
Protokół Nr XXIX/2012
z sesji Rady Gminy Masłów, 

która odbyła się w dniu 27 grudnia 2012 roku

Tematyka sesji:
1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu Nr XXVIII 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 Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013.

7. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy.

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

Gminy Masłów na lata 2012-2025.

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

budżetowego – 2012.

10. Projekt  uchwały  w  sprawie  przyjęcia  stanowiska  w  sprawie  wyodrębnienia  w  grupie  obszarów 

funkcjonalnych regionu świętokrzyskiego Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego.

11.  Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku o dofinansowanie dla projektu pn. 

„Kielecki Obszar Funkcjonalny”.

12. Projekt  uchwały  w  sprawie  określenia  wymagań  dla  lokalizacji  pasiek  stacjonarnych  oraz 

wędrownych na terenie Gminy Masłów.

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 27 grudnia 2012 roku o 

godzinie  15.40  Przewodniczący  Rady  Gminy  Masłów  –  Sylwester  Wojtyna,  otworzył  obrady. 

Przewodniczący 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.

Przewodniczący  Komisji  Ochrony  Środowiska,  Gospodarki  Gruntami  i  Rolnictwa  przedstawił 

wniosek Komisji o zdjęcie z porządku obrad punktu 12 – Projekt uchwały w sprawie  określenia 

wymagań dla lokalizacji pasiek stacjonarnych oraz wędrownych na terenie Gminy Masłów.

Radni, w głosowaniu – 15 „za”, jednogłośnie przyjęli wniosek o zmianę porządku obrad.

Wójt  Gminy  Masłów Ryszard  Pazera  złożył  wniosek o  częściową zmianę  treści  punktu  11,  w 

brzmieniu: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Masłów do projektu pn. 

„Kielecki Obszar Funkcjonalny”.

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

Przewodniczący Rady Gminy Masłów złożył wniosek o zdjęcie z porządku obrad punktu 4 – Przyjęcie 

protokołu  Nr  XXVIII z  poprzedniej  sesji,  z  uwagi  na  krótki  okres  między sesjami  i  nieobecność  z 

powodu choroby pracownika odpowiedzialnego za obsługę Rady.

Zmiana został przyjęta w głosowaniu 15 „za”, jednogłośnie.

Nie zgłoszono więcej uwag.

Porządek obrad wraz ze zmianami został przyjęty w głosowaniu 15 „za”, jednogłośnie. 

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. 

Nie zgłoszono uwag; sprawozdanie zostało przyjęte do akceptującej wiadomości. 

Ad. 6.
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013.

Projekt przedstawiła pani Monika Dolezińska – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Gmina Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, na posiedzeniu w dniu 20 grudnia 2012 roku 

pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt.

Radny  Andrzej  Bawół  zapytał  kto  personalnie  jest  Pełnomocnikiem  Wójta  ds.  profilaktyki  i 

rozwiązywania problemów alkoholowych.

Kierownik GOPS odpowiedziała, że na razie jest pan Jakub Dąbrowa.

Komisja Oświaty, Kultury, Opieki Społecznej i Promocji Gminy, na posiedzeniu w dniu 27 grudnia 2012 

roku pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt (stanowi załącznik protokołu).

Komisja Budżetu i Finansów, na posiedzeniu w dniu 27.12.2012 roku pozytywnie zaopiniowała projekt 

uchwały (stanowi załącznik).

Nie zgłoszono więcej uwag.
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Uchwała  Nr  XXIX/210/12  Rady  Gminy  Masłów  w  sprawie uchwalenia Gminnego  Programu 

Profilaktyki  i  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i  Przeciwdziałania Narkomanii  na rok  

2013 – przyjęta została w głosowaniu 15 „za”, jednogłośnie i stanowi załącznik protokołu. 

Ad. 7.
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy.

Pani Małgorzata Kumór – Skarbnik Gminy Masłów przedstawiła projekt.

Komisja Budżetu i Finansów, w dniu 27.12.2012 r. zaopiniowała pozytywnie przedstawiony projekt 

(stanowi załącznik).

Nie zgłoszono uwag.

Uchwała Nr XXIX/211/12 Rady Gminy Masłów w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy 
– przyjęta została w głosowaniu 15 „za”, jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik protokołu. 

Ad. 8.
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej 

Gminy Masłów na lata 2012-2025.

Pani Małgorzata Kumór – Skarbnik Gminy Masłów przedstawiła projekt.

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

Nie zgłoszono uwag.

Uchwała  Nr  XXIX/212/12 Rady  Gminy  Masłów  w  sprawie zmiany  uchwały  w  sprawie 
przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Masłów na lata 2012-2025 – podjęta została 

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

 

Ad. 9.
Projekt  uchwały  w  sprawie  uchwalenia  wykazu  wydatków,  które  nie  wygasają  z  upływem  roku 

budżetowego – 2012.

Projekt przedstawiła Skarbnik Gminy Masłów Małgorzata Kumór.

Łączna kwota wydatków niewygasających wynosi 373.118,37 zł. 

Komisja Budżetu i Finansów, na posiedzeniu w dniu 27.12.2012 roku pozytywnie zaopiniowała 

projekt (stanowi załącznik protokołu)

Uchwała  Nr  XXIX/213/12 Rady  Gminy  Masłów  w  sprawie odwołania  z  funkcji  
Przewodniczącego  Rady Gminy Masłów – została podjęta w głosowaniu 15 „za”, jednogłośnie. 

Uchwała stanowi załącznik protokołu. 

Ad. 10.
Projekt  uchwały  w  sprawie  przyjęcia  stanowiska  w  sprawie  wyodrębnienia  w  grupie  obszarów 

funkcjonalnych regionu świętokrzyskiego Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego.
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Wójt Gminy Masłów Ryszard Pazera przedstawił projekt uchwały i przybliżył historię powołania oraz 

cele funkcjonowania Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego.

Komisja Budżetu i Finansów na posiedzeniu w dniu 27 grudnia 2012 roku pozytywnie zaopiniowała 

omawiany projekt uchwały.

Nie zgłoszono uwag.

Uchwała  Nr  XXIX/214/12 Rady  Gminy  Masłów  w  sprawie przyjęcia  stanowiska  w  sprawie 
wyodrębnienia w  grupie  obszarów funkcjonalnych regionu świętokrzyskiego Kieleckiego 

Obszaru Funkcjonalnego –  w  głosowaniu:  15  „za”,  jednogłośnie  została  podjęta  i  stanowi 

załącznik protokołu. 

Ad. 11.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Masłów do projektu pn. „Kielecki 

Obszar Funkcjonalny”.

Temat przedstawił Wójt Gminy Masłów Ryszard Pazera. 

Komisja  Budżetu  i  Finansów  pozytywnie  zaopiniowała  projekt  uchwały  (stanowi  załącznik 

protokołu).

Uchwała Nr XXIX/215/12 Rady Gminy Masłów w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie 

Gminy Masłów do projektu pn. „Kielecki Obszar Funkcjonalny” – została przyjęta w głosowaniu 

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

Ad. 13.
Interpelacje, wnioski i zapytania.

Sołtys sołectwa Mąchocice Kapitulne pan Jan Sobecki zgłosił problem związany z utrudnieniami w 

ruchu drogowym wynikającymi z trwającej budowy drogi w kierunku Leszczyn. Na tę chwilę prace 

są wstrzymane, z uwagi na warunki atmosferyczne, jednak policja często karze mandatami za 

przejazd przez drogę. Taka sytuacja miała miejsce w ostatnią niedzielę,  kiedy ludzie wracali  z 

kościoła. Sołtys poprosił o interwencję w tej sprawie.

Wójt odpowiedział, że podejmie rozmowy z Komendantem Komisariatu I Policji w Kielcach w celu 

analizy i rozwiązania problemu.

Radny Mirosław Januchta dodał,  że jest tam wstawiony znak zakazu wjazdu na teren budowy, 

jednak uciążliwość jest niesamowita.

Więcej uwag nie zgłoszono.

 Ad. 14.
Sprawy organizacyjne, komunikaty.

Sekretarz Gminy Masłów Bogusław Krukowski przedstawił sytuację Spółki Lotnisko Kielce, która 

została obciążona podatkiem od nieruchomości. Należność podatkowa, która wynosiła 470.000 zł 
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(plus odsetki z tytułu nieterminowości) została ściągnięta w części przez urząd skarbowy, z uwagi 

na  fakt,  iż  na  koncie  spółki  znajdowało  się  430.000,  które  w  całości  zostały  zajęte.  W  dniu 

dzisiejszym odbyło się Walne Zgromadzenie Udziałowców, na którym nie została podjęta uchwała 

w  sprawie  kontynuowania  prac  w  zakresie  podniesienia  kapitału,  tak  aby  spółka  mogła 

przynajmniej spłacić wierzytelności. Skutkuje to tym, że jutro zostanie złożony wniosek do sądu o 

upadłość spółki. Wiąże się to z tym, że część roszczeń, o które będzie się ubiegać Gmina – będzie 

się odbywała przez likwidatora. 

Przewodniczący  Rady  Gminy  Masłów  złożył  zgromadzonym  życzenia  noworoczne  i  po 

wyczerpaniu tematyki podziękował za udział w XXIX sesji Rady Gminy Masłów i o godzinie 16.30 – 

zamknął obrady.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Przewodniczący Rady Gminy Masłów

Protokolant: /-/ Sylwester Wojtyna

Joanna Synak
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