
Protokół Nr XLI/2013

z sesji Rady Gminy Masłów, 

która odbyła się w dniu 28 listopada 2013 roku

Tematyka sesji:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu Nr XL z poprzedniej sesji.

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

6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Masłów za rok szkolny 2012/2013

wraz z wynikami sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego.

7. Projekt  uchwały  w  sprawie  uchwalenia  Rocznego  Programu  Współpracy  Gminy  Masłów

z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku

publicznego na 2014 rok.

8. Projekt uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XL/315/09 Rady Gminy Masłów z dnia 27

listopada 2009 roku, w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości.

9. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014rok.

10. Projekt uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na

2014 rok.

11. Projekt uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2014rok.

12. Projekt uchwały w sprawie stawek opłaty targowej na 2014 rok.

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

stycznia 2013 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kielce.

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

15. Projekt  uchwały  w  sprawie  zmiany  uchwały  w  sprawie  przyjęcia  Wieloletniej  prognozy

finansowej na lata 2013-2025.

16. Projekt uchwały w sprawie  przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 3 miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego sołectwa Wiśniówka na terenie gminy Masłów.

17. Projekt uchwały w sprawie zgody na wykonanie odcinka sieci wodociągowej w miejscowości

Wola  Kopcowa  ul.  Wspólna  do  działki  o  nr  ewid  288/5,  przez  wnioskodawcę Pana  Piotra

Goworek zam. Kielce.

18. Projekt uchwały  w sprawie uchwalenia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest

z terenu Gminy Masłów na lata 2012 – 2032” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.

19. Interpelacje, wnioski i zapytania.

20. Sprawy organizacyjne, komunikaty.
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Ad. 1.

Otwarcie sesji. 

Stosownie  do art.  20  ust.  1  ustawy o  samorządzie  gminnym,  w dniu  28 listopada 2013 roku

o godzinie  14.15 Przewodniczący Rady Gminy Masłów – Sylwester  Wojtyna,  otworzył  obrady.

Przewodniczący przywitał 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.

Kierownik referatu Budownictwa i  Gospodarki  Przestrzennej Dariusz Korczyński  złożył  wniosek

o  wykreślenie  punktu  17  –  projekt  uchwały  w  sprawie  zgody  na  wykonanie  odcinka  sieci

wodociągowej  w  miejscowości  Wola  Kopcowa  ul.  Wspólna  do  działki  o  nr  ewid  288/5,  przez

wnioskodawcę  Pana  Piotra  Goworek  zam.  Kielce,  z  uwagi  na  fakt,  iż  w  dniu  wczorajszym

wnioskodawca wycofał się z projektu.

Przewodniczący Rady przystąpił do glosowania nad wnioskiem.

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

Nie zgłoszono więcej uwag do porządku obrad.

Radni, w głosowaniu 15 „za”, jednogłośnie przyjęli porządek obrad wraz ze zmianą.

Ad. 4.

Przyjęcie protokołu Nr XL/2013 z poprzedniej sesji.

Nie zgłoszono uwag do treści protokołu.

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 Gminy Masłów Ryszard Pazera  przedstawił szczegółowo sprawozdanie.

Radny  Stanisław Doleziński  zapytał,  czy  firma  Spapex  to  ta  sama,  która  wykonywała  usługę

w ubiegłym roku.

Wójt Gminy odpowiedział, że to ta sama i dodał, że z informacji jakie posiada, Spapex również
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wygrał przetarg w Powiecie.

Radny Doleziński dodał, że dobrze by było, aby numer telefonu został udostępniony.

Wójt odpowiedział, że telefony zostaną podane, póki co są dostępne w referacie budownictwa.

Radny Paweł  Jamrożek  poruszył  sprawę mieszkańców Wiśniówki,  którzy w niewielkiej  liczbie,

może około 20% dokonali  przepięcia do nowej  infrastruktury wodociągowej.  Radny zwrócił  się

z apelem o informowanie mieszkańców, gdyż czas jest jeszcze do końca grudnia. Radny zapytał

również,  czy  firma  Budimex  Investment  Sp.  zo.o.  ma  termin  tylko  jeden  końcowy,  czy  też

cząstkowe, np. na stan zerowy. 

Radny Stanisław Doleziński odpowiedział, że do 15 maja.

Radny Jamrożek, czyli jeden termin, który obliguje spółkę.

Wójt Gminy dodał, że firma zobligowała się do prowadzenia prac, dopóki pogoda na to pozwoli i

wznowienie ich wiosną.

Kierownik referatu Budownictwa Dariusz Korczyński wyjaśnił, że umowa dopuszcza fakturowanie

elementów scalonych odebranych przez inspektora, czyli jeżeli wykonają fundamenty z izolacjami

– mogą to zafakturować; z zachowaniem warunku maksymalnie jednej faktury w miesiącu. 

Wójt  Gminy zabrał  głos  w sprawie  wspomnianej  przez radnego Jamrożka,  informując  że stan

sprawy znacznie się poprawił w ciągu ostatniego miesiąca.

Radny  Andrzej  Pedrycz  podziękował  w  imieniu  mieszkańców  Woli  Kopcowej  za  wykonanie

podjazdy na ul. Letniskowej i zapytał, czy wykonawca umocni brzegi, gdyż będą się obsuwać na

jezdnię.

Kierownik Korczyński odpowiedział, ze w dniu dzisiejszym te prace są prowadzone. 

Wójt  Gminy uzupełnił  wypowiedź informując,  że to dodatkowe zadanie było analizowane i  jest

prowadzone.

Radny  Ryszard  Szymczuch  zapytał  kto  będzie  prowadził  gabinet  weterynaryjny  w  budynku

Agronomówki w Mąchocicach Kapitulnych.

Kierownik Korczyński odpowiedział, że szczegóły umowy są dostępne w referacie Budownictwa u

Pani Moniki Barańskiej.

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

Ad. 6.

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Masłów za rok szkolny 2012/2013 wraz

z wynikami sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego.

Szczegółowo  temat  przedstawiła  pani  Irena  Kundera  –  Kierownik  Samorządowego  Zespołu

Obsługi Oświaty (materiał stanowi załącznik protokołu).

Nie zgłoszono uwag do przedstawionych materiałów; informacja został przyjęta.

Ad. 7.
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Projekt  uchwały  w  sprawie  uchwalenia  Rocznego  Programu  Współpracy  Gminy  Masłów

z  Organizacjami  Pozarządowymi  oraz  innymi  podmiotami  prowadzącymi  działalność  pożytku

publicznego na 2014 rok. 

Pani Jadwiga Duda  – Zastępca Wójta Gminy przedstawiła projekt uchwały.

Nie zgłoszono uwag.

Komisja Oświaty, Kultury, Opieki Społecznej i  Promocji Gminy w dniu 28.11.2013 r. pozytywnie

zaopiniowała  przedstawiony projekt uchwały (stanowi załącznik protokołu).

Komisja Budżetu i  Finansów,  w dniu 25.11.br.,  zaopiniowała  pozytywnie przedstawiony projekt

(stanowi załącznik).

Uchwała Nr XLI/311/2013 Rady Gminy Masłów w sprawie uchwalenia Rocznego Programu

Współpracy  Gminy  Masłów  z  Organizacjami  Pozarządowymi  oraz  innymi  podmiotami

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok – przyjęta została w głosowaniu

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

Ad. 8.

Projekt  uchwały  w  sprawie  uchylenia  Uchwały  Nr  XL/315/09  Rady  Gminy  Masłów z  dnia  27

listopada 2009 roku, w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości. 

Omówienia tematu dokonała pani Małgorzata Kumór – Skarbnik Gminy. 

Nie zgłoszono uwag.

Komisja  Budżetu  i  Finansów,  w dniu  25 listopada br.,  zaopiniowała  pozytywnie  przedstawiony

projekt uchwały (stanowi załącznik).

Uchwała Nr  XLI/312/13 Rady Gminy Masłów w sprawie uchylenia  Uchwały Nr  XL/315/09

Rady  Gminy Masłów z  dnia  27  listopada 2009  roku,  w  sprawie  zwolnień  z  podatku  od

nieruchomości – została przyjęta 15 głosami „za”, jednogłośnie i stanowi załącznik protokołu.  

Ad. 9.

Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok. 

Temat  przedstawiła  pani  Małgorzata  Kumór  –  Skarbnik  Gminy  informując,  ze  do  materiałów

dołączona została tabela obrazująca kształtowanie się wysokości podatków w stosunku do roku

2013.

Radny  Ryszard  Szymczuch  zabrał  głos,  informując  że  w  ubiegłym  roku  wysokość  podatków

również wzrosła o poziom inflacji. Jednak z uwagi na nieuszczelniony system podatkowy i problem

ze  ściągalnością  niektórych  opłat,  radny  uznaje,  że  niewłaściwym  jest  podnoszenie  stawek

podatku.  W  przypadku  osób  fizycznych  i  prawnych,  podatek  od  budynków  lub  ich  części,

związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wzrasta o 45 groszy za 1m2. Radny złożył

wniosek o pozostawienie tej stawki na poziomie stawki z 2013 roku. 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek radnego Szymczucha.
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Radni, w głosowaniu: 6 „za”, 7 „przeciw” 2 „wstrzymujące się” odrzucili wniosek.

Nie zgłoszono więcej uwag.

Komisja Budżetu i Finansów, dnia 25.11.br., pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały

(stanowi załącznik protokołu).

Uchwała  Nr  XLI/313/13 Rady  Gminy  Masłów  w  sprawie określenia wysokości  stawek

podatku od nieruchomości na 2014 rok – podjęta została w głosowaniu: 13 „za”, 1 „przeciw” i 1

„wstrzymujący się”. Uchwała stanowi załącznik protokołu.  

Ad. 10.

Projekt uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2014

rok. 

Omówienia tematu dokonała pani Małgorzata Kumór – Skarbnik Gminy. 

Nie zgłoszono uwag.

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

Uchwała Nr XLI/314/13 Rady Gminy Masłów w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów

wymiaru podatku rolnego na 2014 rok – została podjęta w głosowaniu 15 „za”, jednogłośnie i

stanowi załącznik protokołu. 

 

Ad. 11.

Projekt uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2014 rok. 

Omówienia tematu dokonała pani Małgorzata Kumór – Skarbnik Gminy. 

Nie zgłoszono uwag.

Komisja  Budżetu  i  Finansów  pozytywnie  zaopiniowała  omawiany  projekt  uchwały  (stanowi

załącznik protokołu).

Uchwała  Nr  XLI/315/13 Rady  Gminy  Masłów  w  sprawie określenia  stawek  podatku  od

środków transportowych na 2014 rok –  podjęta została w głosowaniu 14 „za”,  przy 1 głosie

„wstrzymującym się”. Uchwała stanowi załącznik protokołu. 

Ad. 12.

Projekt uchwały w sprawie stawek opłaty targowej na 2014 rok. 

Temat  przedstawiła  Skarbnik  Gminy Małgorzata Kumór;  wysokość stawki  nie ulega zmianie  w

stosunku do roku ubiegłego.  

Radny Paweł Jamrożek poinformował, że w poprzednim roku dyskusja w tej kwestii  była duża,

jednak  opłata  nadal  nie  jest  ściągana.  Radny  zaproponował,  by  w  uchwale  zawrzeć  zapis

dotyczący  formy  kary  dla  niesubordynowanych  przedsiębiorców,  którzy  w  nieuczciwy  sposób

niszczą  rodzimy  handel.  Skoro  nie  stosują  się  do  przepisów  prawa,  powinniśmy  dać  sobie

możliwość  egzekwowania  opłat,  gdyż  przedsiębiorcy  z  terenu  gminy  są  w  tym  momencie
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pokrzywdzeni; przykładem jest piekarnia w Dąbrowie, która została zamknięta, gdyż pan Filipowicz

nie  poradził  sobie  z  na  rynku,  gdyż  kilku  handlarzy  sprzedawało  chleb  na  terenie  sołectwa,

stosując ceny dumpingowe.  

Przewodniczący Rad poprosił o opinię mecenasa.

Pan Adam Meks – radca prawny poinformował, że formułując tego typu zapis tworzylibyśmy prawo

karne,  które nie  leży w kompetencji  Rady,  dlatego dodanie takiego paragrafu jest  niemożliwe.

Problemem jest szara strefa i duże markety, które niszczą nasz rodzimy biznes i należ zgłaszać

przypadki nieuczciwej konkurencji.  Jednak jest  też druga strona – każdy szuka oszczędności i

stara się robić zakupy tam, gdzie jest taniej, więc skoro jest popyt na towar , to jest też podaż. 

Radny  Jamrożek  dodał,  że  chodziło  mu  o  solidarność  społeczną,  którą  często  trudno

wyegzekwować.

Radna Małgorzata  Kozubek  dodała,  że  odbyło  się  kilka  spotkań ze sklepikarzami,  na  których

podawali  namiary  na  tych  sprzedających,  jednak  kontrole  nie  przyniosły  skutku.  Radna

wspomniała, ze jako sołtys, swojego czasu uczestniczyła w takich kontrolach, miała bloczek na

opłaty.

Skarbnik Gminy odczytała zapis § 3 tej uchwały i wyjaśniła, że inkasentem poboru tej opłaty jest

sołtys i taki zapis funkcjonuje od kilku lat.

Przewodniczący Rady poinformował że w świetle jego oceny, problemem jest egzekucja opłaty.

Może należy pójść w inną stronę i wyznaczyć inkasentów np. sklepikarzy, na podstawie odrębnej

umowy, by zwiększyć skuteczność ściągania tej opłaty. 

Radny Ryszard Szymczuch zaproponował, by wprowadzić stawkę abonamentową, co pozwoli na

jednorazowe udanie się do gminy.

Radny Jamrożek złożył  wniosek formalny o korektę zapisu  § 1: określa się miesięczną stawkę

opłaty targowej obowiązującą na terenie gminy Masłów w wysokości – i tu do ustalenia, propozycja

radnego, by było to 200 zł.

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że ustawa określa wprost, iż stawka musi być dzienna.

Wójt  Gminy  przedstawił  szczegółowo  historię  spotkań  ze  sklepikarzami  i  podjęte  działania.

Dokonano  szeregu  kontroli,  przeprowadzonych  przez  policję;  gmina  wystąpiła  z  pismami  do

urzędu  skarbowego,  urzędu  kontroli  skarbowej  jednak  problem  w  tym,  że  przepisy  są  tak

skonstruowane,  że  handlujący  znaleźli  furtkę  i  wjeżdżają  na  prywatne  posesje,  co  utrudnia

kontrole. 

Radny Andrzej Kułak zabrał głos informując, że w dużej mierze mieszkańcy udają się na zakupy

do miasta, bo w lokalnych sklepach nie ma szerokiego asortymentu.

Radny Jamrożek: podsumowując uważam, że stanowimy prawo i jest to jeden z kilku, owszem, ale

wciąż  element prawa i jeśli ktoś tej uchwały nie egzekwuje w swoim życiu, to łamie to prawo, jakie

by  ono  nie  było.  A  w  tym  momencie  prawo  lokalne  jest  również  prawem,  jednym  z  kilku

obowiązujących i to jest moje podsumowanie, że jednak te 24 złote opłaty dziennej nie zmieni
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ceny, zapotrzebowania ale pozwoli egzekwować prawo. I też mieszkańcy powinni zwracać uwagę

w  jakiś  sposób  na  to,  czy  ten  pan  płaci  czy  nie  płaci,  a  cena  ceną,  zapotrzebowanie

zapotrzebowaniem. Może też uczulić mieszkańców, sami powinniśmy też to zrozumieć, bo od nas

się  zaczyna  a  na  mieszkańcach  kończy  i  my  musimy  też  pewne  kwestie  przetrawić  sobie.

A pytanie jest na koniec takie do Pani skarbnik, bo była nieścisłość i chcę ją wyprostować, czy

w związku z powyższym taki handlarz może zapłacić za miesiąc z góry?

Skarbnik odpowiedziała, że nie.

Mecenas dodał, że za to może zapłacić za miesiąc, po upływie miesiąca.

Sołtys  sołectwa  Mąchocice  Kapitulne  pan  Jan  Sobecki  zabrał  głos  informując,  że  nie  będzie

chodził i zbierał opłaty targowej, bo mieszkańcy z tego korzystają, jak radny chce, to niech sobie

pójdzie.  Sołtys  dodał,  że  jeśli  sprzedający  przyjdzie  do  niego  zapłacić  dobrowolnie,  to  opłatę

przyjmie i odprowadzi do gminy.

Przewodniczący Rady zapytał, czy można rozszerzyć zapis dotyczący inkasentów.

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że musi być konkretne wskazanie inkasentów.

Radny Mirosław Januchta: ja sobie nie wyobrażam, żeby sołtys, który reprezentuje mieszkańców i

radny, który jest zobowiązany do pomocy mieszkańcom, a nie do utrudniania im życia – stanął koło

samochodu, który handluje i  powiedział starszej pani lub panu, który kupuje tam jakieś towary

spożywcze,  niejednokrotnie  który  wyszedł  w  kapciach  z  własnego  domu,  ponieważ  pod  dom

samochód podjechał; i nie przegoni tego samochodu, bo nie zapłacił 24 złotych. Nie przyprawi to

splendoru ani  sołtysowi  ani  radnemu,  ani  tym bardziej  urzędowi  gminy.  Oczywiście,  że  każdy

powinien płacić; ale stanowimy prawo, a od jego egzekwowania nie jesteśmy my.

Nie zgłoszono więcej uwag.

Komisja  Budżetu  i  Finansów,  w dniu  25 listopada br.,  zaopiniowała  pozytywnie  przedstawiony

projekt uchwały (stanowi załącznik).

Uchwała Nr XLI/316/2013 Rady Gminy Masłów w sprawie stawek opłaty targowej na 2014

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

Przewodniczący ogłosił 10 – minutową przerwę.

Ad. 13.

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

stycznia 2013 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kielce. 

Pani Małgorzata Kumór – Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały. 

Brak uwag.

Wójt Gminy przedstawił zakres robót dodatkowych, tj. zakup około 30 szt. korytek i ich montaż na

odcinku około 25 m rowu.

Komisja Budżetu i Finansów, w dniu 25 listopada 2013 r., pozytywnie zaopiniowała przedstawiony

projekt uchwały (stanowi załącznik).
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Uchwała  Nr  XLI/317/2013 Rady Gminy  Masłów w sprawie zmiany Uchwały  Rady  Gminy

Masłów  Nr  XXX/232/12  z  dnia  24  stycznia  2013  roku  w  sprawie  udzielenia  pomocy

finansowej dla Powiatu Kielce – podjęta została 15 głosami „za”, jednogłośnie. Uchwała stanowi

załącznik protokołu.  

Ad. 14.

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy. 

Projekt przedstawiła pani Małgorzata Kumór – Skarbnik Gminy. 

Nie zgłoszono uwag.

Komisja  Budżetu  i  Finansów pozytywnie  zaopiniowała  przedstawiony projekt  uchwały (stanowi

załącznik protokołu).

Uchwała Nr XLI/318/2013 Rady Gminy Masłów w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy

–  została przyjęta w głosowaniu  14 „za”,  przy 1  głosie  „wstrzymującym się”.  Uchwała stanowi

załącznik protokołu.  

Ad. 15.

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

na lata 2013-2025. 

Pani Małgorzata Kumór – Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały. 

Brak uwag w tym punkcie.

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

Uchwała  Nr  XLI/319/2013 Rady  Gminy  Masłów  w  sprawie zmiany  uchwały  w  sprawie

przyjęcia Wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013-2025 –  przyjęta została 15 głosami

„za”, jednogłośnie i stanowi załącznik protokołu.  

Ad. 16.

Projekt  uchwały  w  sprawie  przystąpienia  do  sporządzenia  zmiany  Nr  3  miejscowego  planu

zagospodarowania przestrzennego sołectwa Wiśniówka na terenie gminy Masłów. 

Projekt  przedstawił  pan  Dariusz  Korczyński  –  Kierownik  referatu  Budownictwa  i  Gospodarki

Przestrzennej, wnosząc korektę poprzez dodanie „i Nr 2” w  §  1 ust.1, po słowach z późniejszą

zmianą  nr  1.  Korekta  wiąże  się  z  faktem,  iż  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa

Świętokrzyskiego opublikowana została uchwała Nr XXXVIII/303/2013 r. Rady Gminy w Masłowie

z  dnia  26  września  2013  r.  w  sprawie  zmiany  Nr  2  miejscowego  planu  zagospodarowania

przestrzennego sołectwa Wiśniówka na terenie gminy Masłów.

Nie zgłoszono uwag.

Komisja  Budżetu  i  Finansów pozytywnie  zaopiniowała  przedstawiony projekt  uchwały (stanowi

załącznik protokołu).
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Komisja do spraw Inwestycji,  na posiedzeniu w dniu 25.11.2013 roku pozytywnie zaopiniowała

przedstawiony projekt uchwały (stanowi załącznik protokołu).

Komisja  Ochrony  Środowiska,  Gospodarki  Gruntami  i  Rolnictwa,  w  dniu  25.11.2013  roku

zaopiniowała pozytywnie omawiany projekt (stanowi załącznik).

Uchwała Nr XLI/320/2013 Rady Gminy Masłów w sprawie przystąpienia do sporządzenia

zmiany Nr 3 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Wiśniówka na

terenie gminy Masłów –  została przyjęta w głosowaniu 15 „za”, jednogłośnie. Uchwała stanowi

załącznik protokołu.  

Ad. 18.

Projekt  uchwały  w  sprawie  uchwalenia  „Programu  usuwania  wyrobów  zawierających  azbest

z terenu Gminy Masłów na lata 2012 – 2032” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko. 

Temat przedstawił Dariusz Korczyński – Kierownik BiGP. 

Radny Paweł  Jamrożek zabrał  głos  odnośnie  poprzedniej  sesji,  na  której  przyjęliśmy program

proekologiczny dotyczący zmniejszenia CO2, w Krakowie 25 listopada sejmik podjął uchwałę o tym,

że miasto Kraków za 5 lat i w przyszłości nie może być opalane węglem – i to jest przymus. Radny

przypomniał,  że  był  przeciwny  takim  przymusom  podejmując  uchwałę,  o  której  wspomniał

i  zapytał  czy w tym programie,  który uchwalamy jest  obowiązek zdjęcia azbestu,  określony w

czasie.  

Kierownik Korczyński odpowiedział, że termin został określony do 2032 roku i poinformował, że

pomoc finansowa na ten cel, która funkcjonuje już od paru lat.

Radna Małgorzata Kozubek poprosiła by porozmawiać z firmą, która odbiera odpady azbestowe,

by odbierała od mieszkańców również ten eternit, który jest składowany często po podwórkach,

gdzieś obok budynków, gdyż mieszkańcy zgłaszają, że mają problem z utylizacją tych odpadów.

Wójt  Gminy  odpowiedział,  że  wszystkie  przypadki  zgłaszane  do  urzędu  są  przyjmowane,

rozpatrywane  i  będą  zrealizowane.  Wójt  dodał,  że  Masłów  jest  jedną  z  niewielu  gmin

w województwie, która wykonała program w pierwszym terminie. 

Przewodniczący Rady odniósł się do wypowiedzi radnego Jamrożka, informując że tam normy są

przekroczone wielokrotnie, stąd mobilizacja w realizacji zadania. 

Radna  Regina  Chyb  zapytała,  czy  gmina  posiada  informację  ile  obiektów  procentowo  jest

pokrytych azbestem.

Kierownik Korczyński odpowiedział, że przeprowadzona została inwentaryzacja, z której wynika,

ze jest 2583 obiekty różnego rodzaju, które są pokryte materiałami zawierającymi azbest.

Radny Jamrożek dodał, że perspektywa 2032 roku jest akceptowalna, ale perspektywa pozbycia

się kotłów centralnego ogrzewania w okresie 5 lat jest nierealna. Być może w Krakowie ludzie są

bogatsi, ale w naszej gminie taki termin nie jest do przyjęcia.

Radny Mirosław Januchta zabrał głos informując, że zajmujemy się pokryciami dachowymi, ale
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zastanawiające  jest,  czy  uchwałodawcę  zainteresował  fakt,  iż  część  rur  tłoczących  wodę  do

naszych domów również zbudowana jest z materiałów zawierających azbest.

Radny Stanisław Doleziński  zabrał  głos odnośnie opalania domów. W Dąbrowie jest  instalacja

gazowa,  do której  przyłączyło  się  może 10  osób.  Koszt  takiego  przyłącza  to  około  15.000  zł

dlatego trzeba się zastanowić, w jaki sposób zachęcić ludzi do korzystania z sieci. 

Radny Andrzej Pedrycz dodał, że dopóki węgiel jest tańszy od gazu (teraz na poziomie około 40%)

- to ludzie nie będą się przyłączać do sieci. 

Przewodniczący Rady przerwał dyskusję, z uwagi na fakt, że nie dotyczy ona przedmiotu obrad.

Komisja  d/s  Inwestycji,  w  dniu  25.11.2013  roku  zaopiniowała  pozytywnie  omawiany  projekt

(stanowi załącznik protokołu).

Komisja  Ochrony  Środowiska,  Gospodarki  Gruntami  i  Rolnictwa  pozytywnie  zaopiniowała

powyższy projekt (stanowi załącznik).

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

Uchwała Nr XLI/321/2013 Rady Gminy Masłów w sprawie uchwalenia „Programu usuwania

wyrobów  zawierających  azbest  z  terenu  Gminy  Masłów  na  lata  2012  –  2032”  wraz  z

Prognozą  oddziaływania  na  środowisko –  przyjęta  została  15  głosami  „za”,  jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik protokołu.  

Ad. 19.

Interpelacje, wnioski i zapytania.

Radny Andrzej Pedrycz, w imieniu mieszkańców, zapytał o możliwość przedłużenia pracy świetlicy

samorządowej w Woli Kopcowej z godziny 18.00 do 20.30.

Wójt Gminy Ryszard Pazera odpowiedział, że wstępne rozmowy zostały już przeprowadzone; jest

to kwestia organizacyjna, która w najbliższym czasie zostanie pozytywnie załatwiona.

Przewodniczący  Rady  Sylwester  Wojtyna  poruszył  sprawę  mieszkańców z  ul.  Świerczyńskiej,

którzy uczestniczyli w ostatnim posiedzeniu Komisji do Spraw inwestycji, w związku z z pismem

o  przywrócenie  stanu  drogi;  Przewodniczący  poinformował,  że  podobne  problemy  zgłaszają

mieszkańcy ul. Miłej.

Wójt  odpowiedział,  że  zajmie  się  sprawą  i  wyjaśnił  szczegóły  problemu  dotyczącego  ul.

Świerczyńskiej  i  Piaskowej  oraz  przedstawił  przebieg  prac  na  ul.  Spacerowej,  gdzie  również

zgłaszane są problemy. 

Radny Paweł Jamrożek zgłosił dwie sprawy: 

1) prośba o interwencję w sprawie  uszkodzeń chodnika w Dąbrowie Koszarka,  w ramach

gwarancji,

2) dach na budynku świetlicy w Wiśniówce przecieka, prośba o zajęcie się tą sprawą. 

Radny  Janusz  Obara  zgłosił  interwencję  na  ul.  Panoramicznej  i  Krajobrazowej.  Na  ul.

Panoramicznej wycięta została prawa strona jezdni pod potrzeby kanalizacji i woda z góry spływa
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tym odcinkiem w kierunku ul. Krajobrazowej, co stanowi zagrożenie dla kierowców.

Wójt Gminy odpowiedział, ze wszelkie uwagi zgłaszane do urzędu są na bieżąco przekazywane

wykonawcy i realizowane, w różnym tempie.

Radny Ryszard Szymczuch poruszył trzy sprawy:

1) krótki odcinek drogi gminnej w kierunku mostu na Podmąchocice zawiera dużo ubytków,

które należałoby załatać przed zimą, na tym odcinku nie będzie budowana kanalizacja,

2) mieszkańcy zgłaszają potrzebę korekty linii 38 w godzinach od 8 do 12 – nie ma czym

dojechać do Kielc, jeżdżą tylko busy ale młodzież z reguły ma wykupione bilety miesięczne

na komunikację zbiorową,

3) prośba o ponowne ustawienie lustra na przełomie Lubrzanki (skrzyżowanie z Mąchocicami

Górnymi).

Radna Małgorzata Kozubek ponowiła wniosek o dowieszenie zniszczonych tablic na ul. Miodowej

i ul. Podklonówka. 

Pan  Bogdan  Migas  zwrócił  się  z  prośbą  o  podjęcie  rozmów  z  Miastem  Kielce  w  sprawie

oświetlenia odcinka drogi w Domaszowicach od Pana Rachwała do Tomato, gdzie jest duży ruch

pieszych, a ostatnio zginął tam człowiek.

Więcej uwag nie zgłoszono, Przewodniczący Rady zamknął dyskusję.

Ad. 20.

Sprawy organizacyjne, komunikaty.

Wójt  Gminy Ryszard Pazera zaprosił  na Kiermasz Bożonarodzeniowy organizowany  w dniu 08

grudnia 2013 roku w Centrum Edukacyjnym Szklany Dom w Ciekotach.

Przewodniczący Rady poinformował, że prawdopodobnie zmieni się data kolejnej sesji; wstępnie

sesja budżetowa planowana jest na dzień 19 grudnia br.

Radny Paweł Jamrożek zaapelował do zebranych, aby informowali mieszkańców, których domy

powstały po 2005 roku – by sprawdzili, czy zaplanowano umiejscowienie trójnika na ich posesjach,

co pozwoli na włączenie się do budowanej sieci kanalizacyjnej.

Po wyczerpaniu tematyki Przewodniczący Rady Gminy Masłów podziękował za udział w XLI sesji

Rady Gminy Masłów i o godzinie 16.30 – zamknął obrady.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokolant: Przewodniczący Rady Gminy Masłów

Joanna Synak /-/ Sylwester Wojtyna
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