
Protokół Nr XXI/2012
z sesji Rady Gminy Masłów, 

która odbyła się w dniu 30 maja 2012 roku

Tematyka sesji:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu Nr XX z poprzedniej sesji.

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

6. Analiza stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie działania Posterunku Policji w 

Masłowie za 2011 rok.

7. Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Masłowie za 2011 rok.

8. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Masłowie za rok 2011.

9. Projekt  uchwały  w  sprawie  ustalenia  wysokości  ekwiwalentu  pieniężnego  dla  członków 

Ochotniczych Straży Pożarnych biorących udział w działaniach ratowniczych oraz szkoleniach 

pożarniczych.

10. Projekt  uchwały  w  sprawie  nabycia  w  drodze  darowizny  na  rzecz  Gminy  Masłów  udziałów 

wynoszących po 1/7 części we współwłasności działek położonych w Dąbrowie i w Kielcach oraz 

odpłatnego nabycia na rzecz Gminy Masłów działek położonych w Dąbrowie z przeznaczeniem 

pod budowę budynku świetlicy wiejskiej.

11. Projekt  uchwały w  sprawie  wstępnej  lokalizacji  nowych  przystanków  komunikacyjnych  przy 

drodze powiatowej nr 0308 T Kajetanów – Dolina Marczakowa – Nademłynie w miejscowości 

Dolina Marczakowa.

12. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy. 

13. Projekty uchwał w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej 

Gminy Masłów na lata 2012-2025.

14. Informacja nt.  bieżącej  działalności  Gminnego Ośrodka Kultury i  Sportu  w Masłowie wraz  z 

Centrum  Edukacyjnym  "Szklany  Dom"  -  Dworek  Stefana  Żeromskiego  oraz  Hostelem 

"Lubrzanka".

15. Informacja o nowym podziale gminy na jednomandatowe okręgi  wyborcze,  obowiązujące od 

2014 r.

16. Interpelacje, wnioski i zapytania.

17. Sprawy organizacyjne, komunikaty.
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Ad. 1.
Otwarcie sesji. 

Stosownie do art.  20 ust.  1 ustawy o samorządzie gminnym,  w dniu 30 maja 2012 roku o 

godzinie 14.05 Przewodniczący Rady Gminy Masłów – Sylwester Wojtyna,  otworzył  obrady. 

Przewodniczący przywitał radnych, sołtysów i przybyłych gości.

Ad. 2.
Stwierdzenie quorum.

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

jest podstawą do podejmowania prawomocnych uchwał.

Lista obecności stanowi załącznik Nr 1 niniejszego protokołu.

Ad. 3.
Przyjęcie porządku obrad.

Przewodniczący przedstawił porządek obrad.

Nie zgłoszono uwag.

W głosowaniu 14 „za”, jednogłośnie porządek obrad został przyjęty. 

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

W głosowaniu 14 „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  Paweł  Jamrożek  zapytał  o  zagospodarowanie  poddasza  budynku  urzędu  gminy,  w 

związku z adaptacją pomieszczeń po przedszkolu.

Wójt odpowiedział, że warunki ergonomiczne nie pozwalają na utworzenie tam pomieszczeń 

biurowych. Ponadto, w pomieszczeniach na poddaszu znajduje się archiwum zakładowe, które 

w dużej mierze obciąża strop, co również stanowi problem.

Radny Jamrożek zapytał o wiatę przystankową w Wiśniówce.

W odpowiedzi, Wójt poinformował, że przystanek został ustawiony we wskazanym miejscu.

Radny  Andrzej  Bawół  zwrócił  się  z  pytaniem  dotyczącym  wstępnych  ankiet  w  sprawie 

gospodarki śmieciowej; czy będą rozdysponowane.

Pani Jadwiga Duda – Zastępca Wójta odpowiedziała, że ankiety nie będą rozdawane. 

Nie zgłoszono więcej uwag; sprawozdanie zostało przyjęte do akceptującej wiadomości. 
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Ad. 6.
Analiza stanu bezpieczeństwa i  porządku publicznego na terenie działania Posterunku Policji  w 

Masłowie za 2011 rok.

Zaproszeni na tę okoliczność Panowie:nadkom. Marek Żmuda – Komendant Komisariatu Policji 

w Bodzentynie oraz asp.  szt.  Jarosław Hendzel – Kierownik Posterunku Policji  w Masłowie 

przedstawili szczegółowo sprawozdanie, będące załącznikiem niniejszego protokołu. 

Wójt Gminy, w uzupełnieniu dodał,  że współpraca z policją układa się dobrze, w kontekście 

administracyjnym, urząd i posterunek się uzupełniają. W związku z planowaną reorganizacją, 

Wójt wystosował pismo, w którym wyraził swą dezaprobatę w sprawie likwidacji posterunku w 

Masłowie.

Radna Małgorzata Kozubek zgłosiła w imieniu mieszkańców wolę pozostawienia posterunku. W 

przypadku likwidacji  tej jednostki, mieszkańcy sugerują, że w związku z brakiem dojazdu do 

Bodzentyna, sensownym byłoby przyłączenie Masłowa do Kielc.

Komendant Żmuda odpowiedział, że nie jest to decyzja zależna od komisariatu, czy służb nim 

zarządzających. Decyzja zapada na szczeblu krajowym, co skutkuje rozkazem, który komisariat 

musi wykonać, w związku z tym nie jest on adresatem tej prośby. Jednocześnie Komendant 

wyjaśnił, iż w ramach planowanej reorganizacji, przyjmuje się, że w gminach powstaną punkty 

przyjęć, gdzie wyznaczeni funkcjonariusze będą pełnić dyżur jeden, czy dwa dni w tygodniu. 

Nawiązując  do  wypowiedzi  poprzednika,  Wójt  Gminy  dodał,  że  uczestniczył  w  konferencji 

dotyczącej  bezpieczeństwa,  na  której  omawiano  m.in.  zmiany organizacyjne  w policji.  Wójt 

wyjaśnił, że całkiem inaczej wygląda podejście struktur organizacyjnych do planowanych zmian, 

niż punkt widzenia władz gminy czy mieszkańców. 

Dyrektor  GOKiS,  korzystając  z  okazji,  że  są  przedstawiciele  lokalnej  policji,  zapytał  o  stan 

sprawy dotyczącej zniszczeń architektury drewnianej na szlaku turystycznym.

Kierownik Posterunku odpowiedział, że czterech sprawców zostało zidentyfikowanych i sprawa 

trafiła do sądu rodzinnego dla nieletnich.

Komendant Marek Żmuda dodał, że mimo iż jednostka jest mała, to mamy spore osiągnięcia i 

wykrywalność lokalnej policji jest duża, m.in. z art. 288 kodeksu karnego. 

Kierownik Jarosław Hendzel wyjaśnił, że teren na którym doszło do dewastacji, jest trudny do 

monitorowania  z  uwagi  na  brak  dostępu.  Założenie  urządzeń  monitorujących  też  jest  tam 

niemożliwe.  Dlatego  tak  ważne  jest  wychowanie  młodego  człowieka  w  domu,  w  szkole  i 

uświadomienie mu, że nie warto niszczyć mienia, które służy nie tylko mieszkańcom ale również 

turystom i jest wizerunkiem gminy.

Radny Paweł Jamrożek: samo ujawnienie sprawców jest ważnym faktem i o tym się powinno 

szerzej informować publiczność, społeczeństwo. To świadczy o tym, że jesteście skuteczni i 

takie osoby nie czują się bezkarne. Ta informacja jest dla nas cenna i dlatego uważam, że za 
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pośrednictwem  mediów  powinna  być  przekazana  mieszkańcom,  tak  by  potencjalne  osoby 

zainteresowane tego typu działaniami, poczuły respekt.

Kierownik Hendzel wyjaśnił, że decyzja o podaniu wyroku do publicznej wiadomości jest w gestii 

sądu. Taka informacja jest wywieszana na tablicy ogłoszeń w budynku urzędu gminy.

Radni nie zgłosili więcej uwag; sprawozdanie zostało przyjęte do wiadomości.

Ad. 7.
Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Masłowie za 2011 rok.

Kierownik  Gminnej  Biblioteki  Publicznej  –  pani  Anna  Obara  przedstawiła  szczegółowo 

sprawozdanie, będące załącznikiem niniejszego protokołu.

Nie zgłoszono żadnych uwag; sprawozdanie zostało przyjęte.

Ad. 8.
Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Masłowie za rok 2011.

Pan  Adam  Grzegorzewski  –  Dyrektor  Gminnego  Ośrodka  Kultury  i  Sportu  w  Masłowie 

przedstawił szczegółowo sprawozdanie. 

Pani Krystyna Nowakowska – Kierownik Centrum Edukacyjnego Szklany Dom Dworek Stefana 

Żeromskiego w Ciekotach przedstawiła sprawozdanie z działalności Centrum za 2011 rok.

Radny  Stanisław  Doleziński  do  Dyrektora  GOKiS:  powiedział  pan  o  nowych  obiektach,  że 

zostały otworzone, jakie to są obiekty?

Dyrektor  GOKiS:  we wrześniu ubiegłego roku został  nam przekazany obiekt dawnego ŚUL, 

który gmina odzyskała po wielkiej batalii i który uruchomiliśmy i funkcjonuje pod nazwą Hostel 

Lubrzanka. Poza tym, Izba Dobrego Smaku, która jest w trakcie uruchamiania.

Radny Mirosław Januchta:  na poprzedniej  Komisji  Budżetu i  Finansów upominał  się Pan o 

pieniądze  na  organizowanie  imprez  –  i  bardzo  dobrze,  jestem „za”.  A chciałbym  od  Pana 

uzyskać  wyjaśnienie  na  temat  likwidacji  rozgrywek  turnieju  piłki  nożnej  i  piłki  siatkowej.  Z 

mojego wyliczenia,  brało w nim udział  średnio około 300 osób,  w różnym wieku.  Ten zapis 

„GOKiS” - to „S” na końcu, jest w zasadzie niepotrzebne, ponieważ 10.000 zł na sport w tak 

dużej gminie, o liczbie mieszkańców ponad 10 tyś., dla mnie to utopia. Co można zrobić za 

10.000 zł.,  proszę Państwa? Ja wiem,  że Pan ma bardzo napiętą sytuację budżetową,  ale 

prosiłbym o wyjaśnienie tego. Jeszcze jedno, ta liczba zespołów nie jest dla mnie imponująca, 

ponieważ jak nie takie mamy pielęgnować w naszej gminie. 

Dyrektor  Grzegorzewski:  w  roku  ubiegłym,  jak  ja  przyszedłem  tu  do  pracy,  jeszcze  trwały 

umowy dla  trenerów.  Te kwoty w ubiegłym roku były  dużo wyższe,  w porównaniu  do roku 

bieżącego. Chętnie o tym opowiem w punkcie 14, gdzie omówię sprawy bieżące. 

Radny Andrzej Bawół: porównując miesiące kwiecień – maj 2011 roku do roku bieżącego; jest 

tendencja wzrostowa gości w Centrum.
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Kierownik CE Krystyna Nowakowska odpowiedziała,  że raczej tak.  Brak jest szczegółowych 

danych dotyczących ubiegłego roku, natomiast dużym zainteresowaniem cieszył się tegoroczny 

majowy weekend.

Wójt  Ryszard  Pazera  uzupełnił  wypowiedź  dyrektora,  informując  że  jednostka zatrudnia  19 

osób, dodatkowo dwie osoby są zatrudnione w bibliotece. Instytucja rozszerzyła zakres swojej 

pracy, w tym również zakres zajęć sportowych. Trudno jest oceniać te prace w już maju, kiedy 

jest jeszcze czas na ich realizację. 

Brak więcej uwag, sprawozdanie zostało przyjęte.

Ad. 9.
Projekt  uchwały  w  sprawie  ustalenia  wysokości  ekwiwalentu  pieniężnego  dla  członków 

Ochotniczych  Straży  Pożarnych  biorących  udział  w  działaniach  ratowniczych  oraz  szkoleniach 

pożarniczych.

Wójt Gminy Ryszard Pazera omówił szczegółowo projekt uchwały. 

Komisja  Budżetu  i  Finansów,  na  posiedzeniu  w  dniu  28.05.2012  roku  pozytywnie  zaopiniowała 

projekt (stanowi załącznik protokołu).

Radny Stanisław Doleziński zapytał, czy stawka za udział w szkoleniu również została zwiększona.

Radny Andrzej Bawół odpowiedział, ze zwiększona została stawka za udział w akcji ratowniczej z 9 

zł na 12 zł, zaś stawka za szkolenie wynosiła 9 zł i została zmniejszona  i rozbita na dwie stawki: 

− 6 zł za szkolenie poza terenem gminy oraz

− 3 zł za szkolenie na terenie gminy.

Radny Bawół zaapelował o przyjęcie tego projektu uchwały.

Nie zgłoszono uwag.

Uchwała Nr XXI/144/12 Rady Gminy Masłów w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu 
pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych biorących udział  w działaniach 

ratowniczych  oraz  szkoleniach  pożarniczych –  została  podjęta  w  głosowaniu:  14  „za”, 

jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik protokołu. 

Ad. 10.
Projekt  uchwały  w  sprawie  nabycia  w  drodze  darowizny  na  rzecz  Gminy  Masłów  udziałów 

wynoszących po 1/7 części we współwłasności działek położonych w Dąbrowie i w Kielcach oraz 

odpłatnego nabycia na rzecz Gminy Masłów działek położonych w Dąbrowie z przeznaczeniem pod 

budowę budynku świetlicy wiejskiej.

Pan Dariusz Korczyński – Kierownik referatu Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej omówił 

projekt.

Radny Mirosław Januchta zapytał kto negocjował ceny działek.

Pan Korczyński odpowiedział, że pan Wójt. 
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Radny Januchta: brawo, Panie Wójcie.

Radny Stanisław Doleziński poinformował, że tereny te są uzbrojone w media (energia, sieć 
wodociągowa i kanalizacyjna).

Radny Paweł Jamrożek poprosił  o poparcie tego wniosku.  W ramach zrównoważonego rozwoju 

gminy, budowa świetlicy w Dąbrowie jest ważną inwestycją, podczas m.in. gdy w Ciekotach jest 

Szklany Dom, w Domaszowicach i Dolinie Marczakowej trwają prace związane z budową świetlicy.

Radny Andrzej Pedrycz poinformował, że Klub Radnych nie był nigdy przeciwko zakupowi działek; 

bo taka informacja była przekazana. Radny zdementował ją i wyjaśnił, że Klub miał zastrzeżenia co 

do formy zakupu działek. Radny zwrócił się do Wójta z prośbą o przedstawienie informacji z tego, co 

Wójt obiecał, przy okazji uchwalania budżetu na 2012 rok.

Ryszard Pazera – Wójt Gminy: jeśli chodzi o oświetlenie chodnika w Mąchocicach Kapitulnych – 

projekt  jest  już  zlecony,  będzie  opracowany,  otrzymamy pozwolenie  na  budowę.  Jeśli  chodzi  o 

ogrodzenie placu zabaw przy ul. Podklonówka – również pan inspektor Fąfara zbiera oferty. Wiemy, 

że około 8.000 zł będzie to kosztować, również będzie wykonane. Przepust jest w trakcie realizacji. 

Radny  Andrzej  Bawół:  chciałbym  poprzeć  kolegę  Andrzeja;  tutaj  nie  chodziło  radnym  o 

zablokowanie, jestem ostatnią osobą, która blokowałaby inwestycje w Masłowie, czy w Dąbrowie, 

czy w innej miejscowości. Chodzi tu o kwestie wprowadzenia tego do budżetu i później zmiany w 

projekcie  i  najbardziej  to,  w  którym  momencie  był  zdjęty  warunek.  Widzę,  że  koledzy  radni  z 

Dąbrowy są bardziej skuteczni od pozostałych, bo np. warunek sprzedaży działki nie jest zdjęty w 

Brzezinkach,  nie  jest  zdjęty  z  inwestycji  w  Domaszowicach.  Także  gratuluję  kolegom,  za  taką 

skuteczność, natomiast sama forma, moim zdaniem, nie do końca była w porządku.  Natomiast, 

będę głosował za zakupem tej działki.

Radna Genowefa Jaros: jesteśmy w punkcie dotyczącym działki w dąbrowie. Jestem zdziwiona, że 

właśnie teraz zaczynamy dyskutować nad tym, jak to się stało, że jest zdjęty warunek z inwestycji w 

Dąbrowie.  A pragnę  przypomnieć,  że  materiały  na  sesję  otrzymaliśmy  wszyscy  jako  pierwotny 

projekt listopadowy. A potem wydaje mi się, że przydałoby się dokładnie analizować projekt, który 

dostaliśmy w styczniu. Nie spotkałam się osobiście, prowadząc Radę i wcześniej komisje z żadną 

dyskusją ze strony radnych, co jest z inwestycją w Dąbrowie. Tylko przyjęliśmy budżet bez dyskusji, 

ewentualnie w przerwie, coś tam sobie mówiąc, to mnie to nie interesuje. Natomiast, jak jako radna 

mogę się dziwić w połowie roku, jak to się stało, że inwestycja w Dąbrowie jest niewarunkowana, w 

Brzezinkach warunkowana, skoro mam materiały listopadowe, mam materiały na 14 dni wcześniej w 

styczniu. Warto było to przeanalizować, były komisje – należało wtedy pytać, przeanalizować. Nikt 

nie pytał, nikt nie analizuje – wygląda na to; bo tak się stało że budżet przyjmujemy i nagle teraz  

zdziwieni  jesteśmy.  Więc nie  okazujmy zdziwienia,  bo nie ma się tu  czemu dziwić,  tylko należy 

rozsądnie podejść do naszych obowiązków. jeżeli mam za czymś głosować, to chyba mam materiały 

i na sesji i na komisji – analizuję i dopytuję. Nic nie robiliśmy w tym względzie, pamiętacie Państwo,  

że na sesji budżetowej i na komisjach, nie pytaliście Państwo o nic. Należy przygotowywać się do  

sesji i analizować i po prostu, nie mówić nic sobie źle – róbmy co do nas należy. Bo teraz na tym 
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etapie, w maju, kiedy przyjęliśmy budżet w styczniu – teraz jesteśmy zdziwieni, co się stało, że w 

Dąbrowie jest inwestycja. Wszystko w materiałach było, natomiast warunkowana jest inwestycja w 

Domaszowicach.  Ja  też  czekam,  jeżeli  uda się  zrealizować  warunek  w Brzezinkach  inwestycja 

ruszy. Może jest to niedopatrzenie, ale gdybym ja czegoś nie dopatrzyła, to bym słuchała po prostu i 

przyjęła do wiadomości, a nie podnosiła problem, że coś tam jest niedopatrzone. Proszę to przyjąć 

jako informację, która jest zgodna z prawdą. Rzecz przyjęta wcześniej ma swoje konsekwencje. 

Dlatego róbmy co do nas należy.

Radny Andrzej Bawół:  chciałbym się odnieść do koleżanki.  Ja rozumiem; gdybym ja, jako jedna 

osobo, jako nowy radny nie zrozumiał tematu, ale jeżeli osiem osób nie zrozumiało pewnego tematu, 

to myślę że nie do końca tak jest, jak Pani powiedziała. 

Radny Andrzej Pedrycz dodał,  że nikt nie powiedział o tej  zmianie, w odniesieniu do materiałów 

listopadowych. Nikt na komisjach nie wspomniał, że taka zmiana nastąpiła, dlatego nie pytaliśmy.  

Radna Jaros zwróciła się z prośbą o zakończenie tej dyskusji, bo nie to jest przedmiotem obrad.

Brak więcej uwag.

Komisja  do  Spraw  Inwestycji,  na  posiedzeniu  w  dniu  25  maja  2012  roku,  pozytywnie 

zaopiniowała powyższy projekt (stanowi załącznik protokołu).

Komisja Budżetu i Finansów, w dniu 28 maja 2012 r. zaopiniowała pozytywnie przedstawiony 

projekt (stanowi załącznik).

Komisja Ochrony Środowiska, Gospodarki Gruntami i Rolnictwa, na posiedzeniu w dniu 25 maja 

2012 roku, zaopiniowała pozytywnie omawiany projekt uchwały (stanowi załącznik).

Nie zgłoszono więcej uwag.

Uchwała Nr XXI/145/12 Rady Gminy Masłów w sprawie nabycia w drodze darowizny na 
rzecz  Gminy  Masłów  udziałów  wynoszących  po  1/7  części  we  współwłasności  działek  
położonych  w  Dąbrowie  i  w  Kielcach  oraz  odpłatnego  nabycia  na  rzecz  Gminy  Masłów 

działek położonych w Dąbrowie z przeznaczeniem pod budowę budynku świetlicy wiejskiej – 

została podjęta w głosowaniu: 13 „za”, 1 „„wstrzymujący się” i stanowi załącznik protokołu. 

Ad. 11.
Projekt uchwały w sprawie wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych przy drodze 

powiatowej  nr  0308  T  Kajetanów  –  Dolina  Marczakowa  –  Nademłynie  w  miejscowości  Dolina 

Marczakowa.

Pan Dariusz Korczyński – Kierownik BiGP przedstawił projekt uchwały.

Sekretarz Gminy Bogusław Krukowski dodał, że im szybciej zrealizujemy założenia uchwały, 

tym szybciej uruchomimy linię i przedstawił wstępny rozkład jazdy tej linii.  

Komisja  do  Spraw Inwestycji,  w  dniu  25.05.2012  roku,  pozytywnie  zaopiniowała  powyższy 

projekt (stanowi załącznik).

Komisja  Budżetu  i  Finansów,  w dniu  28.05.2012  r.  zaopiniowała  pozytywnie  przedstawiony 

projekt (stanowi załącznik).
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Nie zgłoszono uwag. 

Uchwała  Nr  XXI/146/12 Rady  Gminy  Masłów  w  sprawie wstępnej  lokalizacji  nowych 
przystanków  komunikacyjnych  przy  drodze  powiatowej  nr  0308  T  Kajetanów  –  Dolina  

Marczakowa  –  Nademłynie  w  miejscowości  Dolina  Marczakowa –  przyjęta  została  w 

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

Ad. 12.
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy.

Pani Małgorzata Kumór – Skarbnik Gminy Masłów przedstawiła projekt.

Sekretarz Gminy Bogusław Krukowski dodał informację nt. realizowanych kursów dla strażaków 

z  terenu  gminy  (prawo  jazdy kat.  C  dla  10  strażaków oraz  kurs  pierwszej  pomocy dla  10 

strażaków). 

Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt.

Radny Andrzej Bawół zapytał jaki jest łączny plan dochodów i wydatków, po zmianach.

Skarbnik Gminy odpowiedziała, że w załącznikach 1 i 2 wskazane są kwoty, po zmianach. I tak, 

odpowiednio: dochody wynoszą 25.128.614,00 zł a wydatki 26.359.470,00 zł. 

Przewodniczący  Rady  poprosił  o  wyjaśnienie  pochodzenia  kwoty  130.00  zł  po  stronie 

dochodowej. 

Skarbnik  Gminy:  dotyczy  otrzymania  przez  Gminę  Masłów podatku  dochodowego  od  osób 

prawnych. Ten podatek jest przekazywany za pośrednictwem urzędów skarbowych, dlatego też 

gmina  planując  budżet  nie  ma  możliwości  przewidzenia  jakie  będą  wpływy  z  podatku 

dochodowego  od  osób  prawnych.  Planowany  budżet  zawierał  mniejsze  kwoty,  były  one 

szacowane na podstawie analizy średnich dochodów z lat ubiegłych. 

Radny Janusz Obara zapytał ile jeszcze gmina posiada wolnych środków.

Pani Skarbnik odpowiedziała, że w uchwale jest zapisana kwota i jest to 1.230.856,00 zł. 

Radna Małgorzata Kozubek zapytała czy osoby skierowane na szkolenie muszą mieć powyżej 

50 lat.

W odpowiedzi Sekretarz wyjaśnił, że w przypadku kursu na prawo jazdy kat. C - minimum 3 

osoby muszą być po 50 roku życia, natomiast w przypadku kursu pierwszej pomocy wymagana 

jest minimalna liczba 4 osób w tym wieku.

Nie zgłoszono więcej uwag.

Uchwała  Nr  XXI/147/12 Rady  Gminy  Masłów  w  sprawie zmiany  uchwały  budżetowej  
Gminy – została przyjęta w głosowaniu: 14 „za”, jednogłośnie i stanowi załącznik protokołu. 

Ad. 13.
Projekt  uchwały  w  sprawie  zmiany  uchwały  w  sprawie  przyjęcia  wieloletniej  prognozy 

finansowej Gminy Masłów na lata 2012-2025.

8 z 12



Projekt przedstawiła pani Małgorzata Kumór – Skarbnik Gminy Masłów.

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

Przewodniczący otworzył dyskusję. 

Radny  Janusz  Obara  zapytał,  czy  w  przyszłości  istnieje  szansa,  że  w  budynku  będą 

realizowane jakieś działania, stopniowo, w miarę możliwości finansowych.

Wójt  Gminy  Ryszard  Pazera  odpowiedział,  że  zgodnie  z  sugestią  pana  radnego,  że  za 

300.000zł  uda  się  wykonać  budynek  surowy,  otwarty  -dokonana  została  analiza,  z  której 

wynikło, że środki na to zadanie są za niskie. Dlatego Wójt zdecydował się na przesunięcie 

środków z roku 2013, tak aby zakończyć pierwszy etap inwestycji w stanie surowym, otwartym.

Radny Obara odpowiedział,że za te środki może da się coś zrobić.

Wójt Gminy: Pana podejście jest racjonalne i upatruję tu sukces w realizacji zadania. 

Sekretarz  Gminy  Bogusław  Krukowski  dodał,  że  analizowane  są  możliwości  pozyskania 

środków w ramach LGD. Być może uda się pozyskać jakieś pieniądze z zewnątrz. 

Przewodniczący Rady zapytał, czy mamy informację ile pieniędzy zabrakło do zadania.

Pan Dariusz Korczyński przedstawił kwoty kosztorysu; około 500.000 zł.

Wójt dodał, że po przetargu uda się urealnić te kwoty i liczymy na zmniejszenie kosztów.

Przewodniczący Rady wyjaśnił, że sprawa była poruszana na komisjach i założenie jest takie, 

by uruchomić budynek jak najszybciej,  żeby nie okazało się tak, jak było w Woli  Kopcowej, 

gdzie budynek w stanie surowym stał przez kilka lat.

W odpowiedzi, Wójt wyjaśnił, że nie zgadza się do końca z =faktem niszczenia budynku, jednak 

na ten moment nie może złożyć tak daleko idących deklaracji w tej sprawie.

Radny Stanisław Doleziński wyjaśnił stan sprawy związanej z budową świetlicy w Dąbrowie i 

poinformował, że stara się o pozyskanie środków z innych struktur. 

Radna Regina Chyb: cofnijmy się do projektu budżetu i wyjaśnijmy, że wykończenie budynku w 

Woli Kocowej było warunkowane sprzedażą działek. 

Radny Andrzej  Pedrycz:  trzy działki  zostały  sprzedane;  na spotkaniu  w Woli  Kopcowej  byli 

obecni strażacy i chcieli zablokować sprzedaż działek. Na Pana prośbę i wyjaśnienie, że w tym 

roku wykończy ten budynek i to było podstawą do decyzji o sprzedaży. A teraz okazuje się, że ta 

inwestycja, która miała być zrobiona, będzie zrobiona po kolejnej sprzedaży działek. Już Wola 

Kopcowa więcej działek nie sprzeda – mówię to w imieniu Rady Sołeckiej i mieszkańców.

Obrady opuścił radny Bogusław Moskal.

Wójt Gminy: to co Pan mówi, to trochę hipokryzja. Doskonale Pan wie, że te działki miały inne 

przeznaczenie, tj. zasilenie kwoty dokończenia budynku Domu Ludowego. Dlatego proszę nie 

łączyć tych dwóch obiektów.

Radny Pedrycz: w dokumentach jest zapisane, że te środki miły iść na dokończenie istniejących 

inwestycji w Woli Kopcowej, i te trzy inwestycje „szły”. Nowych inwestycji w Woli Kopcowej nie 

ma żadnych.
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Wójt wyjaśnił, że w uchwale budżetowej tegorocznej jest zapisany warunek sprzedaży działek w 

celu realizacji wykończenia budynku w Woli Kopcowej. 

W związku z brakiem kolejnych uwag, Przewodniczący zamknął dyskusję.

Uchwała  Nr  XXI/148/12 Rady  Gminy  Masłów  w  sprawie zmiany  uchwały  w  sprawie 
przyjęcia wieloletniej  prognozy finansowej  Gminy Masłów na lata 2012-2025 – podjęta 

została w głosowaniu 12 „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym się”. Uchwała stanowi załącznik 

protokołu.  

Ad. 14.
Informacja  nt.  bieżącej  działalności  Gminnego  Ośrodka  Kultury  i  Sportu  w  Masłowie  wraz  z 

Centrum Edukacyjnym "Szklany Dom" - Dworek Stefana Żeromskiego oraz Hostelem "Lubrzanka".

Pan  Adam  Grzegorzewski  –  Dyrektor  GOKiS  przedstawił  prezentację  związaną  z  bieżącą 

działalnością jednostki i omówił planowane działania. Pani Krystyna Nowakowska – Kierownik 

CE Szklany Dom przedstawiła informację z bieżących działań jednostki  oraz możliwości ich 

finansowania.

Przewodniczący Rady poprosił o przekazanie informacji nt. planu imprez dla radnych i sołtysów.

Radna Małgorzata Kozubek zapytała o organizację piłki siatkowej, czy uwzględniono w planie 

imprez.

Pan Grzegorzewski odpowiedział, że w związku z tym, że GOKiS dysponuje kwotą 13.000 zł na 

realizację tych zadań – trudno mówić o cyklicznej organizacji zawodów w piłce, czy to nożnej 

czy halowej. Wstępnie rozmawialiśmy z panem Wojtkiem, który pomaga w realizacji rozgrywek i 

przymierzamy się do tego zadania. 

Nie zgłoszono więcej uwag; informacja została przyjęta.

Ad. 15.
Informacja o nowym podziale gminy na jednomandatowe okręgi wyborcze,  obowiązujące od 

2014 r.

Sekretarz  Gminy  Bogusław  Krukowski  omówił  szczegółowo  warunki  podziału  gminy  na 

jednomandatowe  okręgi  i  przedstawił  dwie  propozycje  podziału  gminy.  Sekretarz  zaznaczył 

jednocześnie, że jest to wstępna informacja i propozycje. Termin podjęcia uchwały upływa z 

końcem  października  2012.  jeżeli  do  tego  czasu  Rada  nie  podejmie  decyzji,  Komisarz 

Wyborczy  zobligowany  jest  do  dokonania  podziału  i  przedstawienia  informacji  Państwowej 

komisji Wyborczej.

Brak uwag w tym temacie.

Ad. 16.
Interpelacje, wnioski i zapytania.
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Radna Małgorzata Kozubek zwróciła się z prośbą o uzupełnienie tłucznia na drogach gminnych: 

ul. Spacerowa, Piaskowa i Świerczyńska.   

Radny  Andrzej  Pedrycz  przedstawił  informację  jaką  otrzymał  z  Międzygminnego  Związku 

Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach w sprawie realizacji zadania na terenie Gminy Masłów. 

Zgodnie z harmonogramem, przetarg na kanalizację w Masłowie winien ruszyć w tym roku, 

równolegle z pracami związanymi z wodociągowaniem Brzezinek. 

Radny  Paweł  Jamrożek  dodał,  że  14.06.br.  zaplanowany  jest  wybór  ofert  na  inżyniera 

kontraktu. Jeżeli nie będzie odwołań, to przewiduje się, że po około 3 miesiącach ruszą prace. 

Przewodniczący Rady podsumowując  wypowiedzi  poprzedników wyjaśnił,  że  przy wariancie 

optymistycznym – prace ruszą we wrześniu, zaś w wariancie pesymistycznym należy przyjąć, 

że będzie to koniec roku kalendarzowego.

Wójt Gminy Ryszard Pazera poinformował, że szczegółowa informacja została umieszczona na 

stronie internetowej gminy.

Radny  Pedrycz:  poprosił  o  zamontowanie  trzech  ławeczek  za  boiskiem  w  Woli  Kopcowej. 

Ponadto, radny zgłosił potrzebę wyremontowania ulicy Letniskowej w Woli Kopcowej, z uwagi 

na duże ubytki. 

Wójt poinformował, że opracowany został sposób napraw i będziemy go realizować. Wójt dodał, 

że wjazd na ulicę Letniskową został już naprawiony.

Radny Ryszard Szymczuch zgłosił konieczność poprawienia stanu drogi na zakręcie w kierunku 

szkoły w Mąchocicach Kapitulnych oraz w stronę Zakaniowa. Ponadto radny zgłosił potrzebę 

pomalowania  impregnatem  przystanków  na  krzyżówce  w  Mąchocicach  Kapitulnych  oraz 

wykoszenia poboczy na drodze gminnej. 

Wójt Gminy: jeśli chodzi o drogi gminne – tak. Natomiast jeśli chodzi o sieć dróg powiatowych; 

w  tym  celu  rozmawiałem  osobiście  z  panem  dyrektorem Wróblem,  który  poinformował,  że 

zakupili w tym roku dwa ciągniki wraz z pełnym osprzętowieniem do koszenia rowów i są na 

etapie technicznego kompletowania i za dwa tygodnie wyjadą do koszenia. Wójt dodał, że na 

drodze  gminnej,  w  miarę  możliwości  przerobowych  wykonujemy prace  porządkowe.  Takich 

miejsc na terenie gminy jest bardzo dużo, w związku z tym potrzeba trochę czasu. 

Przewodniczący  Rady  Gminy  zwrócił  się  z  pytaniem  dotyczącym  odpowiedzi  Wojewody  w 

sprawie  niepodjęcia  uchwały o  wygaśnięcia  mandatu radnego Pedrycza.  Czy ta  odpowiedź 

kończy postępowanie?

Wójt: nie, sprawa jest w toku. Odwołałem się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który 

rozpatrzy sprawę. Pismo to, żeby uświadomić Państwa radnych, nie jest decyzją tylko jest to 

pismo opiniotwórcze, gdzie w sposób enigmatyczny organ w postaci Wojewody wyraził opinię 

co do stanowiska Wójta Gminy Masłów w sprawie wygaśnięcia mandatu  radnego Andrzeja 

Pedrycza.  W  związku  z  tym  należało  sprawę  skierować  do  Wojewódzkiego  Sądu 

Administracyjnego celem rozstrzygnięcia. 
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Nie zgłoszono więcej uwag.

Ad. 17.
Sprawy organizacyjne, komunikaty.

Radny Paweł Jamrożek złożył na ręce Przewodniczącego Rady zaproszenie na swój ślub.

Przewodniczący  Rady  Gminy  poinformował,  ze  kolejna  sesja  planowana  jest  na  dzień  27 

czerwca br. i poprosił o zgłaszanie do biura rady informacji o planowanych urlopach.

Pan Ryszard Pazera – Wójt  Gminy Masłów zaprosił  zebranych na uroczystości związane z 

rocznicą pobytu bł.  Jana Pawła II  na ziemi Masłowskiej.  W dniu 04 czerwca na lotnisku,  o 

godzinie 10:30 odbędzie się msza św. 

Sekretarz Gminy Bogusław Krukowski poinformował, że Prezes Stowarzyszenia Sołtysów Ziemi 

Kieleckiej  przesłał  pismo,  w  którym  informuje  o  wyróżnieniu  dla  pana  sołtysa  Romana 

Kołomańskiego. Zjazd sołtysów odbędzie się 30 czerwca w Wąchocku. Zgłoszenie uczestnictwa 

należy potwierdzić do dnia 10 czerwca w urzędzie gminy. .

Po wyczerpaniu tematyki Przewodniczący Rady podziękował za udział w XXI sesji Rady Gminy 

Masłów i o godzinie 17.20 – zamknął obrady.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokolant: Przewodniczący Rady Gminy Masłów

Joanna Synak /-/ Sylwester Wojtyna
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