sesji. 

Stosownie do art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, w dniu 27 lutego 2012 roku o godzinie 

14.100  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.

Ad. 3.
Przyjęcie porządku obrad.

Przewodnicząca przedstawiła porządek obrad.
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Pan Ryszard Pazera – Wójt Gminy Masłów zgłosił wniosek o przyjęcie do porządku obrad punktu 

9a – projekt  uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Górno,  w związku z 

faktem, iż został on przeoczony podczas tworzenia porządku. Stosowny projekt uchwały został 

przekazany w materiałach, w statutowym terminie.

Przewodnicząca przystąpiła do głosowania wniosku.

Radni, w głosowaniu 15 „za”, jednogłośnie przyjęli proponowaną zmianę. 

Wójt poprosił również o zdjęcie z porządku obrad punktu 10 – projekt  uchwały w sprawie wyrażenia 

zgody  na  wyodrębnienie  w  budżecie  gminy  środków  stanowiących  fundusz  sołecki,  w  związku  z 

potrzebą  dokładnego  przeanalizowania  sytuacji  ekonomicznej  gminy,  wynikającej  m.in.  z  potrzeby 

utrzymania przedszkoli. Wójt dodał, że projekt ten będzie przedmiotem marcowej sesji, gdyż termin 

podjęcia stosownej uchwały upływa z końcem marca roku poprzedzającego rok budżetowy.

Radny Andrzej Bawół, w imieniu wnioskodawców tego projektu uchwały poprosił o 5 minut przerwy. 

Przewodnicząca ogłosiła przerwę.

Po przerwie, nie zgłoszono uwag.

Przewodnicząca przystąpiła do głosowania wniosku Wójta.

Radni, w głosowaniu: 7 „za”, 8 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” odrzucili wniosek.

Przewodnicząca poinformowała, iż projekt ten będzie omawiany, zgodnie z porządkiem obrad. 

Nie zgłoszono innych wniosków. 

W głosowaniu 15 „za”, jednogłośnie porządek obrad wraz ze zmianą został przyjęty. 

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

W głosowaniu 15 „za”, jednogłośnie protokół 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 Ryszard Szymczuch zwrócił się z pytaniem, jakie stawki zostały przyjęte na świadczenie 

usług transportowych w 2012 r. 

Wójt zaprosił do urzędu w celu uszczegółowienia danych, z uwagi na brak pełnej dokumentacji na 

dzisiejszej sesji Rady Gminy.

Radny Paweł Jamrożek zapytał o ile zmniejszyła się cena działki nr 414.

Wójt odpowiedział, że z uwagi na brak ofert w poprzednich przetargach,  cena została zmniejszona 

o 25%. 

Nie zgłoszono więcej uwag; sprawozdanie zostało przyjęte do akceptującej wiadomości. 
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Ad. 6.
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Masłów na 

lata 2012-2015.

Pan Bogusław Krukowski – Sekretarz Gminy przedstawił szczegółowo projekt uchwały.

Komisja Oświaty, kultury, Opieki Społecznej i Promocji Gminy, na posiedzeniu w dniu 27 lutego 

2012 roku, pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt (stanowi załącznik protokołu).

Komisja Budżetu i  Finansów,  w dniu 23 lutego 2012 roku,  pozytywnie  zaopiniowała  powyższy 

projekt (stanowi załącznik).

Nie zgłoszono uwag.

Uchwała Nr XVIII/112/12 Rady Gminy Masłów w sprawie uchwalenia Gminnego Programu 
Opieki nad Zabytkami Gminy Masłów na lata 2012-2015 – przyjęta została w głosowaniu 15 

„za”, jednogłośnie i stanowi załącznik protokołu. 

Ad. 7.
Projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Masłowie Drugim.

Pani Irena Kundera – Kierownik Samorządowego Zespołu Obsługi Oświaty odczytała projekt uchwały i 

uzasadnienie (stanowi załącznik protokołu). Pani Kierownik przedstawiła procedurę likwidacji szkoły i  

przebieg  spotkania  z  rodzicami   z  Masłowa  Drugiego.  Po  podjęciu  uchwały  przez  radę,  kolejnym 

etapem jest opinia Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty i opinia Związków Zawodowych. 

Komisja Oświaty, kultury, Opieki Społecznej i Promocji Gminy, na posiedzeniu w dniu 17 lutego 

2012 roku, pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt (stanowi załącznik).

Komisja Budżetu i Finansów, dnia 23 lutego 2012 roku, zaopiniowała pozytywnie powyższy projekt 

(stanowi załącznik).

Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję. 

Wójt Gminy Ryszard Pazera: sprawa likwidacji szkoły nie jest komfortowa, dobra i wygodna. Jest to  

sprawa trudna, dlatego rozpatrujemy ją po raz drugi.  W ubiegłym roku Państwo zdecydowali,  żeby 

szkołę  pozostawić  –  i  tak  też  się  stało.  Jednak  zdecydowałem o  ponownym podejściu  do  tematu 

likwidacji  tej  placówki,  ponieważ przy takiej  liczbie dzieci tam uczących się i  przy takim obciążeniu 

budżetu,  uważam że  placówka  ta  nie  powinna  kontynuować  działalności.  Uwarunkowania  prawne 

zapewniające m.in. dowóz dzieci do szkoły oddalonych o 3 km obligują nas do zapewnienia opieki na 

czas przejazdu. Będziemy monitować ten stan. 

Wójt dodał, że po przeprowadzonych rozmowach z rodzicami wypracowana została opinia na temat  

obecnych  warunków edukacyjnych,  związanych  z  łączeniem klas  –  co  niekorzystnie  odbija  się  na 

edukacji dzieci. Dlatego ze strony rodziców nie było protestów do przedstawionego projektu. 

Wójt  dodał,  że  utożsamia  się  z  treścią  odczytanego  uzasadnienia  i  poprosił  o  przyjęcie 

przedstawionego projektu uchwały. 

Radny Bogusław Moskal zwrócił  się z prośbą o głosowanie przeciwko tej  decyzji  uzasadniając 

m.in.,  że  Masłów  Drugi  od  kilku  lat  jest  niedofinansowany;  otwarcie  terenów  budowlanych 
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spowoduje napływ nowych mieszkańców, a co za tym idzie – wzrośnie liczba dzieci. Poza tym, 

radny przypomniał, że Wójt otrzymał duże poparcie mieszkańców w czasie ostatnich wyborów. 

Przewodnicząca zwróciła się z prośbą o utrzymanie przedszkola, gdyż jest taka potrzeba społeczna.  

Ponadto Przewodnicząca przypomniała, że decydując się na pracę w Radzie, należy się liczyć z tym, 

że niektóre z podejmowanych decyzji bywają bardzo trudne. 

Brak więcej głosów w dyskusji.

Uchwała  Nr  XVIII/113/12 Rady  Gminy  Masłów  w  sprawie zamiaru  likwidacji  Szkoły 

Podstawowej  w  Masłowie  Drugim  –  podjęta  została  w  głosowaniu:  11  „za”,  1  „przeciw”,

3 „wstrzymujące się”. Uchwała stanowi załącznik protokołu. 

Ad. 8.
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej.

Temat przedstawiła pani Małgorzata Kumór – Skarbnik Gminy. 

Komisja Budżetu i  Finansów, dnia 23.02.2012 roku, pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt 

(stanowi załącznik).

Brak uwag.

Uchwała  Nr  XVIII/114/12 Rady  Gminy  Masłów  w  sprawie zmiany  uchwały  budżetowej – 

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

Ad. 9.
Projekty uchwał w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kielce.

Pani Małgorzata Kumór – Skarbnik Gminy Masłów przedstawiła projekty.

Pierwszy  z  nich  dotyczy  pomocy  finansowej  na  zadanie  „Wykonanie  chodnika  przy  drodze 

powiatowej Nr 0314T Mąchocice Kapitulne – Ciekoty...”, na kwotę 100.000 zł.

Komisja Budżetu i Finansów, w dniu 23.02.2012 r. zaopiniowała pozytywnie przedstawiony projekt 

(stanowi załącznik).

Nie zgłoszono uwag.

Uchwała Nr XVIII/115/12 Rady Gminy Masłów w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla  
Powiatu Kielce – została podjęta w głosowaniu 15 „za”, jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik 

protokołu. 

Drugi projekt dotyczy udzielenia pomocy finansowej na kwotę 7.800 zł, na zadanie pn. „Powiat 

Kielecki przyjazny dla mieszkańców w ograniczaniu skutków niepełnosprawności”.

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

Brak głosów w dyskusji.

Uchwała Nr XVIII/116/12 Rady Gminy Masłów w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla  
Powiatu  Kielce –  przyjęta  została  jednogłośnie  w  głosowaniu  15  „za”  i stanowi  załącznik 

protokołu.  
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Ad. 9a.
Projekty uchwał w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Górno.

Projekt omówiła pani Małgorzata Kumór – Skarbnik Gminy. 

Komisja Budżetu i Finansów, na posiedzeniu w dniu 23.02.2012 roku, zaopiniowała pozytywnie 

przedstawiony projekt (stanowi załącznik protokołu).

Nie zgłoszono uwag.

Uchwała Nr XVIII/117/12 Rady Gminy Masłów w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla  

Gminy Górno – została podjęta w głosowaniu 15 „za”, jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik 

protokołu. 

Ad. 10.
Projekty uchwał w sprawie zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz 

sołecki.

Przewodnicząca Rady poprosiła wnioskodawców o przestawienie projektu uchwały. 

Radny Sylwester Wojtyna uzasadnił podstawy złożenia wniosku.

Komisja Budżetu i Finansów, w dniu 23.02.2012 r. zaopiniowała pozytywnie przedstawiony projekt 

(stanowi załącznik).

Przewodnicząca otworzyła dyskusję.

Wójt: to nie jest czas na wyodrębnienie środków na fundusz sołecki. Termin podjęcia tej uchwały 

upływa z końcem marca. Na tę chwilę jest to poważne i ryzykowne przedsięwzięcie dla gminy, 

zarówno w aspekcie finansowym jak i gospodarczym. Realizując to zadanie w minionych latach, 

uważam że wiele zadań, przyjętych do funduszu było nietrafionych, gdyż trudno jest oszacować i 

wskazać dokładną kwotę zadania. Zdarzało się, że zadanie wskazane przez sołectwo nie mieściło 

się w środkach. Przykładem tego jest Masłów Pierwszy, gdzie za kwotę 7.000 zł zaplanowana 

została zatoka autobusowa dla autobusów szkolnych.  Po dokładnym przeanalizowaniu okazało 

się,  że  za  te  środki  niemożliwe  jest  wykonanie  zadania,  ani  z  punktu  technicznego,  ani 

architektonicznego.  Jestem  organem  wykonawczym,  otwartym  na  inicjatywy  społeczne,  przy 

racjonalnym przedyskutowaniu tematu. Z uwagi na zmieniające się przepisy i dodatkowe restrykcje 

uważam,  że  lepiej  nie  wyodrębniać  funduszu  i  nie  blokować  kwoty  około  200.000  zł  na  rok 

wcześniej. Lepszym rozwiązaniem jest, na wniosek sołtysa czy radnego – wprowadzić zadanie do 

budżetu. 

Radna Małgorzata  Kozubek:  chcę powiedzieć,ze mieszkańcy nas wybierali  i  to  oni  proszą na 

spotkaniach o realizację zadań najpilniejszych. Uważam, że zatoka autobusowa jest potrzebna i za 

tę kwotę można było zrobić plan, bo zadanie jest pilne ze względu na bezpieczeństwo dzieci. 

Radny Andrzej Bawół: uważam, że techniczne przygotowanie wniosku, wspólnie z pracownikami 

urzędu pozwoli je zrealizować.

Radny  Sylwester  Wojtyna  zwrócił  uwagę  na  fakt,  iż  fundusz  sołecki  pozwala  pozyskać 
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dofinansowanie na poziomie 30%. dlatego nie należy mówić o tym zadaniu, że jest obciążeniem 

dla gminy. Naszym celem jest odciążenie budżetu poprzez pozyskanie dotacji. Nie bez znaczenia 

jest to, że likwidacja szkoły przyniesie oszczędności na poziomie 285.000 zł, co również skłoniło 

grupę radnych do złożenia wniosku. Radni liczą na konsultacje z Wójtem w sprawie składanych 

wniosków. Musimy wspólnie wypracować stanowisko, które pozwoli na realizację zadań. 

Radny dodał, że po uwolnieniu dostawcy energii, gmina będzie mogła wynegocjować ceny energii, 

co również pozwoli na oszczędności rzędu 5% – 10%., co da kwotę około 50 – 100 tyś. Zł. 

Radny Andrzej Pedrycz: w ubiegłym roku Wójt poprosił nas o nieprzyjmowanie uchwały o funduszu 

sołeckim, na co radni w większości przystali.  W tym roku sytuacja się powtarza, gdyż zawsze 

znajdzie  się coś pilniejszego.  Fundusz sołecki  pozwala  na inicjatywy mieszkańców ,  angażuje 

sołtysa, radę sołecką i społeczeństwo, dlatego jest potrzebny. 

Skarbnik  Gminy  Małgorzata  Kumór:  nie  mamy  wolnych  środków,  na  rzeczy  fajne  ale  mniej 

potrzebne. Wydatki bieżące mamy zrównoważone. Być może, za jakiś czas okaże się, że coś jest 

nie doszacowane i znajdą się środki, których na ten moment nie widać. Jednak zamrożenia kwoty 

około 200.000 zł spowoduje obciążenie dla budżetu.. proszę mieć na uwadze, że niewywiązanie 

się z pewnych przepisów rodzi za sobą sankcje. Ponadto, mamy kryzys na rynku światowym i 

krajowym, co dotyka również nas. Dlatego boimy się, ze przy konstrukcji budżetu na przyszły rok 

może  okazać  się,  że  staniemy  przed  wyborem,  na  które  zadania  musimy  zmniejszyć 

wydatkowanie. Dziś podjęliśmy decyzję o zamiarze likwidacji szkoły, co również wpływa na budżet, 

ale pojawia się kolejny wydatek, związany z utrzymaniem przedszkoli. 

Radny Andrzej  Kułak:  więcej  optymizmu,  Pani  Skarbnik,  rząd obiecuje  pomoc samorządom w 

zakresie funkcjonowania przedszkoli. 

Pani Skarbnik dodała, że to do Państwa Radnych należy decyzja.

Radny Wojtyna poinformował, że radni liczą na współpracę z Wójtem, wypracowanie wspólnego 

stanowiska, w zakresie realizacji zadań zgłoszonych w ramach funduszu sołeckiego. W kontekście 

poprzednich wypowiedzi,  radny zwrócił  uwagę na fakt, iż Wójt  ma możliwość weryfikacji  zadań 

zgłoszonych  do  funduszu  sołeckiego,  z  terminem  –  do  końca  września,  co  ograniczy  ilość 

”nietrafionych” wniosków. 

Radny Ryszard Szymczuch zabrał głos, informując że popiera zdanie radnego Wojtyny. Niektóre 

sołectwa miały złe doświadczenia z funduszem sołeckim. W Mąchocicach Kapitulnych nie udało 

się wykorzystać kwoty 2.300 zł na wykonanie zatoczki dla autobusu szkolnego. Radny, dodał, że 

będzie  głosował  za  przyjęciem  uchwały,  gdyż  zabezpieczenie  środków  w  ramach  funduszu 

sołeckiego pozwala na realizację małych zadań, jak np. przepust na Zakaniowie. 

Radny Mirosław Januchta zwrócił uwagę na fakt, iż niewykorzystane środki nie przepadają. Poza 

tym,  jeżeli  w  sołectwie  jest  problem  z  rozdysponowaniem  środków  –  nie  ma  obowiązku  ich 

przeznaczenia,  można z  nich  zrezygnować.  Radny zauważył,  że  argumentem jest  utrzymanie 

przedszkoli;  dlaczego  nie  porozmawiamy  o  odzyskaniu  środków,  które  komornik  ściągnął  na 
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podstawie wyroku sądu w sprawie budowy drogi w Domaszowicach. 

Przewodnicząca  rady  poprosiła  radcę  prawnego  o  wyjaśnienie  tej  kwestii,  w  punkcie  11  – 

interpelacje, wnioski i zapytania. 

Wójt:  specyficzne  są  słowa  ze  strony  radnego  Wojtyny,  na  temat  współpracy,  w  kontekście 

ostatnich  wypowiedzi  prasowych.  Iluzoryczne  są też  kwoty za  oświetlenie,  z  uwagi  na wzrost 

kosztów  za  energię  elektryczną.  Pani  skarbnik  podpiera  się  faktami,  a  nie  hipotetycznym 

wyliczeniem. Wskaźnik inflacyjny również jest istotny w tej kwestii.

Radny Wojtyna: nie atakowałem Pana; krytykowałem jedynie postawę mecenasa. Poza tym, nie 

byłem  inicjatorem  tego  artykułu,  poproszono  mnie  jedynie  o  wypowiedź.  W  odniesieniu  do 

funduszu sołeckiego, radny dodał, że to mieszkańcy decydują jakie zadania zostają zgłoszone do 

realizacji. 

Radny Janusz Obara wymienił zadania, jakie zostały wykonane w ramach funduszu sołeckiego. 

Nawiązując do wypowiedzi poprzednika, Wójt dodał, że utwardzony został odcinek 170 m drogi, 

wspólnie z Kopalnią w Wiśniówce.  Jednak nie chodzi o to,  żeby się licytować,  ile  kto zrobił  z 

funduszu  sołeckiego.  Środki  finansowe  można  rozdysponować,  bez  dzielenia  ich  na  mniejsze 

zadania. 

Radna  Regina  Chyb:  chyba  trochę  niektórzy  zapominamy,  jaka  jest  rola  Rady.  Dyspozycja 

środków na terenie sołectwa nie musi być obciążeniem dla budżetu gminy. Proszę pamiętać, że 

odpowiadamy za realizację zadań, a nie tylko „kosmetykę” sołectw. 

Przewodnicząca Rady poprosiła o rozwagę przy podejmowaniu decyzji.  W dyskusji pojawiły się 

głosy,  że  zarówno  przedszkola,  jak  i  fundusz  sołecki  jest  problemem  dla  gminy.  A przecież 

wszystkim chodzi o rozwój, o poprawę warunków dla mieszkańców. Cztery lata temu pojawiła się 

możliwość utworzenia przedszkoli dla 100 dzieci, za darmo i skorzystaliśmy z tej możliwości. Jeśli 

teraz  okaże  się,  że  będziemy zmuszeni  podjąć  decyzję  czy  wykonać  ogrodzenie  świetlicy  w 

Barczy, czy utrzymać przedszkole – to należy się liczyć z presją społeczną ze strony rodziców i 

miejmy  tego  świadomość.  Dlatego  nie  blokujmy  możliwości  utrzymania  przedszkoli,  poprzez 

zamrożenie środków na fundusz sołecki.

Nie zgłoszono więcej uwag w dyskusji.

Przewodnicząc przystąpiła do głosowania projektu. 

Uchwała Nr XVIII/118/12 Rady Gminy Masłów w sprawie zgody na wyodrębnienie w budżecie  

gminy  środków  stanowiących  fundusz  sołecki –  w  głosowaniu:  8  „za”,  4  „przeciw”,  3 

„wstrzymujące się” została podjęta i stanowi załącznik protokołu. 

Ad. 11.
Interpelacje, wnioski i zapytania.

Radny  Paweł  Jamrożek:  sprawa  znaku  drogowego  w  Dąbrowie  od  sześciu  miesięcy  jest 

nierozwiązana. Jak wygląda sytuacja i kiedy nastąpi efekt. 
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Pan Dariusz Korczyński odpowiedział, że zarządcą drogi jest Powiat, w związku z tym możemy 

jedynie  interweniować  i  ponaglać  właściciela.  I  tak  też  robimy;  korespondencja  w tej  sprawie 

znajduje się w urzędzie i można się z nią zapoznać. Termin jest dla nas bliżej nieznany. 

Radny Powiatu  Kieleckiego  –  Pan  Tomasz Lato  dodał,  że  w tej  sprawie  również  wielokrotnie 

interweniował i otrzymał zapewnienie, że zadanie zostanie wykonane.

Sekretarz  gminy  Bogusław  Krukowski  poinformował,  że  przy  drogach  gminnych  sprawa 

oznaczenia dróg jest uporządkowana i znaki zostały ustawione. 

Radny Jamrożek zapytał również na jakim etapie jest sprzedaż dwóch działek w Dąbrowie.

Pan Korczyński odpowiedział, że na chwilę obecną sprawa została skierowana do rzeczoznawcy, 

który zajmuje się wyceną działek. 

Radny Jamrożek zapytał również o oświetlenie w kierunku pana Radlicy. 

Pan Korczyński odpowiedział, że na prośbę Wójta zmniejszona została ilość lamp. Skorygowany 

projekt  został  wysłany do  zaopiniowania,  a  kolejnym etapem prac  będzie  złożenie  wniosku  o 

pozwolenie na budowę w Starostwie Powiatowym.

Radny  Ryszard  Szymczuch  zapytał,  czy  w  projekcie  na  budowę  chodnika  w  Mąchocicach 

Kapitulnych;  na  budowę  którego  przeznaczyliśmy  dziś  w  budżecie  100.000  zł  w  formie 

dofinansowania dla Powiatu; jest ujęte oświetlenie.

Wójt odpowiedział, że tak.

Radny Szymczuch zapytał, czy w budżecie jest rezerwa w kwocie 100.000 zł na zakup samochodu 

dla OSP w Mąchocicach Kapitulnych, pod warunkiem dofinansowania ze strony straży. Władze 

OSP poszukują sponsora, który wspomoże jednostkę.

Wójt odpowiedział, że nie ma takiej rezerwy. 

Radny Andrzej Kułak zapytał kiedy uruchomiona zostanie hala sportowa w Masłowie Pierwszym.

Wójt przedstawił procedurę związaną z odbiorem hali sportowej i trwające działania, na podstawie 

stosownych dokumentów (OT, protokół, przyjęcie na stan księgowy i przekazanie Dyrektorowi ZS 

im. Jana Pawła II). Pozwolenie na użytkowanie, wydane przez Starostwo Powiatowe w Kielcach 

otrzymaliśmy kilka dni temu. 

Radny Sylwester Wojtyna poprosił  o rozeznanie się w temacie energii  elektrycznej.  Mimo 15% 

wzrostu kosztów energii istnieje możliwość ich zmniejszenia, poprzez zmianę dostawcy energii i 

podpisanie umowy na rok, co uchroni nas od podwyżek występujących w trakcie roku. 

Radny  Andrzej  Bawół  zwrócił  się  z  pytaniem,  czy  podjęte  zostały  kolejne  kroki  dotyczące 

wodociągowania. 

Delegat do Rady Nadzorczej MZWiK – radny Paweł Jamrożek poinformował, że ogłoszony został 

konkurs ofert  na inżyniera kontraktu,  termin składania upływa 5 kwietnia br.  kontrakt  obejmuje 

teren całej gminy.

Radny  Andrzej  Bawół  zapytał,  czy  dysponujemy  danymi  dotyczącymi  wartości  procentowej 

mieszkańców objętych projektem wodociągowania. Ewentualnie, jaki % nie jest objęty projektem; i 
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co z tymi, którzy nie zostali ujęci. Czy jest jakiś plan dalszych działań?

Wójt odpowiedział, że 90% zostało objęte projektem. Z uwagi na odległość czasową, 10% to nowi 

mieszkańcy, których nie sposób było uwzględnić. Z tego powodu, zgodnie z uchwałą Rady Gminy, 

dotyczącą regulaminu wodociągowania – mieszkańcy z własnych środków budują odcinki sieci, o 

czym każdorazowo przedkłada się informację Radzie w formie uchwały. 

Radny Bawół poruszył również temat dotyczący zwierząt. Na ostatniej sesji, radny poruszył sprawę 

zmiany ustawy o ochronie zwierząt; w dzisiejszej prasie zamieszczony został artykuł w tej sprawie. 

Wójt:  jest  to  manipulacja  ze  strony  Masłów  Info,  artykuł  częściowo  przedrukowany  z  Gazety 

Wyborczej.  Wójt  zacytował  tytuły  artykułów  zamieszczone  w  mediach  i  wyjaśnił  procedurę 

przyjęcia  programu,  z  terminem do końca marca br.   projekt  opracowany przez  gminę  został 

wysłany do konsultacji odpowiednim jednostkom. Redakcja, manipulując faktami, krytykuje organ 

wykonawczy, który za grosze wynajął lokal i doposażył portal. A przecież działamy w granicach 

prawa, zgodnie z przepisami ustawy. Jest to dyskredytowanie Masłowa i Rakowa. Państwo mogą 

sami ten program zweryfikować, jest on dostępny u Pana Fąfary. 

Radny Ryszard Szymczuch: odczytany przez Wójta fragment projektu programu jest dobry; tytuł 

artykułu jest chwytliwy, choć może nie do końca trafiony. Problem błąkających się psów w gminie 

jest duży, dlaczego nie mówi się o tym, że dzieci boją się iść do szkoły, bo muszą uciekać przed 

psami. Gdzie są obrońcy zwierząt, po 30 czerwca, kiedy zaczyna się okres urlopowy i nie ma z kim 

zostawić psa w mieszkaniu.

Wójt  uzupełnił  poprzednią wypowiedź informując, że projekt był również konsultowany z Kołem 

Łowieckim,  gdzie  uzyskał  pozytywną  opinię.  Program  nie  ma  oznak  barbarzyństwa,  czego 

dowodem są opinie z różnych instytucji. 

Radny  Bawół  dodał,  że  w  większości  radni  są  za  umieszczeniem  sprostowania  w  Gazecie 

Wyborczej z tytułu szkalowania Gminy Masłów. 

Radny Paweł Jamrożek: moim zdaniem jest cienka granica między informacją, a sensacją. Często 

to Masłów Info buduje zdanie o gminie na zewnątrz, dlatego jestem za wspólnym budowaniem 

dobrego wizerunku gminy. Chciałem zapytać kto reprezentuje Stowarzyszenie Masłów Info.

Wójt  odpowiedział,  że do dziś nie uzyskał dokumentu potwierdzającego aktualny stan Zarządu 

Stowarzyszenia. Umowę na wynajem lokalu podpisywało dwóch przedstawicieli, z tym że wójt nie 

pamięta nazwisk tych osób. 

Radny Jamrożek: warto nawiązać współpracę z portalem. Mam prośbę do Pana Sekretarza, by 

wpłynął na działania portalu, może poprzez oddelegowanie tam pracownika.

Sekretarz Gminy: od ponad roku nie jestem w Stowarzyszeniu. To dorośli ludzie, którzy przejęli 

kontrolę nad niezależnym portalem. Więc nie ma mowy o kontrolowaniu czy nadzorowaniu pracy 

portalu przez urząd gminy. 

Radny Jamrożek: ale warunkiem projektu jest  działanie na rzecz gminy i  to było podstawą do 

wynajęcia lokalu. 
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Pan Adam Meks – Radca prawny przedstawił sytuację wynikającą ze sporu sądowego w sprawie 

drogi w Domaszowicach. Na dzień dzisiejszy nie mamy jeszcze wyroku z uzasadnieniem, wniosek 

w tej sprawie został złożony w zeszłym tygodniu. Po zapoznaniu się z uzasadnieniem – okaże się 

czy będzie apelacja w sprawie pana Słomy. 

Radny Sylwester Wojtyna zapytał, czy apelacja uwzględnia koszty postępowania komorniczego. 

Radca Prawny odpowiedział, że tak.

Radny Mirosław Januchta  zapytał,  czy mecenas wyklucza  błędy  innych  osób ,  oprócz  swego 

ewentualnie. 

Radca Prawny: dopiero po uzyskaniu wyroku z uzasadnieniem można będzie to stwierdzić. Na 

okoliczność błędów wynikających z winy prawnika jest polisa, której celem jest pokrycie kosztów z 

tytułu błędu. 

Radny Wojtyna: czy potrzebne będzie odrębne postępowanie. 

Radca Prawny: w uzasadnieniu wyroku zostanie wskazane, kto w jakim zakresie zawinił.  

Więcej uwag nie zgłoszono.

 Ad. 12.
Sprawy organizacyjne, komunikaty.

Przewodnicząca Rady poinformowała, że w ramach współpracy z Usole Syberyjskie, gdzie pracuje 

pani  Aneta Ksel,  na przełomie  marca i  kwietnia  zaproszona została delegacja Gminy Masłów. 

Jeżeli ktoś z Państwa ma potrzebę wsparcia, rozważamy możliwość zorganizowania zbiórki.

Wójt dodał, że organizacją wyjazdu zajmuje się pani Agnieszka Pietrzyk, w związku z powyższym 

do niej należy kierować wszelkie formy wsparcia. Zebrane środki musimy wpłacić na 2 tygodnie 

wcześniej, ponieważ nie można przewieźć pieniędzy.

Pan Bogusław Krukowski – Sekretarz Gminy przybliżył funkcjonowanie LCOI, przedstawił pokrótce 

realizowane zadania i zaprosił do obejrzenia wortalu. 

Pan Adam Grzegorzewski – Dyrektor GOKiS zaprosił na uroczyste odsłonięcie odremontowanego 

witraża Adama Wolskiego, w dniu 9 marca w Sali kominkowej Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu 

w Masłowie.

Przewodnicząca poinformowała, że kolejna sesja planowana jest na dzień 22 marca.

Radny Janusz Obara zwrócił  się z apelem o weryfikację godzin pracy oświetlenia ulicznego w 

poszczególnych miejscowościach. 

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

Masłów i o godzinie 16.45 – zamknęła obrady.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokolant: Przewodnicząca Rady Gminy Masłów 

Joanna Synak /-/ Genowefa Jaros
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