
Protokół Nr XXXVIII/2013

z sesji Rady Gminy Masłów, 

która odbyła się w dniu 26 września 2013 roku

Tematyka sesji:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołów Nr XXXVI i XXXVII z poprzednich sesji.

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

6. Przedstawienie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Masłów za I półrocze 2013 roku.

7. Przedstawienie informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze

2013 roku.

8. Przedstawienie informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2013 r.

9. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Masłów.

10. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej prognozy finansowej

na lata 2013-2025.

11. Projekt  uchwały  w  sprawie  zwolnień  od  podatku  od  nieruchomości  dla  przedsiębiorców

prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Masłów.

12. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Masłów Nr XXX/232/13 z dnia 24 stycznia

2013 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla  Powiatu Kielce.

13. Projekt  uchwały  intencyjnej  w  sprawie  aplikowania  Gminy  Masłów  o  środki  z  programu  pn.

„Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”,

na realizację zadania pn.  „Modernizacja ciągu komunikacyjnego na terenie sołectwa Mąchocice

Kapitulne” oraz zabezpieczenia na jego realizację środków finansowych w budżecie Gminy Masłów

na rok 2014.

14. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Masłów.

15. Projekt  uchwały  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  wydzierżawienie  części  działki  nr  257/4

o powierzchni 0,2168 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Wola Kopcowa.

16. Projekt  uchwały  w sprawie  zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

„Dolina Marczakowa I” na terenie gminy Masłów.

17. Projekt  uchwały w sprawie zmiany Nr  1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

„ DOMASZOWICE I” na terenie gminy Masłów.

18. Projekt  uchwały w sprawie zmiany Nr  2 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

sołectwa Wiśniówka na terenie gminy Masłów.

19. Projekt  uchwały  w  sprawie  zgody  na  wykonanie  odcinka  kanalizacji  sanitarnej  w  pasie  drogi

gminnej wewnętrznej działka nr 541 obręb Wola Kopcowa i w pasie drogi gminnej wewnętrznej nr
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82/2 obręb Domaszowice, przez wnioskodawcę Pana Artura Misztal  zam. Kielce.

20. Informacja Komisji Ochrony Środowiska, Gospodarki Gruntami i Rolnictwa dotycząca komunalizacji

działek nr 14/18 i 14/20 położonych w miejscowości Wiśniówka, obręb ewidencyjny Dąbrowa.

21. Informacja Komisji Ochrony Środowiska, Gospodarki Gruntami i Rolnictwa dotycząca komunalizacji

działek stanowiących drogi położone w Woli Kopcowej.

22. Interpelacje, wnioski i zapytania.

23. Sprawy organizacyjne, komunikaty.

Ad. 1.

Otwarcie sesji. 

Stosownie  do  art.  20  ust.  1  ustawy o  samorządzie  gminnym,  w dniu  26  września  2013 roku

o godzinie 13.10 Przewodniczący Rady Gminy Masłów – Sylwester  Wojtyna,  otworzył  obrady.

Przewodniczący przywitał radnych, sołtysów i przybyłych gości.

Ad. 2.

Stwierdzenie quorum.

W dzisiejszym posiedzeniu uczestniczy 13 radnych – 87 % 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. Nie zgłoszono uwag do proponowanego porządku obrad.

Radni, w głosowaniu 12 „za”, jednogłośnie przyjęli porządek obrad (podczas głosowania nieobecny

był radny Kazimierz Rachwał).

Ad. 4.

Przyjęcie protokołów Nr XXXVI i XXXVII z poprzednich sesji.

Nie zgłoszono uwag do protokołów.

W głosowaniu 12 „za”, jednogłośnie przyjęty został protokół Nr: XXXVI i XXXVII– z nadzwyczajnej

sesji.

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 Gminy Masłów Ryszard Pazera  przedstawił szczegółowo sprawozdanie.

Przybyli radni: Marek Dudzik i Stanisław Doleziński.

Radna Małgorzata Kozubek zapytała, co stało się z trylinką, którą wcześniej wyłożona była droga
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w kierunku lotniska.

Wójt  gminy odpowiedział,  że wykonawca zagospodarował  materiał,  w ramach uporządkowania

terenu, jednak były to bardzo zniszczone, popękane płyty.

Radna Kozubek dodała, że część z nich (najbardziej zniszczona) pozostała w rowie przy drodze,

prośba by to również zostało uprzątnięte.

Przewodniczący  Rady  zapytał  za  jaką  cenę  ogłoszony  został  kolejny  przetarg  na  sprzedaż

gruntów.

Wójt odpowiedział, że cena nie uległa zmianie, gdyż uważa że cena jest dość atrakcyjna. Ceny na

rynku nieruchomości „poszły w górę”, więc 100 zł za 1m2 nie jest wygórowaną ceną za działkę w

centrum Domaszowic. W Brzezinkach – działka położona w malowniczym miejscu, uzbrojona w

wodociąg. 

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

Ad. 6.

Przedstawienie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Masłów za I półrocze 2013 roku.

Skarbnik Gminy Małgorzata Kumór przedstawiła szczegółowo informację i odczytała uchwałę Nr

2135/2013 II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w sprawie opinii

o  informacji  o  przebiegu wykonania  budżetu Gminy Masłów za I  półrocze 2013 roku (stanowi

załącznik protokołu).

Komisja Budżetu i  Finansów, w dniu 23.09.2013 roku,  zaopiniowała pozytywnie przedstawioną

informację  o  przebiegu  wykonania  budżetu  Gminy  Masłów  za  I  półrocze  2013  roku  (stanowi

załącznik protokołu).

Komisja Rewizyjna, w dniu 24.09.2013 roku,  po dokonaniu analizy realizacji budżetu za I półrocze

2013 roku na podstawie udostępnionych dokumentów, wysłuchanych wyjaśnień i wypracowanych

wniosków  stwierdziła,  że  wykonanie  dochodów  i  wydatków  uznać  należy  za  prawidłowe  –

w głosowaniu 5 ”za”, jednogłośnie i nie wniosła uwag do przedstawionej informacji.

Nie zgłoszono uwag; informacja została została przyjęta.

Ad. 7.

Przedstawienie informacji  o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji  kultury za I  półrocze

2013 roku. 

Pani Wiesława Kamieniecka – Główny Księgowy przedstawiła informację  o przebiegu wykonania

planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2013 roku (stanowi załącznik protokołu).

Komisja Budżetu i Finansów, w dniu 23.09.br., zaopiniowała pozytywnie przedstawioną informację

(stanowi załącznik protokołu).

Komisja Oświaty, Kultury, Opieki Społecznej i Promocji Gminy, w dniu 26.09.2013 r. pozytywnie

zaopiniowała  przedstawioną informację  o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury
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za I półrocze 2013 roku (stanowi załącznik).

Nie zgłoszono uwag, informacja została przyjęta.

Wójt Gminy dodał, że gospodarka finansowa obu jednostek jest prowadzona w sposób prawidłowy,

z bardzo dobrym rezultatem nadwyżki przychodów nad wydatkami.

Ad. 8.

Przedstawienie informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2013 roku.

Szczegółowego omówienia tematu dokonała pani Małgorzata Kumór – Skarbnik Gminy. 

Komisja  Budżetu  i  Finansów  zaopiniowała  pozytywnie  przedstawioną  informację  (stanowi

załącznik).

Radny  Andrzej  Kułak  zabrał  głos  informując,  że  w  nawiązaniu  do  załącznika  nr  1;  nie  jest

przeciwny modernizacji ulic, ale ul. Spokojna jest już prawie na ukończeniu budowy kanalizacji.

Przewodniczący  Rady  zwrócił  uwagę,  że  sprawa  poruszona  przez  Pana  Radnego  dotyczy

kolejnego punktu.

Brak więcej uwag w tym punkcie, informacja została przyjęta.

Ad. 9.

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Masłów.

Skarbnik Gminy Małgorzata Kumór przedstawiła szczegółowo projekt uchwały omawiając zakres

autopoprawki Wójta, która była przedmiotem obrad Komisji Budżetu i Finansów. 

Radny  Andrzej  Kułak  zabrał  głos  informując,  że  nie  ma  nic  przeciwko  modernizacji  ulic

w Mąchocicach Kapitulnych, ale nie jest za zdjęciem zadania z ul. Spokojnej i mimo iż na komisji

głosował „za”, to teraz będzie przeciw.

Radny  Bogusław  Moskal  poprosił  o  indywidualne  głosowanie  zadania  dot.  przebudowy  ul.

Spokojnej, bo też jest przeciwko zdjęciu tego zadania.

Radny  Paweł  Jamrożek  zapytał  o  zadanie  dotyczące  budowy  świetlicy  w  Dąbrowie;  zadanie

przesunięte częściowo na 2014 rok – radny zapytał czy zostanie zrealizowane w 2014.

Skarbnik Gminy odpowiedziała, że zgodnie z przyjętym planem wykonany zostanie stan surowy

otwarty.

Radny Jamrożek dodał, że w tej sytuacji jest szansa, by budynek powstał jeszcze w tej kadencji.

Radna Małgorzata Kozubek zabrała głos w sprawie zdjęcia zadania z ul.  Spacerowej,  czy jest

szansa, tak jak w przypadku zadania w Dąbrowie, by zapisać je w wieloletnim planie. 

Skarbnik  Gminy  odpowiedziała,  że  od  strony  technicznej  zapisanie  zadania  realizowanego

w trakcie jednego roku nie może być ujęte w planie wieloletnim.

Radna Kozubek dodała, że skoro zdejmujemy zadanie w tym roku, to warto było by zapewnić jego

realizację w przyszłym roku.

Wójt Gminy odpowiedział, że jesteśmy przed przygotowaniem projektu budżetu na przyszły rok
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i poprosił o cierpliwość.

Radny  Andrzej  Pedrycz  poinformował,  że  wstrzyma  się  przed  głosowaniem  nad  projektem,

wyjaśniając, że 200.000 zł na boisko to bardzo dużo.

Radny Andrzej Bawół zapytał o kwotę 30.000 zł na oświetlenie drogi w kierunku Cedzyny.

Wójt odpowiedział, ze jest to linia składająca się z 9 lamp.

Radny Mirosław Januchta zabrał głos informując, ze nakłady na boisko w Mąchocicach kapitulnych

są  duże,  jednak  to  co  jest  teraz  przy  Zespole  Szkół  to  „namiastka  boiska,  zniszczona,

zdewastowana”. Możliwość pozyskania środków na orliki już się skończyła, a potrzeba wykonania

boiska jest duża, gdyż w obecnym stanie łatwo o kontuzje.

Radny Pedrycz poinformował,  że z Ministerstwa Sportu jest  możliwość dofinansowania boiska,

środki te spłaca się do końca maja; gmina nie złożyła wniosku o pozyskanie.

Wójt  Gminy odpowiedział,  że stwierdzenie radnego to nadużycie,  gdyż referat  promocji  składa

wnioski tam, gdzie jest możliwość pozyskania środków. Szczegółowe informacje można uzyskać

w referacie promocji.

Przewodniczący Rady dodał, że według jego opinii boisko ze sztuczną nawierzchnią jest potrzebne

i  co  do  tego  nie  ma  wątpliwości.  Jednak  słuszne  jest,  że  zadanie  nie  zostało  odpowiednio

doszacowane, stąd być może opinie niektórych radnych. Przewodniczący dodał również, że jest

przeciwny zdejmowaniu zadań bez zapewnienia, że w przyszłym roku będą one ujęte w budżecie

do realizacji. 

Wójt Gminy odpowiedział, że „dowodzenie jest sztuką, a szuka nie znosi szablonu”, dlatego zapis

w budżecie nie jest sztuką, ale jego realizacja wymaga szeregu działań zmierzających do realizacji

jak największej ilości zadań. Wójt przedstawił planowane zmiany ujęte w projekcie modernizacji ul.

Spokojnej i poinformował, że jest to ważny węzeł komunikacyjny z wjazdem do szkoły, do urzędu,

dlatego nie można tego zrobić na szybko. Wójt wyjaśnił równie, że ul. Świerczyńska nie mogła być

ujęta w tzw. Schetynówce, gdyż nie ma uregulowanego stanu prawnego gruntu. Wójt odniósł się

również do wypowiedzi Pana Przewodniczącego, informując że zarzut co do niedoszacowania jest

niesłuszny, gdyż decyzja o budowie boiska podjęta została w oparciu o kosztorys. 

Przewodniczący Rady zabrał głos informując, że jeżeli przyjmuje się zadanie za kwotę 300.000 zł,

a wychodzi 700.000 zł – to proszę nie mieć do radnych pretensji, że mają obiekcje co do zadania. 

Wójt  odpowiedział,  że  jeżeli  Pan  Przewodniczący  chce  takie  obiekcje  wprowadzać,  to  opóźni

działania gminy. 

Przewodniczący Rady Gminy,  wracając  do dróg,  poinformował,  że  radnych zadowoli  obietnica

Wójta że ul. Spacerowa i ul. Spokojna zostaną uwzględnione w projekcie budżetu, jak tylko kanał

sanitarny zostanie ułożony.

Wójt Gminy odpowiedział, że jak najbardziej i dodał, że Firma Kanryd pracująca w Woli Kopcowej

działa bardzo sprawnie i wykonuje kosmetykę drogi. 

Radny Kułak zapytał skąd pewność, ze w Mąchocicach Kapitulnych będzie położony kanał, skoro
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jeszcze nie zaczęli kopać.  

Radny Ryszard Szymczuch odpowiedział, że już firma już weszła na teren sołectwa.

Radny Kułak zabrał głos odnośnie przebudowy zakrętu, wszystkie studzienki zostały zamulone.

Kolejna sprawa; Wójt powiedział, że firmy które kopią są takie dobre,a na Podklonówce zostawiają

bałagan na podwórkach.

Radny Szymczuch odniósł  się do boiska w Mąchocicach Kapitulnych,  652.000 zł  obejmuje nie

tylko płytę boiska, ale również ogrodzenie, bieżnię, itp. radny zaapelował, by zadanie zrobić raz a

porządnie. W odniesieniu się do budowy kanalizacji – firma, która przekopuje działkę zobowiązana

jest  do  jej  uporządkowania  i  przywrócenia  stanu  pierwotnego.  Właściciel  posesji  otrzyma  do

podpisania  oświadczenie,  że  nie  wnosi  uwag  do  wykonania  prac;  jeśli  takie  oświadczenie

podpisze, to na własny koszt będzie musiał uporządkować ewentualne zastrzeżenia. 

Radny Kułak za apelował do radnych i sołtysów, aby uczulili mieszkańców w kwestii oświadczeń.

Radny Stanisław Doleziński zapytał jak mamy pisać projekt budżetu na 2014 rok, skoro zabieramy

teraz pieniądze ze świetlicy.

Wójt  Gminy  odpowiedział,  że  nikt  pieniędzy  nie  zabiera.  W  założeniach  było  130.000  zł  na

pierwszy  etap,  podobne  doświadczenie  mieliśmy  w  Dolinie  Marczakowej.  Jednak  jest  duże

prawdopodobieństwo, że wykonawca nie zdąży wykonać budynku w stanie surowym otwartym.

Wójt wyjaśnił szczegółowo procedurę i środki przeznaczone na realizację tego zadania.

Radny Jamrożek zabrał głos informując, że faktem jest że mamy w budżecie na ten rok 130.000 zł

na pierwszy etap i zapytał dlaczego nie ma w WPF limitu 49.000 zł zabezpieczonych na zadanie.

Skarbnik Gminy odpowiedziała, że w tym roku będzie tylko część zadania zrealizowana.

Radny Jamrożek dodał, że jego intencją jest aby budynek został wykonany w tej kadencji do stanu

surowego zamkniętego.

Radna Genowefa Jaros zabrała głos, informując, że cieszy się z takiej dyskusji nad projektem.

Radna odniosła się do budowy wodociągu w Brzezinkach, gdzie mimo podpisania oświadczenia

przez właścicieli  – pracownicy firmy kilkukrotnie jeszcze sprawdzają stan. Radna przypomniała

o gwarancji rocznej na wykonane prace i poprosiła, by w sprawozdaniu Wójta od czasu do czasu

ujęta została informacja nt. wniosków składanych o dofinansowanie realizacji zadań.

Radny Pedrycz przypomniał, że budynek wielofunkcyjny w Woli Kopcowej miał być zakończony

trzy lata temu, rozpoczynają się kolejne inwestycje, a to zadanie nie jest realizowane. Dlatego

radny poinformował, ze wstrzyma się od głosu w tej kwestii, gdyż stracił zaufanie do składanych

obietnic. 

Wójt  Gminy odniósł  się  do wypowiedzi  radnego,  informując że stara się on eskalować pewną

sytuację, gdyż przy budynku jest składowisko, przez które nie da się ani dojść, ani dojechać. Wójt

dodał, że przyjdzie czas i to zadanie również będzie zakończone.

Przewodniczący Rady zwrócił uwagę, że rozmowa odbiega od tematu i zapytał Wójta, czy składa

deklarację co do ul. Spokojnej i Spacerowej.
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Wójt Gminy odpowiedział, że podtrzymuje swoje stanowisko.

Przewodniczący Rady zwrócił się do radnego Moskala z zapytaniem, czy podtrzymuje wniosek w

sprawie glosowania.

Radny Moskal odpowiedział, że wobec takiej obietnicy – wycofuje swój wniosek.

Radny Kułak poprosił, by w tej sytuacji zadanie to realizowane było na wiosnę, a nie jesienią. 

Wójt Gminy poinformował, że trwa modernizacja centrum gminy, wyjaśniając szczegółowo zakres

prowadzonych i planowanych zadań.  

Kierownik Dariusz Korczyński dodał, że odnośnie tych dwóch ulic – gmina podjęła już działania

zmierzające do realizacji tych ulic. 

Nie zgłoszono uwag; Przewodniczący Rady zamknął dyskusję.

Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała autopoprawkę Wójta (stanowi załącznik). 

Komisja ds. Inwestycji pozytywnie zaopiniowała przedstawioną autopoprawkę (stanowi załącznik).

Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania autopoprawki Wójta.

Radni, w głosowaniu: 14za”, przy 1 „wstrzymującym się”, przyjęli proponowaną autopoprawkę.

Skarbnik Gminy omówiła projekt uchwały, z uwzględnieniem autopoprawki.

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

Komisja ds. Inwestycji pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt wraz z autopoprawką (stanowi

załącznik protokołu).

Uchwała  Nr  XXXVIII/294/13 Rady  Gminy  Masłów  w  sprawie zmiany  uchwały  budżetowej

Gminy  Masłów –  przyjęta została  w  głosowaniu  13   „za”,  przy  1  głosie  „wstrzymującym  się.

Uchwała stanowi załącznik protokołu.  

Przewodniczący Rady ogłosił 15 minutową przerwę. 

Po przerwie, obrady opuścił radny Janusz Obara.

Ad. 10.

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej prognozy finansowej na

lata 2013-2025.

Omówienia tematu dokonała pani Małgorzata Kumór – Skarbnik Gminy Masłów informując,  że

w ślad za poprzednią uchwałą Wójt  zgłasza autopoprawkę w zakresie wskazanym do zmiany

budżetowej.  Skarbnik  Gminy  szczegółowo  omówiła  zakres  zmian  w  załączniku  nr  2  i

poinformowała,  że  w dniu  dzisiejszym  otrzymała  telefon  od  Samorządowego  Zespołu  Obsługi

Oświaty o zwiększenie środków na dowóz dzieci do szkół.

Radny Ryszard Szymczuch zapytał z czego wnika zwiększenie środków na dowóz.

Skarbnik  odpowiedziała,  że  przyjęta  kwota  została  oszacowana  na  podstawie  starej  umowy,

jednak wzrosły koszty 1 wozokilometra. Po stronie wydatków – kwota się nie zmienia, zwiększa się

tylko limit.

Wójt  Gminy  wyjaśnił  z  czego  wynika  zmiana  wskazując  na  dwa  podstawowe  elementy:
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zwiększenie  wozokilometrów oraz  zwiększenie  ilości  kursów w Mąchocicach Kapitulnych.  Wójt

poinformował,  że  przymierzał  się  do  zdjęcia  obowiązków  z  kierowcy  gminnego  w  zakresie

dowożenia  dzieci  niepełnosprawnych  do  szkół  w  Kielcach  i  przeniesienia  tego  obowiązku,

w ramach umowy na dowóz.  Jednak po przeliczeniu kosztów okazało się,  że jest  to zupełnie

nieopłacalne, dlatego utrzymany został dotychczasowy system. 

Radny Szymczuch wyjaśnił,  że ma rozeznanie w kosztach z gminy Raków, gminy Pierzchnica

i gminy Daleszyce, tam rozpiętość kosztów wahała się w granicach 4,00 zł do 12,00 zł. Jednak po

złożeniu ofert przyjęta została cena 4,20 zł. Radny zwrócił uwagę na fakt, iż otrzymuje sygnały

o niewłaściwym zachowaniu kierowcy, o spóźnianiu się autobusu, przez co dzieci nie chcą jeździć.

Zastępca Wójta Gminy Jadwiga Duda zapytała, dlaczego radny czeka z tym sygnałem do sesji,

takie sprawy można zgłaszać do urzędu.

Przewodniczący Rady poprosił o trzymanie się tematu.

Brak więcej uwag w tym punkcie.

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

Komisja ds. Inwestycji pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt wraz z autopoprawką (stanowi

załącznik protokołu).

Radni, w głosowaniu 13”za” przy 1 głosie „wstrzymującym się” przyjęli autopoprawkę.

Uchwała  Nr  XXXVIII/295/13 Rady  Gminy  Masłów  w  sprawie zmiany  uchwały  w  sprawie

przyjęcia Wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013-2025 – przyjęta została w głosowaniu 13

„za”, przy 1 głosie „wstrzymującym się. Uchwała stanowi załącznik protokołu.   

Ad. 11.

Projekt uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców prowadzących

działalność gospodarczą na terenie Gminy Masłów.

Wójt  Gminy  Masłów  Ryszard  Pazera  poinformował,  że  po  wielkich  trudach  i  dyskusjach

z przedstawicielami przedsiębiorców opracowany został racjonalny, przejrzysty i czytelny projekt

uchwały.  Projekt ten był  konsultowany z Urzędem Ochrony Konkurencji  i  Konsumentów oraz z

kolegiantem Regionalnej Izby Obrachunkowej. Po przekazaniu projektu Prezesowi Stowarzyszenia

Przedsiębiorców, Wójt poinformował, że otrzymał pismo z pewnymi uwagami. Jednak według jego

oceny, jest to projekt racjonalny i bez zastrzeżeń można stosować jego zapisy, bez negatywnych

konsekwencji zarówno dla budżetu gminy jak i dla przedsiębiorców. Wójt przytoczył niektóre zapisy

projektu uchwały.

Przewodniczący Rady jako współinicjator  dodał,  że projekt  ten rodził  się w wielkich bólach od

czerwca ubiegłego roku; Przewodniczący namawia do przyjęcia projektu.

Radny Paweł Jamrożek zapytał o zapis § 3 ust. 1 i 2 i poprosił mecenasa o wyjaśnienie na czym

polegać będzie utrata prawa.

Mecenas Adam Meks wyjaśnił, że przedsiębiorca jest zobowiązany do wnoszenia szeregu opłat z

8 z 18



rożnych  tytułów,  więc  zaniechanie  któregoś  z  obowiązku  skutkować  będzie  wykluczeniem

przedsiębiorcy z możliwości ubiegania się o zwolnienie.

Przewodniczący Rady zapytał, co w przypadku, gdy przedsiębiorca korzystający z ulgi, po roku

odsprzeda działkę innemu przedsiębiorcy, który wystąpi o zwolnienie na tę samą działkę. Uchwała

nie ma zabezpieczenia przed takimi przypadkami. 

Radna Regina Chyb odczytała zapis pkt 3, w którym mowa, „lecz wcześniej nie wykorzystywany

do prowadzenia działalności...”.

Mecenas wyjaśnił, że projekt jest przejrzysty i czytelny i być może zawiera jakieś niedoskonałości,

jednak mamy czas na ewentualne skorygowanie. Mecenas dodał, że boi się, ze wpadniemy w tzw.

kazuistykę, czyli zaczniemy piętrzyć różne zakazy i zwolnienia i sami się zaplączemy. 

Brak więcej uwag w tym punkcie.

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

Uchwała  Nr  XXXVIII/296/13 Rady  Gminy  Masłów  w  sprawie zwolnień  od  podatku  od

nieruchomości dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy

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

Ad. 12.

Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Masłów Nr XXX/232/13 z dnia 24 stycznia

2013 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla  Powiatu Kielce.

Skarbnik Gminy Masłów Małgorzata Kumór przedstawiła projekt, informując że Powiatowy Zarząd

Dróg poinformował pismem, że nie będzie realizowane zadanie pn. Wykonanie nawierzchni drogi

powiatowej Nr 0312T Masłów Pierwszy – Domaszowice, na które gmina zobowiązała się udzielić

pomocy  finansowej.  Tym  samym  pismem  PZD  poinformował,  że  zmieni  się  zakres  realizacji

zadania dotyczącego remontu chodnika wraz z umocnieniem rowów przy drodze powiatowej nr

0311T Masłów Pierwszy – Ciekoty na odcinku od drogi gminnej ul. Spokojna do drogi wewnętrznej

gminnej  ul.  Jana  Pieniążka.  W  zakresie  naszego  budżetu  zadanie  miało  obejmować  jedynie

remont  chodnika.  Zmiana dotyczy zdjęcia pierwszego zadania i  poszerzenia  zakresu drugiego

z omawianych zadań.

Wójt Gminy dodał, że zadanie dotyczące remontu ul. Kieleckiej będzie wykonane w przyszłym roku

bez udziału środków gminnych.

Brak uwag.

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

Przewodniczący Rady odczytał proponowany zapis § 1 projektu uchwały.

Uchwała Nr XXXVI/291/2013 Rady Gminy Masłów w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy

Masłów Nr XXX/232/13 z dnia 24 stycznia 2013 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla

Powiatu Kielce – podjęta została 14 głosami „za”, jednogłośnie i stanowi załącznik protokołu.   
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Ad. 13.

Projekt uchwały w sprawie intencyjnej w sprawie aplikowania Gminy Masłów o środki z programu pn.

„Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”, na

realizację zadania pn. „Modernizacja ciągu komunikacyjnego na terenie sołectwa Mąchocice Kapitulne”

oraz zabezpieczenia na jego realizację środków finansowych w budżecie Gminy Masłów na rok 2014.

Projekt  przedstawiła  szczegółowo  Skarbnik  Gminy  Masłów  Małgorzata  Kumór,  prosząc

o uwzględnienie autopoprawki poprzez urealnienie kwot, w  §1 pkt 1  wartość zadania w kwocie

734.920,00zł oraz w pkt 2 – 50% kosztów kwalifikowanych z zadania wynosi 367.460,00zł. 

Brak uwag.

Komisja Budżetu i Finansów, w dniu 23.09.2013 roku, zaopiniowała pozytywnie omawiany projekt

z uwzględnieniem autopoprawki (stanowi załącznik).

Komisja do Spraw Inwestycji, na posiedzeniu w dniu 23.09.2013 roku  pozytywnie zaopiniowała

przedstawiony projekt uchwały wraz z autopoprawką (stanowi załącznik). 

Radni w głosowaniu 14 „za”, jednogłośnie przyjęli autopoprawkę.

Uchwała intencyjna Nr XXXVIII/298/13 Rady Gminy Masłów w sprawie  aplikowania  Gminy

Masłów o środki  z  programu pn.  „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych –  Etap II

Bezpieczeństwo  –  Dostępność  –  Rozwój”,  na  realizację  zadania  pn.  „Modernizacja  ciągu

komunikacyjnego  na  terenie  sołectwa  Mąchocice  Kapitulne”  oraz  zabezpieczenia  na  jego

realizację środków finansowych w budżecie Gminy Masłów na rok 2014 –  podjęta została 14

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

Ad. 14.

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Masłów.

Projekt uchwały i zakres wprowadzonych zmian przedstawił szczegółowo radny Paweł Jamrożek –

Przewodniczący  Komisji  Statutowej.  Przewodniczący  Komisji  poprosił  również  o  przyjęcie

autopoprawki, polegającej na dopisaniu patronów szkół w załączniku nr 4 pkt 7 lit. a) i d), która nie

została ujęta w przygotowanym projekcie uchwały.

Brak uwag.

Przewodniczący Rady poprosił o przegłosowanie autopoprawki. 

Radni, w głosowaniu 14 „za”, jednogłośnie przyjęli proponowaną autopoprawkę.

Uchwała Nr  XXXVIII/299/2013 Rady Gminy Masłów w sprawie uchwalenia  Statutu Gminy

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

Ad. 15.

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części działki nr 257/4 o powierzchni

0,2168 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Wola Kopcowa.

Szczegółowo projekt przedstawił Kierownik BiGP Dariusz Korczyński. 
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Mecenas Adam Meks wyjaśnił, że w przypadku dzierżawy na okres dłuższy niż 3 lata wymagana

jest zgoda rady; natomiast przy okresie dzierżawy do trzech lat, w przypadku kolejnego wniosku o

dzierżawę – również wymagana jest zgoda rady.

Radny Andrzej Kułak zapytał o jakiej kwocie za dzierżawę jest mowa.

Wójt  Gminy Ryszard  Pazera  odpowiedział,  że  kwota  zostanie  wyliczona na podstawie  stawek

zawartych w uchwale  Rady Gminy.

Brak więcej uwag.

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

Komisja  Ochrony  Środowiska,  Gospodarki  Gruntami  i  Rolnictwa  zaopiniowała  pozytywnie

omawiany projekt (stanowi załącznik).

Uchwała  Nr  XXXVIII/300/2013 Rady  Gminy  Masłów  w  sprawie wyrażenia  zgody  na

wydzierżawienie  części  działki  nr  257/4  o  powierzchni  0,2168  ha  położonej  w  obrębie

ewidencyjnym  Wola  Kopcowa –  została przyjęta w  głosowaniu  13  „za”,  przy  1  głosie

„wstrzymującym się”. Uchwała stanowi załącznik protokołu.   

Ad. 16.

Projekt  uchwały  w  sprawie  zmiany  Nr  1  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego

„Dolina Marczakowa I” na terenie gminy Masłów.

Projekt omówił Dariusz Korczyński – Kierownik referatu BiGP.

Brak uwag.

Komisja  do  Spraw  Inwestycji  pozytywnie  zaopiniowała  omawiany  projekt  (stanowi  załącznik

protokołu).

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

Uchwała Nr XXXVII/301/2013 Rady Gminy Masłów w sprawie zmiany Nr 1 miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego „Dolina Marczakowa I” na terenie gminy Masłów –  została

podjęta 13 głosami „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym się” i stanowi załącznik protokołu.   

Ad. 17.

Projekt  uchwały  w  sprawie  zmiany  Nr  1  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego

„ DOMASZOWICE I” na terenie gminy Masłów.

Omówienia tematu dokonał Dariusz Korczyński – Kierownik BiGP.

Nie zgłoszono uwag.

Komisja do Spraw Inwestycji zaopiniowała pozytywnie przedstawiony projekt (stanowi załącznik).

Komisja Budżetu i Finansów zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały.

Uchwała Nr XXXVIII/302/2013 Rady Gminy Masłów w sprawie zmiany Nr 1 miejscowego planu

zagospodarowania  przestrzennego „  DOMASZOWICE I”  na terenie  gminy Masłów –  przyjęta

została 13 głosami „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym się”. Uchwała stanowi załącznik protokołu.   
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Ad. 18.

Projekt  uchwały  w  sprawie  zmiany  Nr  2  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego

sołectwa Wiśniówka na terenie gminy Masłów.

Projekt przedstawił Kierownik BiGP Dariusz Korczyński.

Brak uwag.

Komisja do Spraw Inwestycji pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt (stanowi załącznik).

Komisja Budżetu i Finansów zaopiniowała pozytywnie przedstawiony projekt.

Uchwała Nr XXXVIII/303/2013 Rady Gminy Masłów w sprawie zmiany Nr 2 miejscowego planu

zagospodarowania  przestrzennego  sołectwa  Wiśniówka  na  terenie  gminy  Masłów –  została

podjęta w głosowaniu  13  „za”,  przy  1  głosie  „wstrzymującym się”.  Uchwała  stanowi  załącznik

protokołu.   

Ad. 19.

Projekt uchwały w sprawie zgody na wykonanie odcinka kanalizacji sanitarnej w pasie drogi gminnej

wewnętrznej działka nr 541 obręb Wola Kopcowa i w pasie drogi gminnej wewnętrznej nr 82/2 obręb

Domaszowice, przez wnioskodawcę Pana Artura Misztal  zam. Kielce.

Projekt przedstawił szczegółowo Kierownik BiGP Dariusz Korczyński.

Radny Ryszard Szymczuch zapytał o wartość tego zadania.

Kierownik Korczyński odpowiedział, że na tę chwilę jeszcze nie ma oszacowanej wartości; na razie

jest wola i kreska na mapie.

Brak więcej uwag.

Komisja  do  Spraw  Inwestycji,  w  dniu  23.09.br.,  pozytywnie  zaopiniowała  omawiany  projekt

(stanowi załącznik protokołu).

Komisja Budżetu i  Finansów,  w dniu 23.09.2013 roku,  zaopiniowała  pozytywnie przedstawiony

projekt (stanowi załącznik).

Uchwała Nr XXXVIII/304/2013 Rady Gminy Masłów w sprawie zgody na wykonanie odcinka

kanalizacji sanitarnej w pasie drogi gminnej wewnętrznej działka nr 541 obręb Wola Kopcowa i

w pasie drogi  gminnej  wewnętrznej  nr  82/2 obręb Domaszowice,  przez  wnioskodawcę Pana

Artura Misztal  zam. Kielce –  podjęta została 13 głosami „za”, przy 1 głosie „przeciw” i stanowi

załącznik protokołu.   

Ad. 20.

Informacja Komisji  Ochrony Środowiska,  Gospodarki  Gruntami  i  Rolnictwa dotycząca komunalizacji

działek nr 14/18 i 14/20 położonych w miejscowości Wiśniówka, obręb ewidencyjny Dąbrowa.

Rady  Andrzej  Bawół  –  Przewodniczący  Komisji  Ochrony  Środowiska,  Gospodarki  Gruntami

i Rolnictwa przedstawił informację, dotyczącą działek nr 14/18 i 14/20 (stanowi załącznik protokołu)
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wypracowaną przez Komisję w dniu 23 września br., wraz z wnioskiem w sprawie przyjęcia do

wiadomości i  zaakceptowania przez Radę Gminy materiałów przygotowanych do komunalizacji,

które zostaną wyłożone do publicznej wiadomości na okres 30 dni.

Nie zgłoszono uwag do informacji. 

Rada Gminy przyjęła do wiadomości i zaakceptowała materiały przygotowane do komunalizacji.

Ad. 21.

Informacja  Komisji  Ochrony  Środowiska,  Gospodarki  Gruntami  i  Rolnictwa  dotycząca

komunalizacji działek stanowiących drogi położone w Woli Kopcowej.

Rady  Andrzej  Bawół  –  Przewodniczący  Komisji  Ochrony  Środowiska,  Gospodarki  Gruntami

i Rolnictwa przedstawił  informację (stanowi załącznik protokołu) wypracowaną przez Komisję w

dniu 23 września br., wraz z wnioskiem w sprawie przyjęcia do wiadomości i zaakceptowania przez

Radę Gminy materiałów przygotowanych do komunalizacji, które zostaną wyłożone do publicznej

wiadomości na okres 30 dni.

Nie zgłoszono uwag do informacji. 

Rada Gminy przyjęła do wiadomości i zaakceptowała materiały przygotowane do komunalizacji.

Ad. 22.

Interpelacje, wnioski i zapytania.

Radny Andrzej Bawół zwrócił się z pytaniem do Wójta Gminy, czy wiadomo kiedy ruszy realizacja

kontraktu V – budowa wodociągu w Ciekotach.

Wójt  odpowiedział,  że  niebawem,  ale  konkretnej  daty  jeszcze  nie  ma.  Jest  duże

prawdopodobieństwo, że nastąpi to jeszcze w tym roku.

Radny Andrzej Kułak zwrócił uwagę na potrzebę informowania mieszkańców, żeby nie spieszyli się

z podpisywaniem protokółów końcowych na odbiór posesji. 

Przewodniczący  Rady  zwrócił  się  z  prośbą  do  sołtysów  o  uczulenie  mieszkańców,  żeby  nie

podpisywali  oświadczeń  o  wyrażeniu  zgody  na  odbiór  stanu  posesji,  przed  zakończeniem

inwestycji. 

Pan Jan Sobecki – sołtys sołectwa Mąchocice Kapitulne poinformował, że podobna sytuacja miała

miejsce przy budowie wodociągu w Mąchocicach; tam nawet po roku czasu, w ramach gwarancji

firma usuwała usterki.

Radna Małgorzata Kozubek,  w imieniu  mieszkańców ul.  Spacerowej  zwróciła  się z  wnioskiem

o wyczyszczenie koryta rzeki i odkrzaczenie odcinka do ul. Ogrodowej.

Wójt Gminy odpowiedział, że może jedynie ponowić pismo do Wojewódzkiego Zarządu Melioracji

Urządzeń  Wodnych  o  kontynuowanie  prac  związanych  z  czyszczeniem,  pogłębianiem

i odkrzaczaniem rzeki Czarna Struga. Odcinek tej rzeki został wykonany, jednak  Zarząd tłumaczy

się brakiem środków na wykonanie dalszych odcinków.
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W związku z brakiem kolejnych wniosków, Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że przed

sesją zgłosił się mieszkaniec gminy z prośbą o udzielenie głosu w tym punkcie.

Pan  Piotr  Kapuściński:  jestem  mieszkańcem  Ciekot,  wystąpiłem  z  prośbą  do  Pana

Przewodniczącego o udzielenie mi głosu. Chciałem zadać dwa pytania, jedno Wysokiej Radzie,

drugie Panu Wójtowi. Problematyka dotyczy ustawy śmieciowej i informacji, które powziąłem w tym

temacie. W miesiącu sierpniu wystąpiłem do Pan Wójta, zaniepokojony częstotliwością odbioru

śmieci,  która  dolega  chyba  wszystkim,  o  udzielenie  informacji  a  w  szczególności  opinii

Powiatowego Inspektora Stacji SANEPIDu i korespondencji w tym temacie, ze względu na fakt, iż

uchwała Rady Gminy powoływała się na tę opinię. I też na spotkaniach wiejskich, władze gminy

przedstawiały to w ten sposób, że ta sprawa została uzgodniona z SANEPIDem i odbiór raz w

miesiącu jest właściwy i żadnych zastrzeżeń nie ma. Zwyczajowo informacji tych od Pana Wójta

nie  otrzymałem.  Równolegle,  oczywiście  przewidując  jakie  będą  konsekwencje  mojego pisma,

wystąpiłem  do  stacji  SANEPIDu  w  Kielcach,  gdzie  można  powiedzieć  z  otwartymi  rękami  te

informacje zostały mi udzielone i cała ta sprawa została mi opisana czy wyjaśniona. Moje pytanie

do  Rady  jest  takie:  czy  Państwo  Radni  mieli  wiedzę,  że  Państwowy  Powiatowy  Inspektorat

Sanitarny  negatywnie  opiniuje  odbiór  nieczystości  raz  w  miesiącu?  Że  była  przeprowadzona

korespondencja, gdzie Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny kilkukrotnie wytykał władzom

gminy, że nie uwzględniają ich opinii w tych dokumentach. I chciałbym dowiedzieć się, czy Rada

świadomie podejmowała decyzję odnośnie częstotliwości,  uwzględniając ten dokument.  To jest

pierwsze moje pytanie. A drugie pytanie w tej materii;  w uzasadnieniu do uchwały śmieciowej,

Rada powołując  się  na plan gospodarki  odpadami województwa świętokrzyskiego,  bodajże na

jednego mieszkańca przypada 240 kg wytworzonych śmieci.  Czytając ten operat uzyskuje tam

informację, że na jednego mieszkańca  w regionie czwartym, na który przypada Masłów, ta ilość

wytworzonych  śmieci  to  jest  314  kg.  Niemniej  jednak  pozwoliłem  sobie  porozmawiać

w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska oraz w Departamencie Obszarów Wiejskich,

gdzie  uzyskałem  informację,  że  gmina  powinna  przeprowadzić  sama  wyliczenia  tego  typu,

uwzględniając informację z firm, które do tej pory na naszym obszarze pracowały; w jakiej ilości te

śmieci  były  zbierane.  I  tu  jest  kolejne  moje  pytanie,  skąd  ta  rozbieżność?  W przypadku  3  –

osobowej rodziny to jest 220 kg rocznie, co powoduje jakby piętrzenie się tych śmieci, z czym się

borykamy do dnia dzisiejszego. Jeszcze jedno pytanie, z tym że to już będą dwa pytania do Pana

Wójta.  Pierwsze  pytanie  jest  takie,  że  chcielibyśmy jako  mieszkańcy  skorzystać  z  obowiązku

przekazywania  odpadów  komunalnych  i  chciałem  się  zapytać,  jak  wygląda  sytuacja  z  tym

gminnym punktem sezonowej zbiórki odpadów. Przyszedł sezon grzewczy i z tego co uzyskałem

informację w urzędzie gminy – nadal jest problem. I ostatnie pytanie w materii śmieci; wystąpiłem

do Wójta z pismem odnośnie oszczędności do proporcjonalnego obniżenia mieszkańcom opłaty,

na rzecz tego, że Wójt  poinformował   mnie,  że wystąpił  do firmy Fart  Bis z pismem, czyli  już

procedura  została  wdrożona  odnośnie  kar  umownych  związanych  z  niewywiązaniem  się
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przedsiębiorcy z dostarczeniem koszy. I do dnia dzisiejszego nie dostałem informacji,  czy Wójt

rozważa w tym temacie proporcjonalne obniżenie opłaty dla mieszkańców, związane z tymi karami

umownymi. I już ostatnie pytanie, co jest powodem Panie Wójcie, że Pan nie wykonuje obowiązku

i nie udostępnia materiałów związanych z informacją publiczną mieszkańcom.

Przewodniczący Rady Sylwester Wojtyna: przejdę od razu do pytania, które Pan zadał Radzie.

Ja  bym  je  troszkę  zmodyfikował,  ponieważ  sprawa  jest  dosyć  istotna.  Badając  regulamin

utrzymania  czystości,  Rada  Gminy  zasięga  informacji  Państwowego  Powiatowego  Inspektora

Sanitarnego i  chciałbym spytać Państwa,  czy ktokolwiek z Was miał  wiedzę,  miał  przekazaną

opinię  z  Państwowego  Inspektoratu  Sanitarnego,  która  opiniuje  pozytywnie  projekt  uchwały

z zastrzeżeniem, ja tutaj może odczytam, iż punkt który mówi o częstotliwości odbierania odpadów

powinien  brzmieć,  że  powinnoś  się  to  odbywać  co  dwa  tygodnie,  a  nie  z  częstotliwością  nie

rzadziej niż raz w miesiącu. Czy ktokolwiek z Państwa radnych miał taką wiedzę, że taka opinia

istnieje i że taka jest jej treść? Ja też przyznam się, że nie wiedziałem.

Radny Andrzej Bawół:  Szanowni Państwo, musimy mieć do tego czas. Na to pytanie my w tej

chwili nie jesteśmy w stanie 100% odpowiedzieć, musimy wrócić do protokołu, musimy wrócić do

naszych posiedzeń komisji. 

Radna Regina Chyb: ale taka wiedza by nam przecież zapaliła światełko. I to nie to, że czegoś nie

pamiętamy,  bo  ja  z  pełną  świadomością  stwierdzam,  że  z  takim  zapisem  się  nie  spotkałam

i powiedzmy to  jednoznacznie, a nie odwlekajmy udzielenia odpowiedzi w czasie. 

Zastępca  Wójta  Gminy  Jadwiga  Duda:  jeżeli  ja  się  mogę  na  ten  temat  wypowiedzieć.  Do

regulaminu, który żeśmy uchwalali ta sytuacja była, przecież nie mogliśmy uzgodnić regulaminu i

uchwalać go bez opinii stacji sanitarno – epidemiologicznej. I to było mówione, wiele rzeczy jest do

omawiania,  natomiast  wiele  rzeczy  nam  umyka.  I  jeżeli  stacja  sanitarno  –  epidemiologiczna

stwierdziłaby, że nasz regulamin narusza bezpieczeństwo, czy przepisy sanitarne, na pewno by

nam pozytywnie nie zaopiniowali. Druga rzecz, że jednorazowy zbiór odpadów jest we wszystkich

gminach  okolicznych.  Czy  my  popełniamy  tylko  jakiś  błąd,  czy  wszystkie  gminy,  które  są

w obszarze naszego województwa? Tylko to pytanie chciałam zadać. Czy w tym momencie, jeżeli

stacja sanitarno – epidemiologiczna stwierdziłaby, że odbiór jednorazowy zagraża przepisom – na

pewno by nie zaopiniowała pozytywnie, więc nie stosujmy demagogii, dlatego że tak jak mówię

wszystkie gminy okoliczne mają raz w miesiącu. Więc czego Pan tak naprawdę szuka, nie wiem

o co Panu chodzi? Bo tak jak mówię,  gdyby te przepisy zagrażały – na pewno stacja by nie

zaopiniowała pozytywnie wszystkich regulaminów w okolicznych gminach województwa.

Przewodniczący  Rady:  ja  mam  taką  uwagę,  że  po  prostu  procedura  została  złamana.  Rada

powinna się z takim pismem zapoznać, a takie pismo nie zostało Radzie przedstawione. To jest

pismo,  które  przedwczoraj  dostałem  od  Pana.  To  jest  pismo  z  Państwowego  Powiatowego

Inspektoratu Sanitarnego, które to pismo zostało skierowane w marcu do urzędu gminy i urząd

gminy przy przedstawianiu projektu uchwały powinien nam był taki dokument przedstawić. Tego
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nie zrobił urząd. Ponieważ, tak jak mówiłem, ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,

art.  4  mówi,  że  rada  gminy  po  zasięgnięciu  opinii  Państwowego  Powiatowego  Inspektora

Sanitarnego uchwala regulamin utrzymania czystości  i  porządku na terenie gminy zwany dalej

regulaminem. Bez posiadania tej opinii  podjęliśmy uchwałę, czyli  procedura uchwalania została

złamana. 

Zastępca Wójta Gminy: ja się z tym nie zgadzam.

Wójt Gminy Ryszard Pazera: Panie Przewodniczący, uważam że albo Pan ma krótką pamięć albo

Panu  coś  umknęło,  bo  taka  opinia  była  przedstawiana  i  była  dyskusja  na  komisjach

merytorycznych.  Jest  to  jeden  z  podstawowych  warunków;  krotność  odbioru  odpadów

komunalnych,  zgodność.  Proszę  Państwa,  jestem  przekonany,  że  była  dyskusja.  Panie

Przewodniczący,  Pan  stosuje  naprawdę  brzydkie  metody  chowania  głowy  w  piasek,  metody

strusia, bo Pan odpowiada za proces uchwałodawczy, łącznie z Radą. I dzisiaj Pan, na podstawie

pytania mieszkańca, w ogóle dostaje pan amnezji, czy strachu, czy według zasady. 

Przewodniczący Rady: wypraszam takie słowa sobie Panie Wójcie. Już mnie Pan dzisiaj nazwał

maniakiem, a teraz to.

Wójt Gminy: wobec tego przepraszam Pana. Ale na pewno, na podstawie tej opinii była dyskusja

na komisjach merytorycznych. Można się zapytać pracownika merytorycznego, ja osobiście sam

pamiętam,  że  była  dyskusja,  że  mamy pozytywną opinię  stacji  sanitarno –  epidemiologicznej,

z zastrzeżeniem.

Przewodniczący Rady: ale to zastrzeżenie nie było przedstawione.

Wójt Gminy: Proszę Pana, jak mogłem zakryć Panu część pisma.

Przewodniczący  Rady:  ale  sami  radni  mówią,  że  nic  nie  wiedzieli,  że  takie  zastrzeżenie

z SANEPIDu było.

Wójt  Gminy:  ja  uważam  naprawdę,  i  muszę  tutaj  powiedzieć  publicznie,  że  to  jest  bardzo

nieelegancki unik, dzisiaj, w kontekście pytania mieszkańca. Dlatego, że była analiza dokładna,

zarówno pod względem sanitarnym, jak i była analiza, i tu od razu chcę temu Panu odpowiedzieć,

proszę Pana, Pan tutaj przedstawia dane z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami. Szanowny

Panie, proszę się zachowywać na sesji, ja Panu nie przerywałem. Myśmy podpisali umowę z firmą

BASZ z Końskich,  która przeprowadziła  analizę gospodarki  odpadami komunalnymi na terenie

gminy Masłów i na podstawie tej analizy, która jest dostępna w urzędzie gminy – Rada Gminy

podejmowała stosowne uchwały.  I  proszę nam nie zarzucać tutaj,  że my się kierujemy jakimiś

niewłaściwymi  danymi.  Niech  się  Pan tak  nie  spieszy,  ze  swoją  demagogią,  bo  Pana się  też

zdemaskuje, co do Pana intencji. Szanowny Panie, jeśli chodzi o sprawę dostępności do informacji

publicznej, Pan nie jest świadomy, że taka informacja publiczna znajduje się na stronie Biuletynu

Informacji  Publicznej,  na  stronie  urzędu  gminy?  Przecież  tam  ma  Pan  wszystkie  informacje

szczegółowo, każda uchwała. Jeśli Panu za mało jest tej informacji z BIP, proszę sięgnąć również

do Dziennika Urzędowego Wojewody Świętokrzyskiego.  Tam są również publikowane uchwały,
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także tej informacji jest pod dostatkiem. Natomiast, to co Pan wysnuwa i zadaje Pan pokrętne

pytania  i  Pan  wysuwa  fałszywy  wniosek  przyczynowo  –  skutkowy,  że  nakładając  kary  na

wykonawcę usługi firmy Fart Bis, z tytułu niedotrzymania obowiązku umowy, to już obliguje wójta

do skierowania wniosku do Rady Gminy, aby obniżał stawki – to Pan jest w wielkim błędzie. Pani

Skarbnik, która tutaj jest obecna, wyliczyła dokładnie, jakie koszty musi ponieść gmina w okresie

pół  roku  aby całokształt  funkcjonowania  odbioru  śmieci  z  terenu  gminy  zbilansować  na  zero.

Brakuje nam do tego całokształtu około, Pani Skarbnik ile?

Skarbnik Gminy: kilkudziesięciu tysięcy.

Wójt Gminy: około 60.000 zł, więc proszę tutaj nie wyciągać pochopnych wniosków z pewnych

zdarzeń,  aczkolwiek  zgodnych  z  prawem  i  z  interesem  gminy.  I  Pan  powinien  być

usatysfakcjonowany,  że  gmina  dba  o  interes  budżetu,  o  interes  mieszkańców  i  kontroluje

wzajemne  relacje  z  przedsiębiorcą,  a  nie  od  razu  składać  wniosek  i  wyciągać  daleko  idące

żądania,  żeby  regulować  z  tego  powodu  stawkę  opłaty  śmieciowej.  My  w  dalszym  ciągu

kontrolujemy proces gospodarki śmieciowej,  bilansujemy się. Jeszcze nie upłynął jeden kwartał

więc jeszcze nie mamy dokładnego rachunku ekonomicznego z tytułu prowadzenia tej działalności

na terenie gminy,  a Pan już wysnuwa daleko idące wnioski.  Troszkę skromności  i  krytycyzmu

wobec swoich zamysłów i przemyśleń. Akurat nie ma radcy prawnego; co do tych pism, które Pan

kieruje i tych skarg pod adresem urzędu gminy, gdzie Pan do Regionalnej Izby Obrachunkowej,

w sprawie deklaracji skierował również skargę – mamy pozytywną odpowiedź, pozytywną opinię

składu  orzekającego.  Więc  uważam,  że  jakoś  ta  Pana  argumentacja  nie  za  bardzo  trafia  do

instytucji,  które  naprawdę  rzetelnie  i  zgodnie  z  prawem  kontrolują  działalność  organu

wykonawczego  jak  i  organu  stanowiącego,  bo  akurat  byliśmy  z  Panem Przewodniczącym  na

posiedzeniu komisji.

Więcej uwag nie zgłoszono, Przewodniczący Rady zamknął dyskusję.

Ad. 23.

Sprawy organizacyjne, komunikaty.

Wójt Gminy Masłów, jako Prezes Zarządu Gminnego OSP poinformował wszystkich, że drużyna

z Mąchocic Kapitulnych zajęła III miejsce na Powiatowych Zawodach Pożarniczych w Strawczynie.

Wójt  Gminy  poinformował  również,  że  13  października  2013  roku  jednostka  OSP  Brzezinki

obchodzi 60-lecie powstania. Wójt  zaprosił  na tę uroczystość, jak również zaprosił  na obchody

Dnia Edukacji Narodowej w dniu 14 października br. o godz.14.00 w Szklanym Domu w Ciekotach.

Radna  Małgorzata  Kozubek  poprosiła  o  przekazanie  mieszkańcom  informacji  nt.  bezpłatnych

kursów organizowanych przez Ochotnicze Hufce Pracy (ogłoszenia przekazane przez radną).

Radny Mirosław Januchta dodał, że drużyna kobieca OSP Mąchocice Kapitulne, o 0,04 sekundy

przegrała podium i zajęła 4 miejsce.

Radny Andrzej Pedrycz na mecz Korony Kielce 29.09.br, wstęp wolny.
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Przewodniczący Rady zwrócił  się  z  pytaniem do  radnych,  o  chęć  udziału  w szkoleniu,  temat

zagadnień został  przekazany w materiałach.

Brak odpowiedzi w tej sprawie.

Po wyczerpaniu tematyki Przewodniczący Rady Gminy Masłów podziękował za udział w XXXVIII

sesji Rady Gminy Masłów i o godzinie 16.35 – zamknął obrady.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokolant: Przewodniczący Rady Gminy Masłów

Joanna Synak /-/ Sylwester Wojtyna
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