
Protokół Nr LII/2014
z sesji Rady Gminy Masłów, 

która odbyła się w dniu 25 września 2014 roku

Tematyka sesji:

1. Otwarcie sesji. 

2. Stwierdzenie quorum.

3. Przyjęcie porządku obrad.

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

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

6. Informacja  Komisji  Ochrony  Środowiska,  Gospodarki  Gruntami  i  Rolnictwa  dotycząca 

komunalizacji działek położonych w miejscowości Masłów pierwszy, stanowiących drogi.

7. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Wójta Gminy Masłów.

8. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Wójta Gminy Masłów.

9. Projekt  uchwały  zmieniającej  uchwałę  nr  XXVIII/205/2012  Rady  Gminy  Masłów  z  dnia  20 

grudnia 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Masłów.

10. Projekt uchwały zmieniająca uchwałę nr XXXIV/269/2013 w sprawie ustalenia szczegółowego 

sposobu  i  zakresu  świadczenia  usług  w  zakresie  odbierania  i  zagospodarowania  odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

11. Projekt uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi.

12. Projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa działek położonych

w obrębie geodezyjnym Dąbrowa, gm. Masłów.

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

Masłów Drugi ul. Ks. J. Marszałka do działek o nr ewid 283/3 i 283/4 przez wnioskodawcę Pana 

Grzegorza Molęda zam. Kielce. 

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

Domaszowice do planowanych sześciu budynków w zabudowie bliźniaczej na działkach o nr ewid. 

376/2-3,  377/2-3  i  376/4,  377/4-5  przez  wnioskodawcę  Panią  Aleksandrę  Mazurczak  zam. 

Domaszowice. 

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

Domaszowice do planowanych trzech budynków w zabudowie bliźniaczej na działkach o nr ewid. 

377/2, 376/4, 376/3, 376/2 przez wnioskodawcę Panią Aleksandrę Mazurczak zam. Domaszowice.

16. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy.

17. Projekt  uchwały  w  sprawie  zmiany  uchwały  w  sprawie  przyjęcia  wieloletniej  prognozy 

finansowej Gminy Masłów na lata 2014 – 2025. 
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18. Projekt  uchwały  w  sprawie  zaciągnięcia  pożyczki  w Wojewódzkim  Funduszu  Ochrony 

Środowiska  i  Gospodarki  Wodnej  w  Kielcach  na  realizację  zadania  pn.  „Budowa  przyłączy 

grawitacyjnych i tłocznych przyłączy kanalizacji sanitarnej dla msc. Domaszowice”.

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  25 września  2014  roku

o godzinie  14.45 Przewodniczący Rady Gminy Masłów – Sylwester  Wojtyna,  otworzył  obrady. 

Przewodniczący przywitał radnych, sołtysów i przybyłych gości.

Ad. 2.
Stwierdzenie quorum.

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

podstawą do podejmowania prawomocnych uchwał.

Lista obecności stanowi załącznik Nr 1 niniejszego protokołu.

Ad. 3.
Przyjęcie porządku obrad.

Przewodniczący Rady Gminy zwrócił się z wnioskiem o dodanie do porządku obrad, punktów: 18a) 

Przedstawienie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Masłów za I półrocze 2014 roku; 

18b) Przedstawienie informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 

2014  rok

i 18c) Przedstawienie informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I 

półrocze 2014 roku.

Radni, w głosowaniu 14 „za”, jednogłośnie przyjęli zaproponowaną zmianę. 

Przewodniczący Rady Sylwester Wojtyna odczytał pismo skierowane za jego pośrednictwem do 

Komisji Rewizyjnej przez Pana Piotra Kapuścińskiego (stanowi załącznik protokołu). 

Głos  zabrał  adwokat  Grzegorz  Olech  informując,  że  komisja  zajęła  stanowisko  w tej  sprawie

i wypracowała wniosek. Ponadto, z treści pisma nie wynika wprost jaki zamiar ma Skarżący, gdyż

w jednej części napisane jest, ze skarga zostanie zmodyfikowana, natomiast w ostatnim zdaniu 

Skarżący składa wniosek o wycofanie skargi.  Zdaniem pana Olecha,  nie ma przeciwwskazań, 

żeby sprawę zakończyć w dniu dzisiejszym, a kolejną skargę potraktować odrębnie.

Przewodniczący Rady podkreślił, że wniosek został wycofany. 

Wójt Gminy: ale po fakcie.

Przewodniczący Rady: to nie komisja rewizyjna, tylko rada rozpatruje skargę, więc tutaj jeszcze 

Strona 2 z 14



żadna decyzja nie zapadła. To, że stanowisko zajęła komisja rewizyjna nie znaczy, ze rada już się 

tą sprawą zajęła; dopiero ma obradować nad skargą, która została wycofana.

Radna Regina Chyb poinformowała, że jako Komisja Rewizyjna zapoznała się z dokumentacją i 

zajęła  stanowisko,  które  podlega  ocenie  Rady.  Nic  nie  stoi  na  przeszkodzie,  żeby  sprawę 

zakończyć, a jak wpłynie kolejna skarga, to się nią zajmiemy.

Przewodniczący Rady wyjaśnił,  że parzy na to pod względem formalnym: była skarga,  skarga 

została wycofana i Rada jeszcze w tej sprawie nie zabrała głosu.

Radna Genowefa Jaros przedstawiła swoje stanowisko, informując że pan Kapuściński miał prawo 

takie pismo złożyć, ale jej zdaniem jeżeli Komisja Rewizyjna wypracowała wniosek powinna go 

przedstawić Radzie.

Pan Olech dodał, że sprawę należy potraktować etapowo, gdyż pan Kapuściński będzie pewnie 

pisał kolejną skargę.

Radny Andrzej Pedrycz poinformował, że jego zdaniem, jeśli  ktoś napisał skargę i ją wycofuje, 

powinniśmy się przychylić.

Pan Olech dodał, że nie jest jasne, że skarżący ją wycofuje, bo  chce ją uzupełnić. 

Radna Jaros uznała, że gdyby pismo zostało złożone przed obradami komisji rewizyjnej, byłoby 

zasadne.

Przewodniczący Rady zwrócił uwagę na to, żeby nie było takiej sytuacji, że pan Kapuściński złoży 

kolejną skargę, a komisja rewizyjna odpowie, że już się tą sprawą zajmowała. Jak wiadomo, z 

treści uzasadnienia, komisja badała tylko jeden z wątków skargi. 

Adwokat  odpowiedział,  że obowiązkiem komisji  jest  zajęcie stanowiska w sprawie skarg, jeżeli 

zostaną one skierowane na komisję.

Radna Chyb dodała, że komisja nie będzie odbijać piłeczki. 

Nie zgłoszono więcej uwag.

Przewodniczący przystąpił do głosowania wniosku o wykreślenie punktu 8 – Projekt uchwały w 

sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Masłów.  

W głosowaniu: 4 „za”, 9 „przeciw” 1 „wstrzymujący się” - wniosek został odrzucony.

Wójt Gminy poprosił o przesunięcie punktu 5) Sprawozdanie Wójta z pracy Wójta i Urzędu Gminy

w okresie między sesjami, na jeden z kolejnych punktów, z uwagi na to, że musi udzielić wywiadu 

w sprawie likwidacji spółki Lotnisko Kielce.

W głosowaniu 14 ”za”, jednogłośnie radni przyjęli zaproponowaną zmianę.

Nie zgłoszono więcej uwag.

Proponowany porządek obrad wraz ze zmianami został przyjęty 14 głosami „za”, jednogłośnie. 

Przewodniczący Rady przywitał radnego Rady Powiatu Pana Tomasza Lato.

Ad. 4.
Przyjęcie protokołu Nr LI/2014 z poprzedniej sesji.
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Nie zgłoszono uwag do protokołu.

W głosowaniu 14 „za”, jednogłośnie protokół Nr LI/2014 został przyjęty.

Ad. 6.
Informacja  Komisji  Ochrony  Środowiska,  Gospodarki  Gruntami  i  Rolnictwa  dotycząca 

komunalizacji działek położonych w miejscowości Masłów pierwszy, stanowiących drogi.

Rady  Andrzej  Bawół  –  Przewodniczący  Komisji  Ochrony  Środowiska,  Gospodarki  Gruntami

i  Rolnictwa  przedstawił  informację,  dotyczącą  komunalizacji  działek  położonych  w  Masłowie 

Pierwszym (stanowi załącznik protokołu) wypracowaną przez Komisję w dniu 22 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. 7.
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Wójta Gminy Masłów.

Adwokat Grzegorz Olech przedstawił projekt uchwały.

Komisja Rewizyjna uznała skargę za bezzasadną, z przyczyn przedstawionych w uzasadnieniu do 

uchwały.

Nie zgłoszono uwag.

Uchwała Nr LII/402/14 Rady Gminy Masłów w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność 
Wójta miny Masłów – została podjęta w głosowaniu: 11 „za”, 0 „przeciw”, 3 „wstrzymujące się”. 

Uchwała stanowi załącznik protokołu.   

Ad. 8.
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Wójta Gminy Masłów.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej radny Stanisław Doleziński odczytał wniosek Komisji z dnia 

15.09.2014 r.  (stanowi załącznik  protokołu).  Komisja Rewizyjna  uznała skargę za bezzasadną,

z przyczyn przedstawionych w uzasadnieniu do uchwały.

Nie zgłoszono  uwag.

Uchwała Nr LII/403/2014 Rady Gminy Masłów w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność 
Wójta Gminy Masłów –  została podjęta  10 głosami „za”,  przy 4 głosach „wstrzymujących się”

i stanowi załącznik protokołu.

Ad. 9.
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr XXVIII/205/2012 Rady Gminy Masłów z dnia 20 grudnia 
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2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Masłów. 

Temat przedstawiła Marta Piwko – referent BiGP i odczytała opinię Państwowego Powiatowego 

Inspektora Sanitarnego w Kielcach z dnia 18 września br. Projekt regulaminu utrzymania czystości 

i porządku w gminie uzyskał pozytywną opinię, z zastrzeżeniem, że odbiór powinien odbywać się 

co 2 tygodnie, a nie raz w miesiącu.

Radny  Andrzej  Bawół  zapytał,  dlaczego  opinia  nie  była  przedstawiona  na  komisji  Ochrony 

Środowiska. 

Pani Piwko odpowiedziała,  że powodem był fakt,  iż  opinia wpłynęła do urzędu dopiero w dniu 

dzisiejszym. Praktycznie, do końca nie wiadomo było, czy projekt nie zostanie zdjęty z porządku 

obrad.

Radny Bawół dodał, że w takim wypadku, w jakimś tam stopniu zmienia się sposób postrzegania 

regulaminu  i  komisja  nie  mogła  w  pełni  zająć  stanowiska;  dlatego  zdaniem  radnego  –  punkt 

powinien zostać zdjęty z porządkiem obrad.

Radna Regina Chyb zapytała, czy w związku ze stosowaniem praktyk, że w sezonie letnim odpady 

są odbierane dwa razy w miesiącu – nie powinien się znaleźć taki zapis w regulaminie.

Radny Ryszard Szymczuch zabrał głos informując, że w regulaminie brakuje zapisów dotyczących 

odpadów niebezpiecznych, jak np. środki ochrony roślin.

Sołtys Edward Mazur  odpowiedział,  że takie opakowania można zwrócić  do punktu,  w którym 

dokonano zakupu.

Radna  Małgorzata  Kozubek  zapytała  dlaczego  sołtysi  nie  zbierają  prowizji  za  zbieranie  opłat

od przedsiębiorców.

Pani  Piwko  odpowiedziała,  że  regulamin  gminy  nie  obejmuje  przedsiębiorców;  ustawowym 

obowiązkiem gminy jest zapewnienie odbioru śmieci dla mieszkańców. 

Radny Paweł Jamrożek zapytał, czy w przetargu idziemy w tę stronę, że w okresie letnim śmieci 

będą odbierane dwa razy w miesiącu.

W odpowiedzi, pani Piwko wyjaśniła, że tak, dlatego w regulaminie widnieje zapis „co najmniej raz 

w miesiącu”, bo nie koliduje to z proponowanym rozwiązaniem.

Adwokat  Grzegorz Olech wyjaśnił,  że jeżeli  Rada uważa,  ze informacja,  która wpłynęła dzisiaj 

istotnie zmienia Państwa pogląd – należałoby zdjąć punkt z porządku obrad.

Przewodniczący Rady zaproponował,  by  w przerwie  Komisja  zebrała  się  i  ustaliła  stanowisko

i ewentualnie zaproponowane zmiany do regulaminu.

Radny Bawół odpowiedział, że jeżeli tylko pracownik jest przygotowany do takiego rozwiązania, to 

komisja się zbierze.

Przewodniczący Rady zapytał, czy uregulowana została kwestia odbioru wszystkich śmieci, gdyż 

był taki okres przejściowy, gdzie worki nie były odbierane.

Pani Piwko odpowiedziała, że jest to uregulowane w następnej uchwale, że nieograniczona ilość 

odpadów będzie odbierana.
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Nie zgłoszono więcej uwag.

Przewodniczący ogłosił 10 – minutową przerwę.

Po  przerwie,  Komisja  Ochrony  Środowiska,  Gospodarki  Gruntami  i  Rolnictwa  pozytywnie 

zaopiniowała  przedstawiony  projekt  uchwały,  z  zastrzeżeniem,  że  w  okresie  maj  –  wrzesień 

odpady niesegregowane będą odbierane dwa razy w miesiącu. Treść projektu nie ulega zmianie.

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

Uchwała Nr LII/404/2014 Rady Gminy Masłów zmieniającej uchwałę nr XXVIII/205/2012 Rady 
Gminy  Masłów  z  dnia  20  grudnia  2012  r.  w  sprawie  regulaminu  utrzymania  czystości
i porządku na terenie Gminy Masłów – została podjęta 14 głosami „za”, jednogłośnie. Uchwała 

stanowi załącznik protokołu.

Ad. 10.
Projekt  uchwały  zmieniającej  uchwałę  nr  XXXIV/269/2013  w sprawie  ustalenia  szczegółowego 

sposobu  i  zakresu  świadczenia  usług  w  zakresie  odbierania  i  zagospodarowania  odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy .

Projekt przedstawiła Marta Piwko – referent BiGP.

Radny Ryszard Szymczuch zapytał popiół zostaje w czarnych workach.

Pani Piwko odpowiedziała, że tak, lub w pojemnikach, z których będzie przesypany.

Radny Paweł Jamrożek zapytał o planowany termin przetargu.

Pani Piwko odpowiedziała, że spróbujemy uruchomić w październiku.

Radny Jamrożek zapytał, co w sytuacji kiedy będą skargi i procedura się przedłuży.

Pani Piwko odpowiedziała, że póki co zakładamy, że wszystko będzie w terminie.

Radna  Małgorzata  Kozubek  podziękowała  za  pozytywne  załatwienie  odbioru  śmieci  od  osób 

starszych.

Nie zgłoszono więcej uwag.

Komisja  Ochrony  Środowiska,  Gospodarki  Gruntami  i  Rolnictwa  zaopiniowała  pozytywnie 

przedstawiony projekt uchwały (stanowi załącznik protokołu).

Komisja Budżetu i Finansów, w dniu 22.09.2014 roku pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały 

(stanowi załącznik).

Uchwała  Nr  LII/405/14 Rady  Gminy  Masłów  zmieniającej  uchwałę  nr  XXXIV/269/2013
w  sprawie  ustalenia  szczegółowego  sposobu  i  zakresu  świadczenia  usług  w  zakresie  
odbierania i  zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli  nieruchomości,  na  
których  zamieszkują  mieszkańcy –  została  podjęta 14  głosami  „za”,  jednogłośnie  i  stanowi 

załącznik protokołu.

Ad. 11.
Projekt  uchwały w sprawie  wzoru deklaracji  o  wysokości  opłaty za gospodarowanie odpadami 
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komunalnymi.

Omówienia tematu dokonała pani Marta Piwko – referent BiGP.

Przewodniczący  Rady Gminy  Sylwester  Wojtyna  zapytał  o  konieczność  ponownego  składania 

deklaracji, w wyniku wprowadzonych zmian. 

Pani  Piwko  odpowiedziała,  że  dopóki  ustawa  się  nie  zmieni,  każdorazowa  zmiana  opłaty 

zobowiązuje mieszkańca do złożenia korekty.

Brak więcej uwag w tym punkcie.

Komisja Ochrony Środowiska, Gospodarki Gruntami i Rolnictwa pozytywnie zaopiniowała projekt 

uchwały (stanowi załącznik protokołu).

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

Uchwała Nr LII/406/14 Rady Gminy Masłów w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty 
za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi –  została  podjęta w  głosowaniu:  14  „za”, 

jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik protokołu.

Ad. 12.
Projekt  uchwały  w  sprawie  nieodpłatnego  przejęcia  od  Skarbu  Państwa  działek  położonych

w obrębie geodezyjnym Dąbrowa, gm. Masłów.

Temat przedstawił Dariusz Korczyński – Kierownik BiGP.

Nie zgłoszono uwag w tym punkcie.

Komisja  Ochrony  Środowiska,  Gospodarki  Gruntami  i  Rolnictwa,  w  dniu  22.09.2014  roku, 

zaopiniowała pozytywnie przedstawiony projekt uchwały (stanowi załącznik protokołu).

Komisja Budżetu i  Finansów, dnia 22.09.2014 roku, pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt 

(stanowi załącznik).

Uchwała Nr LII/407/14 Rady Gminy Masłów w sprawie nieodpłatnego przejęcia od Skarbu 
Państwa działek położonych w obrębie geodezyjnym Dąbrowa, gm. Masłów – została podjęta 

w głosowaniu 14 „za”, jednogłośnie i stanowi załącznik protokołu.

Ad. 13.
Projekt  uchwały  w  sprawie zgody  na  wykonanie  odcinka  sieci  wodociągowej  w  miejscowości 

Masłów Drugi ul. Ks. J. Marszałka do działek o nr ewid 283/3 i 283/4 przez wnioskodawcę Pana 

Grzegorza Molęda zam. Kielce.

Kierownik BiGP Dariusz Korczyński przedstawił projekt uchwały.

Brak uwag w tym temacie.

Komisja ds. Inwestycji, w dniu 22.09.2014 roku, pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt 

uchwały (stanowi załącznik protokołu).

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

Uchwała Nr LII/408/2014 Rady Gminy Masłów w sprawie  zgody na wykonanie odcinka sieci  
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wodociągowej w miejscowości Masłów Drugi ul. Ks. J. Marszałka do działek o nr ewid 283/3  
i 283/4 przez wnioskodawcę Pana Grzegorza Molęda zam. Kielce – przyjęta została 13 głosami 

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

Ad. 14.
Projekt  uchwały  w  sprawie  zgody  na  wykonanie  odcinka  sieci  wodociągowej  w  miejscowości 

Domaszowice do planowanych sześciu budynków w zabudowie bliźniaczej na działkach o nr ewid. 

376/2-3,  377/2-3  i  376/4,  377/4-5  przez  wnioskodawcę  Panią  Aleksandrę  Mazurczak  zam. 

Domaszowice.

Temat przedstawił Kierownik referatu BiGP Dariusz Korczyński.

Nie zgłoszono uwag.

Komisja ds. Inwestycji zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały.

Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt.

Uchwała Nr LII/409/2014 Rady Gminy Masłów w sprawie zgody na wykonanie odcinka sieci  
wodociągowej  w  miejscowości  Domaszowice  do  planowanych  sześciu  budynków  w  
zabudowie  bliźniaczej  na  działkach  o  nr  ewid.  376/2-3,  377/2-3  i  376/4,  377/4-5  przez  
wnioskodawcę  Panią  Aleksandrę  Mazurczak  zam.  Domaszowice –  podjęta  została  w 

głosowaniu 13 „za”, przy 1 glosie „wstrzymującym się” i stanowi załącznik protokołu.

Ad. 15.
Projekt  uchwały w sprawie  zgody  na wykonanie odcinka kanalizacji  sanitarnej  w miejscowości 

Domaszowice do planowanych trzech budynków w zabudowie bliźniaczej na działkach o nr ewid. 

377/2, 376/4, 376/3, 376/2 przez wnioskodawcę Panią Aleksandrę Mazurczak zam. Domaszowice.

Kierownik BiGP Dariusz Korczyński przedstawił projekt uchwały.

Nie zgłoszono uwag.

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

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

Uchwała  Nr  LII/410/14 Rady  Gminy  Masłów  w  sprawie zgody  na  wykonanie  odcinka 
kanalizacji sanitarnej w miejscowości  Domaszowice do planowanych trzech budynków w  
zabudowie bliźniaczej na działkach o nr ewid. 377/2, 376/4, 376/3, 376/2 przez wnioskodawcę  
Panią Aleksandrę Mazurczak zam. Domaszowice –  podjęta została 13 głosami  „za”,  przy 1 

glosie „wstrzymującym się”. Uchwała stanowi załącznik protokołu.

Ad. 16.
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy.

Skarbnik Gminy Małgorzata Kumór przedstawiła szczegółowo autopoprawkę zaproponowaną do 

projektu uchwały.
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Komisja Budżetu i  Finansów,  w dniu 22.09.2014 roku,  pozytywnie zaopiniowała przedstawioną 

autopoprawkę (stanowi załącznik).

Komisja  ds.  Inwestycji,  dnia  22.09.br.,  zaopiniowała  pozytywnie  proponowana  autopoprawkę 

(stanowi załącznik protokołu).

Nie zgłoszono uwag w tym punkcie.

Radni, w głosowaniu: 13 „za”, 1 „wstrzymujący się” - przyjęli autopoprawkę zgłoszoną do projektu. 

Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały.

Komisja Budżetu i Finansów zaopiniowała pozytywnie powyższy projekt wraz z autopoprawką.

Komisja ds.  Inwestycji  również zaopiniowała pozytywnie przedstawiony projekt  uchwały wraz z 

autopoprawką.

Uchwała Nr LII/411/14 Rady Gminy Masłów w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy – 

została przyjęta 13 głosami „za”, przy 1 glosie „wstrzymującym się”. Uchwała stanowi załącznik 

protokołu.

Ad. 17.
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na 

lata 2014 – 2025.

Skarbnik  Gminy  Małgorzata  Kumór  przedstawiła  autopoprawkę  do  przedstawionego  projektu 

uchwały.

Komisja  Budżetu  i  Finansów  zaopiniowała  pozytywnie  przedstawioną  autopoprawkę  (stanowi 

załącznik protokołu).

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

Nie zgłoszono uwag.

Radni, w głosowaniu: 13 „za”, 1 „wstrzymujący się” - przyjęli autopoprawkę do projektu uchwały. 

Skarbnik Gminy przedstawiła szczegółowo projekt.

Komisja Budżetu i Finansów zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały wraz z autopoprawką.

Komisja ds. Inwestycji również zaopiniowała pozytywnie projekt uwzględniający autopoprawkę.

Uchwała Nr LII/412/14 Rady Gminy Masłów w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia 
wieloletniej prognozy finansowej Gminy Masłów na lata 2014 – 2025 –  została przyjęta 13 

głosami „za”, przy 1 glosie „wstrzymującym się” i stanowi załącznik protokołu.

Ad. 18. 
Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska

i  Gospodarki  Wodnej  w  Kielcach  na realizację  zadania  pn.  „Budowa  przyłączy  grawitacyjnych

i tłocznych przyłączy kanalizacji sanitarnej dla msc. Domaszowice”.

Temat przedstawiła  Skarbnik Gmin Małgorzata Kumór.

Przewodniczący Rady zapytał ile z planowanego 1,25 mln zł już zaciągnęliśmy.
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Skarbnik Gminy odpowiedziała, że urząd jest na etapie przygotowywania przetargu na kredyt do 

kwoty limitu przyjętego uchwałą budżetową; kwota ta została pomniejszona o wartość omawianej 

pożyczki.

Nie zgłoszono więcej uwag.

Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały.

Uchwała  Nr  LII/413/14 Rady  Gminy  Masłów  w  sprawie zaciągnięcia  pożyczki
w  Wojewódzkim  Funduszu  Ochrony  Środowiska  i  Gospodarki  Wodnej  w  Kielcach  na  
realizację zadania pn. „Budowa przyłączy grawitacyjnych i tłocznych przyłączy kanalizacji  
sanitarnej  dla  msc.  Domaszowice” –  podjęta została  w  głosowaniu:  14  „za”,  jednogłośnie

i stanowi załącznik protokołu.

Ad. 18a). 
Przedstawienie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Masłów za I półrocze 2014 roku.

Skarbnik  Gminy  Masłów  Małgorzata  Kumór  odczytała  uchwałę  Nr  2276/2014  II  Składu 

Orzekającego  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  w  Kielcach  z  dnia  12  września  2014  roku

w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Masłów za I półrocze 2014 

roku (stanowi załącznik protokołu).

Nie zgłoszono uwag do przedstawionej informacji.

Komisja Oświaty, Kultury, Opieki Społecznej i Promocji Gminy, w dniu 25.09.2014 roku, pozytywnie 

zaopiniowała przedstawioną informację (stanowi załącznik).

Komisja do Spraw Inwestycji pozytywnie zaopiniowała powyższą informację (stanowi załącznik).

Komisja Budżetu i Finansów również pozytywnie zaopiniowała informację (stanowi załącznik).

Radni, w głosowaniu 14 „za”, jednogłośnie przyjęli przedstawioną informację.

Ad 18b). 
Przedstawienie  informacji  o  kształtowaniu  się  wieloletniej  prognozy  finansowej  za  I  półrocze 

2014roku.

Skarbnik Gminy Masłów przedstawiła szczegółowo informację .

Nie zgłoszono uwag.

Komisja Oświaty, Kultury, Opieki Społecznej i Promocji Gminy pozytywnie zaopiniowała powyższą 

informację.

Komisja do Spraw Inwestycji zaopiniowała pozytywnie przedstawioną informację.

Komisja Budżetu i Finansów również pozytywnie zaopiniowała informację.

Radni, 14 głosami „za”, jednogłośnie przyjęli przedstawioną informację.

Ad 18c).
Przedstawienie informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 
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2014 roku.

Główna księgowa instytucji  kultury pani Bożena Sawicka przedstawiła szczegółowo informację, 

stanowiącą załącznik niniejszego protokołu.

Radny Paweł Jamrożek zapytał o opłatę 1256,23 zł w „Hostelu Lubrzanka”, czy to nie przypadkiem 

opłata klimatyczna.

Pani Sawicka odpowiedziała, że na pewno środowiskowa. 

Nie zgłoszono więcej uwag.

Komisja Oświaty, Kultury, Opieki Społecznej i Promocji Gminy, w dniu 25.09.2.br., zaopiniowała 

pozytywnie powyższą informację.

Komisja Budżetu i Finansów również pozytywnie zaopiniowała przedstawioną informację.

W głosowaniu 14 „za”, jednogłośnie radni przyjęli przedstawioną informację.

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 zapytał jaki jest etap oświetlenia i ogrodzenia świetlicy w Dąbrowie.

Kierownik Dariusz Korczyński odpowiedział, że przedmiar robót został zatwierdzony. W tej chwili 

trwają prace nad wyborem oferty, więc z początkiem października prace ruszą.

Radny Janusz Obara zapytał gdzie trafił odebrany sprzęt nagłośnieniowy.

Wójt Gminy odpowiedział, że sprzęt zakupiony z dotacji trafił do Gminnego Ośrodka Kultury.

Przewodniczący Rady zapytał o działkę pod ośrodkiem zdrowia, czy mowa jest o całej działce, czy 

została pomniejszona.

Wójt Gminy wyjaśnił, że pozyskaliśmy całą działkę pod ośrodkiem zdrowia, natomiast działka pod 

Gminnym  Ośrodkiem  Pomocy  Społecznej  ma  inny  numer  ewidencyjny  i  została  uregulowana 

wcześniej. 

Radna Małgorzata  Kozubek zapytała o oświetlenie  uliczne na ul.  Modrzewiowej,  które zostało 

przekazane w lipcu br., a które nadal nie świeci.

Kierownik  Korczyński  odpowiedział,  że  odbiór  inwestycji  polegał  na  technicznym  sprawdzeniu 

wykonanych  robót.  Kolejnym  krokiem  było  wystąpienie  gminy  do  zakładu  energetycznego

o założenie opomiarowania i dopiero po tych pracach lampy zaświecą. 

Radna Regina Chyb zapytała, czy znany jest termin rozpoczęcia prac nad budynkiem świetlicy

w Domaszowicach.

Wójt Gminy odpowiedział, że w dniu jutrzejszym podpisana zostanie umowa z wykonawcą i być 

może w przyszłym tygodniu prace ruszą. 

Radny Kazimierz Rachwał zapytał o ciek  wodny i planowany rów w Domaszowicach.

W odpowiedzi Wójt Gminy wyjaśnił, że teren jest trudny; prace ruszyły jednak udało się wykopać 
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około 50 m i pan Kułak się zakopał. Dlatego prace zostały wstrzymane w oczekiwaniu na mrozy.

Radny  Mirosław  Januchta  przypomniał  o  lampach,  które  nie  świecą  przy  drodze  powiatowej

i oświetleniu  obiecanym mieszkańcom Mąchocic górnych.

Wójt  Gminy odpowiedział,  że prace zostały zlecone;  Wójt  osobiście dzwonił  do pana Bartosza 

Bukowskiego. 

Radny Ryszard Szymczuch zapytał o ekspertyzę spływu wód w Mąchocicach Kapitulnych, o której 

była mowa na zebraniu.

Wójt  Gminy  odpowiedział,  że  prace  w  zakresie  odprowadzania  wód  są  skomplikowane  więc 

potrzeba czasu na przygotowanie ekspertyzy.  Tym bardziej,  że na terenie gminy jest mnóstwo 

miejsc, gdzie spływ został naruszony. Kłótnie sąsiedzkie na tym tle często kończą się wezwaniem 

policji, taka sytuacja miała miejsce ostatnio w Barczy. Dlatego te ekspertyzy są bardzo ważne dla 

gminy. 

Radny Janusz Obara podziękował za odkrzaczenie części łącznika ul. Panoramiczna w Masłowie 

Drugim.

Wójt odpowiedział, że stopniowo tego typu prace będą kontynuowane, m. in. na łączniku Brzezinki 

– Mąchocice Scholasteria.

Nie zgłoszono uwag; sprawozdanie zostało przyjęte do akceptującej wiadomości. 

Ad. 19.
Interpelacje, wnioski i zapytania.

Radny Paweł Jamrożek przedstawił swoje rozczarowanie z powodu nieobecności na dzisiejszej 

sesji urbanisty. Zdaniem radnego gmina podjąć bardziej drastyczne kroki w celu wyegzekwowania 

warunków umowy lub skutków jej niedotrzymania.

Adwokat Grzegorz Olech wyjaśnił stan sprawy i przedstawił konsekwencje tej sytuacji, dodając że 

podjęcie dalszych czynności przez gminę jest wskazane.   

Przewodniczący Rady zapytał  co z regulaminem wodociągowania i  kanalizacji  w gminie,  który 

również  miał  być  zmieniony,  gdyż  uwolnienie  kolejnych  terenów pod  zabudowę mieszkaniową 

może spowodować duże konsekwencje finansowe dla gminy, z chwilą kiedy okaże się, że uchwała 

jest wadliwa.

Pan  Olech  odpowiedział,  że  postępy  w  tej  sprawie  są;  przygotowany  został  projekt  uchwały. 

Jednak komisja właściwa nie wykazuje inicjatywy w tej sprawie, a inicjatywa uchwałodawcza nie 

jest w gestii prawnika.

Radny Jamrożek przedstawił stanowisko Prezydenta w sprawie przekształcania gruntów.

Przewodniczący Rady poinformował,  że należałoby tę kwestię rozstrzygnąć i zaproponował,  by 

przed kolejną sesją zrobić wspólne posiedzenie Komisji Inwestycyjnej i Komisji Budżetowej, które 

zajmą się tą sprawą.

Radna  Małgorzata  Kozubek  zgłosiła  potrzebę  usunięcia  zakrzaczeń  przy  ul.  Widokowej
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w  Masłowie  Pierwszym,  gdzie  mieszkańcy  we  własnym  zakresie  wybudowali  drogę  i  proszą 

jedynie o odsłonięcie lamp. Radna przypomniała,  że kolejny raz zgłasza konieczność poprawy 

płytek chodnikowych na przystankach autobusowych przy ul. Jana Pawła w Masłowie Pierwszym – 

do dziś nic nie zostało zrobione.

Przewodniczący Rady zapytał, czy mieszkańcy sami mogą wykarczować takie zakrzaczenie przy 

drodze.

Wójt Gminy odpowiedział, że mogą, ale powinni poinformować gminę, gdyż większe zakrzaczenia 

mogą wymagać pozwolenia.

Przewodniczący  Rady  dodał,  że  w  tej  sytuacji  –  informuje,  że  chce  usunąć  krzaki  na  ul. 

Modrzewiowej przy swojej posesji.

Radny Szymczuch zgłosił nieświecącą od 2 – 3 lat lampę – słup nr 19, z prośbą o naprawę bądź 

jej zdjęcie w Mąchocicach Kapitulnych górnych. Radny poprosił również o wykorytowanie rowu po 

stronie  pana  Stachury (w okolicy  tych lamp)  oraz  o  poprawę pobocza na wysokości  państwa 

Bednarskich,  gdzie  podczas  prac  związanych  z  budową  kanalizacji,  samochody  ciężarowe 

rozjeździły ten odcinek.

W  odpowiedzi,  Wójt  wyjaśnił,  że  prace  są  realizowane  sukcesywnie,  ale  warunki  pogodowe 

czasem je utrudniają. 

Sołtys sołectwa Mąchocice Kapitulne pan Jan Sobecki przypomniał sprawę pana Kmiecika (ostatni 

dom na  Podklonówce),  gdzie  spływająca  z  góry  woda  zagraża  mieszkańcom.  Sołtys  poprosił 

również  o  zainteresowanie  się  sprawą  oznaczenia  dróg,  gdyż  brakuje  informacji  na  dolnych 

Mąchocicach, że jest łącznik z górnymi Mąchocicami.

Radny  Szymczuch  zabrał  głos  informując,  że  w  budżecie  zarezerwowane  jest  60.000  zł  na 

wyłożenie  płyt  ażurowych  na  górnych  Mąchocicach.  Prawdopodobnie,  ze  względu  na 

przeciągające się terminy odbioru kanalizacji – nie uda się tego zrobić w tym roku. W związku z 

tym, jest przymiarka do niwelacji niebezpiecznych zakrętów między Mąchocicami a Podklonówką. 

Radny zaproponował, by środki, jakie zostaną z przetargu, przeznaczyć je na wyłożenie ażurami 

rowu na odcinku między Mąchocicami i Podklonówką.

Wójt Gminy odpowiedział, że podpisał umowę z Powiatowym Zarządem Dróg na wykonanie robót, 

w zakresie jaki radny ustalał z Powiatem.

Radny Szymczuch dodał, że to nie przeszkadza, by gmina dołożyła środki na wykonanie rowu

z przetargu na ośrodek zdrowia.

Wójt Gminy odpowiedział, że przetarg już się odbył.

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że kwota przyjęta w budżecie została rozdysponowana, gdyż środki na 

to zadanie obejmują także koszt projektu oraz koszt inspektora nadzoru.

Radny Andrzej  Pedrycz zabrał  głos w sprawie odtworzenia drogi  z  Woli  Kopcowej  w kierunku 

Domaszowic.

Radny Powiatu Kieleckiego pan Tomasz Lato odpowiedział, że droga będzie przywrócona, zgodnie 
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z interpelacjami, jakie radny składał. Radny dodał, że od trzech lat nie uczestniczy w spotkaniach 

między gminą a powiatem, więc pytanie co do terminu winno być skierowane do Wójta.

Pan Ryszard Pazera – Wójt Gminy przedstawił historię remontu tej drogi i poinformował, że firma 

KANRYD  odtworzy  drogę  poprzez  regulację  studzienek,  położenie  nowej  nakładki  asfaltowej

i  wyrównanie poboczy.  Wójt  wspomniał  również, że odcinek drogi od ul.  Podmasłowie również 

zyska nową nakładkę. Wykonawcą tych robót jest firma TRAKT.

Radny Janusz Obara zgłosił konieczność naprawienia drogi w Dąbrowie Koszarka, gdzie w wyniku 

prac kanalizacyjnych droga została rozkopana tak, ze dwa samochody nie mogą się minąć.

Przewodniczący Rady zapytał jaki jest termin zakończenia inwestycji, kiedy można się spodziewać 

oddania dróg i uruchomienia prac związanych z przyłączaniem do sieci.

Wójt  Gminy odpowiedział,  wyjaśnił  jakie  terminy zostały  przyjęte  i  poinformował,  że  kolejnego 

aneksu nie było dlatego naliczane są odsetki za naruszenie terminu. Stąd można przyjąć, że taki 

realny termin to koniec tego roku. 

Przewodniczący Rady poruszył sprawę ostatniej Komisji Rewizyjnej, w której chciała uczestniczyć 

mieszkanka  gminy,  jednak  została  wyproszona  przez  Przewodniczącego  Komisji  Rewizyjnej. 

Przewodniczący Rady poinformował,  że przeprosił  tę panią i  zaapelował do Przewodniczącego 

Komisji Rewizyjnej, by taka sytuacja więcej się nie powtórzyła.

Więcej uwag nie zgłoszono.

Ad. 20.
Sprawy organizacyjne, komunikaty.

Wójt Gminy Masłów Ryszard Pazera zaprosił na obchody Dnia Edukacji Narodowej w dniu  14 

października br. w budynku CE Szklany Dom w Ciekotach.

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

Rady Gminy Masłów i o godzinie 17.15 – zamknął obrady.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokolant: Przewodniczący Rady Gminy Masłów

Joanna Synak /-/ Sylwester Wojtyna
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