
Protokół Nr L/2014

z sesji Rady Gminy Masłów, 

która odbyła się w dniu 26 czerwca 2014 roku

Tematyka sesji:

1. Otwarcie sesji. 

2. Stwierdzenie quorum.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu Nr XLIX/2014 z poprzedniej sesji.

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

6. Analiza stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Masłów obejmująca 2013 r.

7. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2013 rok.

8. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury za rok 2013.

9. Procedura absolutorium

a) rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2013 r.,

b) informacja o stanie mienia komunalnego gminy,

c) przedstawienie  opinii  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  o  sprawozdaniu  rocznym z  wykonania

budżetu za 2013 rok,

d) stanowisko Komisji Rewizyjnej,

e) przedstawienie  opinii  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  o  wniosku  Komisji  Rewizyjnej

w sprawie absolutorium,

f) dyskusja,

g) projekt  uchwały w  sprawie  zatwierdzenia  sprawozdania  finansowego  wraz  ze  sprawozdaniem

z wykonania budżetu Gminy Masłów za 2013 rok,

h) projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Masłów z tytułu wykonania

budżetu za 2013 rok. 

10. Projekt uchwały w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty lub

rozkładania  na  raty  należności  pieniężnych  mających  charakter  cywilnoprawny  przypadających

Gminie Masłów lub jej jednostkom podległym.

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 budżetowej Gminy.

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

Gminy Masłów na lata 2014 – 2025. 

14. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Świętokrzyskiego. 

15. Projekt  uchwały  w  przedmiocie  przystąpienia  Gminy  Masłów  jako  Partnera  do  porozumienia

międzygminnego  w  sprawie  wspólnego  przygotowania  i  przeprowadzenie  postępowań  w
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przedmiocie udzielenia zamówień publicznych na zakup energii elektrycznej oraz świadczenie usług

dystrybucji energii elektrycznej w ramach grupy zakupowej. 

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

Kopcowa do działek o nr  ewid 208/2,  208/3,  208/4,  przez wnioskodawcę „WIŚNIEWSCY” S.C.,

Kielce. 

17. Projekt uchwały w sprawie zgody na wykonanie odcinka kanalizacji sanitarnej w miejscowości  Wola

Kopcowa do działek o nr  ewid 208/2,  208/3,  208/4,  przez wnioskodawcę „WIŚNIEWSCY” S.C.,

Kielce. 

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

Kopcowa  do  działek  o  nr  ewid  411/3,  411/4,  412,  przez  wnioskodawcę  Panią  Bogusławę

Fijałkowską zam. Wola Kopcowa. 

19. Interpelacje, wnioski i zapytania.

20. Sprawy organizacyjne, komunikaty.

Ad. 1.

Otwarcie sesji. 

Stosownie  do  art.  20  ust.  1  ustawy  o  samorządzie  gminnym,  w  dniu  26  czerwca  2014  roku

o godzinie  13.07 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.

Wójt  Gminy Masłów zgłosił  wniosek o zdjęcie z porządku obrad punktu 15 – Projekt  uchwały

w  przedmiocie  przystąpienia  Gminy  Masłów  jako  Partnera  do  porozumienia  międzygminnego

w sprawie  wspólnego przygotowania  i  przeprowadzenie  postępowań w przedmiocie  udzielenia

zamówień publicznych na zakup energii  elektrycznej oraz świadczenie usług dystrybucji  energii

elektrycznej w ramach grupy zakupowej. 

Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania wniosku o zdjęcie pkt 15; radni, w głosowaniu 15

„za”, jednogłośnie przyjęli wniosek.

Porządek obrad wraz ze zmianą został przyjęty 15 głosami „za”, jednogłośnie. 
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Ad. 4.

Przyjęcie protokołu Nr XLIX z poprzedniej sesji.

Nie zgłoszono uwag do protokołu.

W głosowaniu 15 „za”, jednogłośnie protokół Nr XLIX 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 Paweł Jamrożek zwrócił się z pytaniem w sprawie przebudowy drogi wojewódzkiej nr 745;

czy mieszkańcy mają wpływ na wybór wariantu przebiegu tej drogi.

Wójt  Gminy odpowiedział,  że w zależności  od sposobu realizacji  zadania  przez Świętokrzyski

Zarząd  Dróg  Wojewódzkich  mogą  odbyć  się  konsultacje  społeczne  i  takiej  realizacji  się

spodziewamy. Jeśli jednak ZDW wykorzysta specustawę, to realizacja zadania odbędzie się bez

ustaleń z mieszkańcami.

Radny Andrzej  Bawół  poprosił  o  wykoszenie  poboczy przy przystankach zlokalizowanych przy

drodze powiatowej, gdyż maszyna tego nie wykosiła.

Wójt  Gminy  odpowiedział,  że  określony  został  harmonogram  prac  dla  pracowników

interwencyjnych, którymi dysponuje gmina, jednak będziemy mieć na uwadze to zgłoszenie. Wójt

dodał, że powiat ma środki na tego typu zadania. 

Radny Ryszard Szymczuch zwrócił się z prośbą o uzupełnienie poboczy na odcinku od p. Obary

do  łącznika  w  Mąchocicach  Kapitulnych  Górnych.  Na  tym  odcinku  nie  był  budowany  kanał

sanitarny,  jednak  samochody ciężarowe,  które  tamtędy jeździły  zniszczyły  bardzo ten  odcinek

drogi, stąd prośba. Radny zgłosił również potrzebę odtworzenia rozmytych rowów. 

Wójt Gminy odpowiedział, że jest to bardzo trudny teren, który faktycznie został mocno zniszczony.

Wójt  zapewnił,  że  łącznik  zostanie  odtworzony,  bo  jest  to  teren  gminny,  jednak  w przypadku

odcinka drogi powiatowej – nie jest to zadanie gminy.

Radny Szymczuch przypomniał,  że za tydzień są obchody 90 – lecia OSP i  w związku z tym

planowana jest duża impreza, więc warto by było poprawić stan drogi. 

W odpowiedzi  Wójt  Gminy wyjaśnił,  że ze względu na opóźnienie prac związanych z budową

kanału, na pewno w tym czasie nie zostanie to wykonane.

Radny Stanisław Doleziński zabrał głos w sprawie odbioru I etapu budowy świetlicy w Dąbrowie,

termin odbioru miał być 15 maja.

Wójt Gminy odpowiedział, że świetlica została odebrana w terminie. 

Nie zgłoszono więcej uwag; sprawozdanie zostało przyjęte do akceptującej wiadomości. 
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Ad. 6.

Analiza stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Masłów obejmująca 2013 rok.

W posiedzeniu uczestniczy Naczelnik  wydziału  Prewencji  Komisariatu I  w Kielcach kom.  Grzegorz

Snochowski, który podziękował za dofinansowanie zakupu samochodu na potrzeby komisariatu policji.

Kom. Snochowski przedstawił analizę stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy

Masłów, która stanowi załącznik protokołu.

Przewodniczący Rady Gminy Sylwester Wojtyna zabrał głos informując, że po reformie w strukturach

policji istniało zagrożenie, ze gmina będzie podlegać pod komisariat w Bodzentynie. Przewodniczący

wyraził  zadowolenie z  faktu,  że teren gminy znalazł  się  w obszarze działania Komisariatu I,  gdzie

mieszkańcom znacznie łatwiej dojechać.

Radny Paweł  Jamrożek  zapytał,  czy komisariat  prowadzi  ewidencję  patroli  między  dniem a  nocą,

w kontekście gaszenia lamp ulicznych.

Pan Snochowski odpowiedział,  że osobiście weryfikuje harmonogram patroli  i  zaręczył,  że zarówno

w dzień  jak  i  nocą patrole  pojawiają  się  na  terenie  gminy.  Ze  względu na wykorzystanie  różnych

pojazdów do tego celu,  nocą te patrole  mogą być mniej  widoczne. Naczelnik  dodał,  że komisariat

posiłkuje się współpracą patroli spoza jednostki. 

Radna  Małgorzata  Kozubek  zwróciła  uwagę,  że  w  analizie  nie  ma  podziału  na  sołectwa  Masłów

Pierwszy i Masłów Drugi.

Pan  Snochowski  odpowiedział,  że  ta  uwaga  zostanie  uwzględniona;  brakuje  również  Barczy

i Brzezinek, ale to wynika z tego, że nic się tam złego nie działo.

Radna Kozubek wspomniała  również  o przypadku odnalezienia  mieszkańca Sitkówki  –  Nowiny na

terenie naszej gminy – interwencja policji była szybka i skuteczna.

Wójt  Gminy  Ryszard  Pazera,  na  ręce  pana  naczelnika  złożył  podziękowanie  za  współpracę

z Komisariatem I w Kielcach oraz wyraził słowa uznania za zaangażowanie dzielnicowego Mirosława

Wawrzeńczyka.

Nie zgłoszono więcej uwag, Przewodniczący Rady podziękował za złożenie sprawozdania.

Ad. 7.

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2013

rok.

Materiał, stanowiący załącznik protokołu przedstawiła szczegółowo pani Wiesława Kamieniecka –

Główny księgowy.

Radny  Ryszard  Szymczuch  zapytał  dlaczego  jest  taka  duża  kwota  za  energię  elektryczną

w hostelu Lubrzanka.

Pani  Kamieniecka  odpowiedziała,  ze  w  tej  kwocie  mieści  się  również  oświetlenie  placu  oraz

elektryczne ogrzewanie domków. 

Nie zgłoszono więcej uwag.

Radni, w głosowaniu 15 „za”, jednogłośnie przyjęli przedstawione sprawozdanie.
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Ad. 8.

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury za rok 2013.

Projekt wraz ze sprawozdaniami finansowymi przedstawiła pani Wiesława Kamieniecka – Główny

Księgowy. 

Nie zgłoszono uwag.

Komisja Oświaty, Kultury, Opieki Społecznej i Promocji Gminy na posiedzeniu w dniu 23.06.2014r.

pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt (stanowi załącznik protokołu).

Komisja Budżetu i Finansów, w dniu 23.06.br. pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały (stanowi

załącznik).

Uchwała  Nr  L/387/14 Rady  Gminy  Masłów  w  sprawie zatwierdzenia  sprawozdania

finansowego  instytucji  kultury  za  rok  2013 –  przyjęta  została  w  głosowaniu  15  „za”,

jednogłośnie i stanowi załącznik protokołu.   

Ad. 9.

Procedura absolutorium

a) rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za

2013 rok

Skarbnik Gminy Masłów Małgorzata Kumór przedstawiła szczegółowo sprawozdanie z wykonania

budżetu  Gminy  Masłów za rok 2013 wraz  ze sprawozdaniem finansowym (stanowią załącznik

protokołu).

Nie zgłoszono uwag i wniosków.

b) informacja o stanie mienia komunalnego gminy

Skarbnik Gminy Małgorzata Kumór przedstawiła informację o stanie mienia komunalnego, będącą

załącznikiem niniejszego protokołu.

Nie zgłoszono uwag. 

c) przedstawienie  opinii  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  o  sprawozdaniu  rocznym

z wykonania budżetu za 2013 rok

Skarbnik  Gminy  odczytała  uchwałę  Nr  2236/2014  II  Składu  Orzekającego  Regionalnej  Izby

Obrachunkowej z dnia 22 kwietnia 2014 w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu

Gminy Masłów za 2013 rok (stanowi załącznik protokołu).

Nie zgłoszono uwag.

d) stanowisko Komisji Rewizyjnej

Przewodniczący  Komisji  Rewizyjnej  –  radny  Stanisław  Doleziński  odczytał  wniosek  Komisji

Rewizyjnej sporządzony w dniu 19 maja 2014 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi

Gminy Masłów z tytułu wykonania budżetu gminy za rok 2013 (stanowi załącznik protokołu).

Nie zgłoszono uwag.
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e) przedstawienie  opinii  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  o  wniosku  Komisji  Rewizyjnej

w sprawie absolutorium,

Odczytana  została  uchwała  Nr  2258/I/2014  II  Składu  Orzekającego  Regionalnej  Izby

Obrachunkowej z dnia 5 czerwca 2014 w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy

w Masłowie w sprawie absolutorium (stanowi załącznik protokołu).

Brak uwag.

f) Dyskusja

Wójt Gminy Masłów Ryszard Pazera poinformował, że gmina zajmuje 18 miejsce w rankingu gmin

w kraju,  pod względem ściągalności  podatków i  że w dniu  dzisiejszym otrzymał  kopię decyzji

Samorządowego  Kolegium  Odwoławczego  w  Kielcach,  podtrzymującej  stanowisko  gminy

w sprawię poboru podatku od spółki Lotnisko Kielce za okres 3 lat, tj. 2010 – 2012, na łączną

kwotę 2.298.221,90 zł. Wójt wyjaśnił, że świadczy to o dużej determinacji załogi w egzekwowaniu

podatków na rzecz gminy, gdyż SKO jednoznacznie określiło, że te podatki się gminie należą. Wójt

przedstawił pokrótce prowadzone działania inwestycyjne na kwotę łączną ponad 3,5 mln zł. 

Radna  Regina  Chyb  zabrała  głos  odnośnie  decyzji  SKO  w sprawie  podatku  od  lotniska;  czy

kolegium wskazuje płatnika tych zaległości, czy są to tylko wirtualne pieniądze, które należą się

gminie.

W odpowiedzi Wójt Gminy wyjaśnił, że kwotę 400.000 zł otrzymaliśmy z konta spółki na poczet

tych zaległości i tymi pieniędzmi dysponujemy. Co do pozostałej kwoty, statut jasno określa, że za

zobowiązania odpowiadają wszyscy wspólnicy, gdyż jak wiadomo, spółka jest w likwidacji.  Wójt

poinformował,  że  na  posiedzeniu  Rady  zaproponowane  zostało  rozwiązanie,  które  wstępnie

zostało przyjęte.  Wójt  przedstawił  również wartość majątku jakim dysponuje spółka,  na łączną

kwotę ponad 9 mln zł i dodał, że po ponad półtorarocznych przepychankach gmina jest na pozycji

wygranej.

Radny Andrzej Bawół zapytał o wysokość wskaźnika długu na koniec roku, w odniesieniu do roku

2012.

Skarbnik  Gminy  odpowiedziała,  że  nie  ma  przy  sobie  materiałów  umożliwiających  takie

porównanie. 

Wójt Gminy dodał, że jest to na podobnym poziomie trzydziestu kilku procent.

Radny  Bawół  poinformował,  że  chciałby  usłyszeć,  co  się  w  tym  roku  nie  udało  zrealizować,

w kontekście zadań inwestycyjnych i jakie były tego przyczyny. 

Wójt  Gminy  odpowiedział,  że  często  umorzenia  podatkowe są przyczyną domysłów i  wyjaśnił

z czego wynikały umorzenia na kwotę łączną 3.600 zł ze względu na powódź oraz około 4.000 zł

umorzenia podatku od spadku i darowizn, z powodu śmierci członka rodziny. W kontekście zadań

inwestycyjnych:  nie  udało  się  sprzedać  działek  w  Domaszowicach,  mimo  kilku  ogłoszonych

przetargów  i  obniżenia  ceny.  W  związku  z  powyższym  nie  udało  się  wybudować  świetlicy

w Domaszowicach, nie udało się dokonać zakupu placu na potrzeby parkingu przy cmentarzu.
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Skarbnik  Gminy  dodała,  że  w  części  opisowej  przedstawione  zostały  szczegółowo  wszystkie

zadania zaplanowane w budżecie, zarówno te zrealizowane jak i powody dla których nie udało się

zrealizować  niektórych  zadań.  Wszystkie  niezrealizowane  zadania  wynikały  z  przyczyn

niezależnych od urzędu.

Radny  Piotr  Zegadło  zapytał,  czy  jest  ranking  gmin  w  zakresie  pozyskiwania  środków

i ewentualnie, na którym miejscu jesteśmy.

W odpowiedzi Wójt Gminy wyjaśnił, że ranking w tym zakresie dotyczy okresów finansowania, nie

ma corocznych. 

Zastępca  Wójta  Jadwiga  Duda  dodała,  że  nie  jest  to  ranking  obiektywny,  gdyż  jak  wiadomo

samorządy z dużym budżetem mogą więcej. 

Wójt  Gminy  uzupełnił  wypowiedź  informując  że  pracownik  śledzi  dokładnie  możliwości

i  wykorzystuje każdą okazję do pozyskania środków, dlatego w tej materii  również nieźle sobie

radzimy.

Przewodniczący Rady zabrał głos informując, że nie do końca zgadza się z wypowiedzią Pani

Wójt,  gdyż  niektóre zadania  realizujemy z własnych środków.  Więc gdyby się  udało pozyskać

środki to i tak wkład własny musi być. 

Wójt Gminy zabrał głos informując, że nie na wszystkie zadania można pozyskać środki, np. na

zalew w Ciekotach – osobiście prowadził rozmowy, jednak takich możliwości nie było, a zadanie

jest realizowane z własnych środków.

Przewodniczący  Rady  odniósł  się  do  zadania  dotyczącego  budowy  boiska  w  Mąchocicach

Kapitulnych, gdzie zadanie weszło do budżetu ze znacznie mniejszą kwotą. 

Zastępca Wójta odpowiedziała, że wielokrotnie było to omawiane; ceny są uśrednione zgodnie

z wytycznymi.

Przewodniczący Rady odpowiedział, że skoro kosztorys opiewał na prawie 700.000 zł, to dlaczego

zadanie nie zostało wpisane zgodnie z wartością kosztorysową, tylko kwota została zmniejszona

do  połowy.  Taka  sama  sytuacja  była  w  przypadku  ocieplenia  budynku  GOPS,  modernizacją

budynku gminy.

Radny Mirosław Januchta  dodał,  że  rankingi  są  obiektywne,  gdyż  są liczone procentowo,  nie

kwotowo.

Radna  Genowefa  Jaros  zabrała  głos  informując,  że  starannie  przygotowała  się  do  tej  sesji,

przeanalizowała dokumentację i  wysłuchała opinii  RIO i  na tej  podstawie będzie głosowała za

udzieleniem  absolutorium.  Radna  podziękowała  organowi  wykonawczemu  za  realizację  tych

zadań, na które Rada Gminy dała przyzwolenie.

Nie zgłoszono więcej uwag.

g) projekt  uchwały w  sprawie  zatwierdzenia  sprawozdania  finansowego  wraz  ze

sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Masłów za 2012 rok

Komisja  do Spraw Inwestycji  w  dniu  23.06.2014  roku pozytywnie  zaopiniowała  przedstawiony
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projekt (stanowi załącznik).

Komisja Budżetu i Finansów w dniu 23.06.br. pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały (stanowi

załącznik protokołu).

Uchwała  Nr  L/388/14 Rady  Gminy  Masłów  w  sprawie zatwierdzenia  sprawozdania

finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Masłów za 2013 rok –

została  podjęta w głosowaniu  11 „za”,  przy 4  głosach  „wstrzymujących  się”.  Uchwała  stanowi

załącznik protokołu.   

h) projekt  uchwały  w  sprawie  udzielenia  absolutorium  Wójtowi  Gminy  Masłów  z  tytułu

wykonania budżetu za 2013 rok

Uchwała  Nr  L/389/14 Rady  Gminy  Masłów  w  sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi

Gminy Masłów  z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok –  przyjęta została w głosowaniu 11

„za”, 0 „przeciw”, 4 „wstrzymujące się” i stanowi załącznik protokołu.   

Przewodniczący Rady pogratulował Wójtowi Gminy Masłów uzyskania absolutorium i rozliczenia

budżetu za rok poprzedni.  

Wójt Gminy Ryszard Pazera podziękował Radzie za udzielenie absolutorium.

Przewodniczący Rady ogłosił 10 – minutową przerwę.

Ad. 10.

Projekt  uchwały w sprawie szczegółowych zasad i  trybu umarzania,  odraczania terminu spłaty lub

rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie

Masłów lub jej jednostkom podległym.

Skarbnik Gminy Małgorzata Kumór przedstawiła szczegółowo projekt uchwały.

Nie zgłoszono uwag.

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

Uchwała Nr L/390/14 Rady Gminy Masłów w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania,

odraczania terminu spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter

cywilnoprawny przypadających Gminie Masłów lub jej jednostkom podległym – przyjęta została

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

Ad. 11.

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

działalność gospodarczą na terenie Gminy Masłów.

Pani Małgorzata Kumór – Skarbnik Gminy szczegółowo omówiła przygotowany projekt uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy Sylwester Wojtyna zapytał jakie jest zainteresowanie tą uchwałą.

Skarbnik Gminy odpowiedziała, że jeden podatnik złożył wniosek w tej sprawie.

Komisja  Budżetu  i  Finansów w dniu  23.06.br.  zaopiniowała  pozytywnie  przedstawiony  projekt

(stanowi załącznik).
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Nie zgłoszono więcej uwag.

Uchwała Nr L/391/14 Rady Gminy Masłów w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości

dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Masłów – została

podjęta 15 głosami „za”, jednogłośnie i stanowi załącznik protokołu.

Ad. 12.

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Masłów.

Skarbnik Gminy Małgorzata Kumór przedstawiła projekt uchwały.

Radny Paweł Jamrożek zapytał z czego wynika zmiana w załączniku nr 3 poz. 1 oraz w załączniku

nr 4 poz. 6.

Odpowiedzi udzieliła Skarbnik Gminy, informując że obie sytuacje są analogiczne, umowa zawarta

w  ubiegłym  roku  nie  została  zrealizowana  w  całości  we  wskazanym  terminie,  środki  zostały

uwzględnione w wydatkach niewygasających,  przez co zwiększyła się wartość zadania w roku

bieżącym. 

Nie zgłoszono więcej uwag.

Komisja ds. Inwestycji na posiedzeniu w dniu 23.06.br. pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt

(stanowi załącznik).

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

Nie zgłoszono uwag.

Uchwała Nr L/392/14 Rady Gminy Masłów w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy

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

protokołu.  

Ad. 13.

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

na lata 2014-2025.

Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały.

Nie zgłoszono uwag.

Komisja ds. Inwestycji zaopiniowała pozytywnie omawiany projekt (stanowi załącznik).

Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt.

Uchwała Nr L/393/14 Rady Gminy Masłów w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia

Wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014-2025  –  została podjęta w głosowaniu 13 „za”,

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

Ad. 14.

Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Świętokrzyskiego.

Temat omówiła Skarbnik Gminy. 
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Brak uwag w tym punkcie.

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

Uchwała  Nr  L/394/14 Rady  Gminy  Masłów  w  sprawie udzielenia  pomocy  rzeczowej  dla

Województwa  Świętokrzyskiego –  przyjęta została 15  głosami  „za”,  jednogłośnie  i  stanowi

załącznik protokołu.   

Ad. 16.

Projekt uchwały w sprawie  zgody na wykonanie odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Wola

Kopcowa do działek o nr ewid 208/2, 208/3, 208/4, przez wnioskodawcę „WIŚNIEWSCY” S.C., Kielce.

Temat  szczegółowo  przedstawił  Kierownik  referatu  Budownictwa  i  Gospodarki  Przestrzennej

Dariusz Korczyński.

Nie zgłoszono uwag.

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

Komisja ds. Inwestycji pozytywnie zaopiniowała projekt (stanowi załącznik protokołu).

Uchwała Nr L/395/2014 Rady Gminy Masłów w sprawie zgody na wykonanie odcinka sieci

wodociągowej w miejscowości Wola Kopcowa do działek o nr ewid 208/2, 208/3, 208/4, przez

wnioskodawcę „WIŚNIEWSCY” S.C., Kielce – przyjęta została w głosowaniu 14 „za”, przy 1 głosie

„wstrzymującym się”. Uchwała stanowi załącznik protokołu. 

Ad. 17.

Projekt uchwały w sprawie zgody na wykonanie odcinka kanalizacji sanitarnej w miejscowości  Wola

Kopcowa do działek o nr ewid 208/2, 208/3, 208/4, przez wnioskodawcę „WIŚNIEWSCY” S.C., Kielce.

Temat przedstawił Dariusz Korczyński – Kierownik BiGP.

Nie zgłoszono uwag w tym punkcie.

Komisja ds. Inwestycji zaopiniowała pozytywnie przedstawiony projekt uchwały (stanowi załącznik

protokołu).

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

Uchwała  Nr  L/396/2014 Rady  Gminy  Masłów  w  sprawie zgody  na  wykonanie  odcinka

kanalizacji sanitarnej w miejscowości  Wola Kopcowa do działek o nr ewid 208/2, 208/3, 208/4,

przez wnioskodawcę „WIŚNIEWSCY” S.C., Kielce – została podjęta 14 głosami „za”, przy 1 glosie

„wstrzymującym się” i stanowi załącznik protokołu.

Ad. 18.

Projekt uchwały w sprawie  zgody na wykonanie odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Wola

Kopcowa do działek o nr ewid 411/3, 411/4, 412, przez wnioskodawcę Panią Bogusławę Fijałkowską

zam. Wola Kopcowa.

Projekt przedstawił Dariusz Korczyński – Kierownik BiGP.
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Radny  Ryszard  Szymczuch  zwrócił  się  z  pytaniem  do  adwokata,  na  jakim  etapie  jest

przygotowanie nowelizacji uchwały z 2009 roku.

Pan Grzegorz Olech odpowiedział, że we wstępnej fazie, gdyż liczył na pomoc radnych. Mecenas

zaproponował, by na kolejnej Komisji Rewizyjnej radny Szymczuch, bądź inni radni -  przedstawili

swoje sugestie.

Przewodniczący Rady dodał, że właściwą do tej sprawy byłaby Komisja ds. Inwestycji, nie Komisja

Rewizyjna. 

Pan Olech odpowiedział, że jest do dyspozycji każdej komisji. 

Nie zgłoszono więcej uwag.

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

Komisja  Ochrony  Środowiska,  Gospodarki  Gruntami  i  Rolnictwa  zaopiniowała  pozytywnie

powyższy projekt uchwały (stanowi załącznik).

Uchwała Nr L/397/2014 Rady Gminy Masłów w sprawie zgody na wykonanie odcinka sieci

wodociągowej  w miejscowości  Wola  Kopcowa do działek o nr  ewid  411/3,  411/4,  412,  przez

wnioskodawcę Panią Bogusławę Fijałkowską zam. Wola Kopcowa – została podjęta 14 głosami

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

Ad. 19.

Interpelacje, wnioski i zapytania.

Radny Paweł Jamrożek zabrał głos w sprawie chodnika w Wiśniówce; czy ruszyły zmierzające do

prace  odtworzenia  chodnika.  Radny  zwrócił  się  też  z  prośbą  o  oszklenie  budynku  świetlicy

w Dąbrowie,  o  ile  środki  finansowe gminy na to pozwolą.  Radny poinformował,  że  rozmawiał

wstępnie z Panem Wójtem w tej sprawie.

Wójt  Gminy odpowiedział,  że jeśli  chodzi  o sprawę chodnika – pojawił  się  problem dotyczący

usytuowania wysokości chodnika oraz technologii wykonania. Wójt przedstawił warunki zapisane

w  umowie  z  Wodociągami  Kieleckimi  oraz  historię  prac  związanych  z  wykonaniem  zadania.

W  odniesieniu  do  świetlicy  w  Dąbrowie,  Wójt  Gminy  poinformował,  że  po  analizie  stanu

finansowego za I półrocze 2014 roku. Wójt dodał, że jest za tym, by w pierwszej fazie ogrodzić

teren świetlicy, gdyż jest to bariera ochronna dla ewentualnych prób wejścia na teren.

Radny Jamrożek zabrał głos w sprawie Studium; kończymy procedurę uchwalenia, ale wiąże się to

z przystąpieniem do zmian planów miejscowych. Radny zaproponował, by wyłonienie wykonawcy

na opracowanie planów miejscowych uruchomić wcześniej, gdyż sama procedura jest długa.

Wójt odpowiedział, że nie ma nic przeciwko, jednak przepisy prawne nie pozwalają na to, gdyż

warunkiem przystąpienia do wyboru wykonawcy jest uchwalenie Studium. 

Radny  Jamrożek  przypomniał,  że  jako  pierwsza  do  zmian  planów  miejscowych  miała  być

Dąbrowa, zgodnie z deklaracją złożoną na Komisji ds. Inwestycji.

Radna Małgorzata Kozubek zabrała głos odnośnie wyjazdu sołtysów do Wąchocka,  Sekretarz,
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który jest na urlopie zadeklarował, że się tym zajmie; prośba o dopracowanie szczegółów.

Wójt Gminy odpowiedział, że na dzień dzisiejszy zapisało się siedmiu sołtysów. Wójt poinformował,

że w tym roku sołtys Masłowa Drugiego zostanie uhonorowany tytułem Sołtysa Roku w Gminy

Masłów.

Radna Kozubek zapytała, kiedy zostaną zakupione tabliczki z oznaczeniem ulic.

Kierownik  Korczyński  odpowiedział,  że  tabliczki  zostały  już  zlecone,  czekamy  na  ich  odbiór

i sukcesywnie będą montowane przez pracownika gospodarczego.

Radna Kozubek przypomniała,  że  zgłaszała  do naprawy dwa przystanki  na ul.  Jana Pawła  II

w Masłowie Pierwszym.

Sołtys Winiarski zgłosił przystanek przy ul. Podklonówka.

Radna Kozubek odpowiedziała, że tym przystankiem pan Klimczak już się zajął. 

Radna Regina Chyb poprosiła,  by w miarę dysponowania środkami finansowymi po pierwszym

półroczu,  przeznaczyć  coś  na  budowę  świetlicy  w  Domaszowicach.  Trochę  niehonorowo,  bo

zaczynaliśmy budowę trzech świetlic: w Dolinie Marczakowej już funkcjonuje, w Dąbrowie budynek

stoi a w Domaszowicach jeszcze. 

Wójt odpowiedział, że z takimi problemami musi się zmierzyć na co dzień. 

Radny Stanisław Doleziński  zgłosił,  że w Dąbrowie  Koloni  znaki  drogowe leżą pourywane,  na

poboczu. 

Radny Ryszard Szymczuch zapytał jak to jest ze znakiem Mąchocice Kapitulne Górne.

Wójt Gminy odpowiedział, że jest to węzeł gordyjski, z którym staramy się zmierzyć od 4 lat, tak

żeby było zgodnie z prawem, ale żeby satysfakcjonowało Pana. 

Sołtys Mąchocic Kapitulnych Jan Sobecki zabrał głos, informując że nie mam sensu wprowadzać

znaków mylących.

Radny Szymczuch odpowiedział, że problem jest dla kurierów, dla osób korzystając z nawigacji,

gdyż pokazuje ona trasę przez Podklonówkę, zgodnie z kierunkiem numeracji domów. Sytuacja

rozwiązałaby się w przypadku nadania nazw ulic, ale wiadomo, ze jest to kosztowne zadanie.

Przewodniczący Rady zapytał co z procedurą nadania nazw ulic, która została uruchomiona dla

miejscowości  Masłów  Pierwszy,  na  pograniczu  ul.  Krajobrazowej.  W  całym  Masłowie  jest  to

w miarę spójne, ale są miejsca jak np. droga poprzeczna do Granicznej, gdzie mieszkańcy są

zainteresowani. 

Kierownik Korczyński odpowiedział, że to musi być poprzedzone konsultacjami społecznymi, które

prowadzi Sekretarz.

Radna Małgorzata Kozubek odpowiedziała, że konsultacje były przeprowadzone, radna rozdawała

ankiety mieszkańcom. Radna zapytała, co mieszkańcami, który do tej pory nie złożyli deklaracji

śmieciowej, gdyż takie gospodarstwa występują.

Wójt Gminy odpowiedział, że wysyłane są pisma ponaglające do tych osób, co częściowo działa

jak straszak. W przypadku niezłożenia deklaracji  wszczęte zostanie postępowanie egzekucyjne
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wobec takiego mieszkańca.

Radny  Janusz  Obara  przedstawił  sprawę  drogi  ul.  Panoramiczna,  gdzie  wykonawca  sieci

kanalizacyjnej poprawiał stan nawierzchni. Radny poprosił o poprawę ażurów, które były wyłożone

na rowie, a które to zostały potłuczone i kawałkami ułożone w tym samym miejscu.

Wójt Gminy zapewnił, że zwróci uwagę na ten stan podczas odbioru drogi.  

Radny Obara ponownie poprosił o lokal wyborczy na Dolinie Marczakowej. Radny zdementował

pogłoski, jakoby chciał zabrać lokal wyborczy w Wiśniówce – jest to kompletną nieprawdą.

Wójt odpowiedział, że jest jeszcze czas na analizę to zadanie będące w zakresie Sekretarza, więc

jak tylko wróci z urlopu to na pewno zajmie się sprawą. 

Radny Andrzej Bawół nawiązując do wypowiedzi Wójta poprosił o przychylenie się do inicjatywy

sołtysa z Mąchocic  – Scholasterii,  który zbierał  podpisy mieszkańców w sprawie przywrócenia

obwodu głosowania. 

Wójt  Gminy odpowiedział,  że zmiana została podyktowana przepisami Komisarza Wyborczego.

Wójt  przypomniał,  że  aby  mógł  powstać  obwód  wymagana  jest  minimalna  liczba  osób

uprawnionych  do  głosowania  –  500.  przed  podjęciem  obowiązującej  teraz  uchwały  wszystko

zostało skrupulatnie wyliczone przez Komisarza. Wójt dodał, że z punktu widzenia ekonomicznego

zmiana również służy mieszkańcom. 

Radna Małgorzata Kozubek dodała, że w Masłowie Pierwszym dużo osób nie poszło głosować

w wyborach do Parlamentu Europejskiego, z uwagi na to, że przyzwyczajeni do lokalu wyborczego

w GOKiS – nie jechali do hali sportowej.

Sołtys sołectwa Wiśniówka Maria Bysiak zabrała głos informując, że połączenie Wiśniówki z Doliną

Marczakową nie jest dobrym rozwiązaniem,, gdyż miedzy tymi dwoma sołectwami nie ma żadnego

powiązania.

Wójt  odpowiedział,  że projekt  był  konsultowany z biurem Komisarza Wyborczego w Kielcach i

wynika z przepisów prawa.

Sołtys Wiśniówki dodała, że pod koniec ubiegłego Roku można się było zwrócić do Komisarza

Wyborczego w Kielcach o mandat dla Wiśniówki, ale radni się tym nie zajęli.

Przewodniczący Rady odpowiedział, że rozmawiał w tej sprawie z Komisarzem i okazało się, że

nie ma na tyle osób uprawnionych do głosowania, gdyż mimo powstania osiedla – mieszkańcy się

nie zameldowali, więc nie było podstaw do podjęcia zmian. Taka szansa istnieje w przyszłości.

Więcej uwag nie zgłoszono.

Ad. 20.

Sprawy organizacyjne, komunikaty.

Wójt  Gminy  Masłów  poinformował  że  w  najbliższą  sobotę  odbędzie  się  zjazd  sołtysów

w Wąchocku. Wójt zaprosił na uroczystość 90 – lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Mąchocicach

Kapitulnych. Odbyła się Biesiada Masłowska, na której mimo odrobiny deszczu pojawiło się sporo
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mieszkańców.  Wójt poinformował, że mimo zakończenia projektu na przedszkola unijne, placówki

będą działały od września jako odziały samorządowe. 

Rana Małgorzata Kozubek zapytała, czy pracownicy pozostają ci sami.

Wójt  Gminy odpowiedział,  że  dobór  kadry jest  zadaniem dyrektora  szkoły  i  nie  ingeruje  w te

ustalenia.

Radny Paweł Jamrożek odniósł się do projektu drogi wojewódzkiej 745, informując że ma nadzieję,

ze  Rada  nie  będzie  musiała  wybierać  wariantu  tej  drogi.  Radny  dodał,  że  2  tygodnie  temu

uczestniczył w spotkaniu, gdzie podana została informacja że w w budżecie  województwa na lata

2014-2020 brak środków na budowę obwodnicy wschodniej miasta. Radny dodał, że miasto stara

się jak najbardziej odsunąć korytarz drogi, by uniknąć wyburzenia, dlatego najwłaściwszym byłoby

poprowadzeni tej drogi przez teren ogródków działkowych. 

Wójt Gminy odpowiedział, że wielokrotnie daliśmy przykłady, że nie pozwolimy na różnego rodzaju

koncepcje, które by wkraczały w obszar gminy, bez uzgodnień z mieszkańcami. Mimo że korytarz

drogi jest wyznaczony, nie ma naszego przyzwolenia. Wójt wspomniał również, że w poniedziałek

o godzinie 17 odbędzie się spotkanie z mieszkańcami ul. Świerczyńskiej i Piaskowej w sprawie

projektów tych dróg. Dokumenty są przygotowanie do konsultacji i dostępne w biurze Kierownika

Korczyńskiego. 

Radna  Kozubek  dodała,  że  zebrała  ponad  200  podpisów  w  sprawie  drogi  wojewódzkiej;

mieszkańcy nie wyrażają zgody na przebudowę, chcą jedynie by poprawić stan drogi, tak jak jest

w Mąchocicach Kapitulnych, z chodnikiem, z poboczem. 

Radny Jamrożek odpowiedział, że nie ma takiej możliwości, w kontekście przebudowy lotniska. 

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