
Protokół Nr II/2014

z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Masłów, 

która odbyła się w dniu 05 grudnia 2014 roku

Tematyka sesji:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Projekty uchwał w sprawie powołania komisji stałych Rady Gminy Masłów.

a) ustalenie liczbowego składu komisji;

b) Komisja Budżetu i Finansów;

c) Komisja Rewizyjnej;

d) Komisja do spraw Inwestycji;

e) Komisja Oświaty, Kultury, Opieki Społecznej i Promocji Gminy;

f) Komisja Ochrony Środowiska, Gospodarki Gruntami i Rolnictwa.

5. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Masłów za rok szkolny

2013/2014 wraz z wynikami sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego.

6. Projekt uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku

rolnego na 2015 rok.

7. Projekt uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015

rok.

8. Projekt  uchwały  w  sprawie  określenia  wysokości  stawek  podatku  od  środków

transportowych na 2015 rok.

9. Projekt uchwały w sprawie stawek opłaty targowej na 2015 rok.

10.Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Masłów.

11. Projekt  uchwały  w  sprawie  uchwały  w  sprawie  przyjęcia  wieloletniej  prognozy

finansowej dla Gminy Masłów na lata 2014-2025.

12.Projekt  uchwały  w  sprawie  zasad  wypłacania  i  wysokość  diet  przysługującym

radnym za udział w posiedzeniu sesji i komisji.

13.Projekt uchwały w sprawie ustalenia  warunków pracy i płacy Wójta Gminy  Masłów.

14.Projekt  uchwały  w  sprawie  wyboru  delegata  do  Międzygminnego  Związku

Wodociągów i Kanalizacji. 

15. Projekt uchwały w sprawie wyboru delegata do Związku Gmin Gór Świętokrzyskich.
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16. Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr LII/403/2014 Rady Gminy Masłów

z dnia 25 września 2014 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Wójta

Gminy Masłów. 

17.Zakończenie obrad. 

Ad. 1.

Otwarcie sesji. 

Stosownie do art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, w dniu 05 grudnia 2014 roku

o  godzinie  14.05,  w  Centrum  Młodzieżowych  Drużyn  Pożarniczych  w  Mąchocicach

Kapitulnych, Przewodniczący Rady Gminy Masłów – Sylwester Wojtyna, otworzył obrady.

Przewodniczący przywitał radnych, sołtysów i przybyłych gości.

W związku ze śmiercią  Prezesa Zarządu Ochotniczej  Straży Pożarnej  w Mąchocicach

Kapitulnych – Druha Czesława Piotrowskiego,  Przewodniczący Rady przypomniał jego

zasługi i poprosił zebranych o uczczenie pamięci Druha, minutą ciszy. 

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.

Do zaproponowanego porządku obrad nie zgłoszono  uwag.

Porządek  obrad  został  przyjęty  14  głosami  „za”,  jednogłośnie  i  stanowi  załącznik

protokołu. 

Ad. 4.

Projekty uchwał w sprawie powołania komisji stałych Rady Gminy Masłów.

a) ustalenie liczbowego składu komisji

Przewodniczący  Rady  poinformował,  że  z  wstępnych  deklaracji  wynika,  że  komisje

osobowe nie będą miały więcej niż ośmiu radnych. 

Radni nie zgłosili uwag.
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W głosowaniu 14 „za', jednogłośnie, radni ustalili skład liczbowy komisji.

Przewodniczący  Rady  przypomniał,  że  obowiązkiem  radnego  jest  praca  co  najmniej

w jednej komisji. Przewodniczący poprosił by radni zadeklarowali, w której komisji chcą

pracować.

Przewodniczący  poinformował  również,  że  w  związku  ze  zgłoszeniami  o  potrzebie

powołania komisji bezpieczeństwa i porządku podjęta zostanie uchwała dotycząca zmiany

Statutu  Gminy  Masłów.  Dlatego  powołanie  komisji  na  dzień  dzisiejszy  jest  jeszcze

niemożliwe. Jednak, jeżeli ktoś z Rady chce uczestniczyć w pracach tej komisji – proszę o

deklarację. 

Radni, kolejno na forum, informowali w której komisji chcą pracować.

Przewodniczący Rady poinformował, że radny Bujak, który jeszcze jest nieobecny zgłosił

Przewodniczącemu  chęć  udziału  w  pracach  komisji  do  spraw  Inwestycji  i  komisji

Bezpieczeństwa.  Przewodniczący  Rady  odczytał  propozycję  składu  poszczególnych

komisji.

Nie zgłoszono uwag.

Radni, w głosowaniu 14 „za”, jednogłośnie przyjęli zaproponowany skład osobowy Komisji

stałych Rady Gminy Masłów. 

Przewodniczący  ogłosił  15  minut  przerwy  na  ukonstytuowanie  się  komisji  i  wybór

przewodniczących i zastępców.

Po przerwie;

b) projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Budżetu i Finansów

Przewodniczący Rady Gminy odczytał skład osobowy komisji i i proponowane funkcje.

Nie wniesiono uwag.

Uchwała Nr II/4/2014 Rady Gminy Masłów w sprawie  powołania Komisji  Budżetu

i  Finansów  – została przyjęta w głosowaniu 14 „za”,  jednogłośnie i  stanowi  załącznik

protokołu.

c) projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury, Opieki Społecznej

i Promocji Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy odczytał skład osobowy komisji i proponowane funkcje.

Brak uwag w tym punkcie.

Uchwała  Nr  II/5/2014  Rady Gminy Masłów w sprawie  powołania  Komisji  Komisji

Oświaty, Kultury, Opieki Społecznej i Promocji Gminy – została podjęta w głosowaniu

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

d) projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Ochrony Środowiska, Gospodarki
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gruntami i Rolnictwa 

Wzorem  poprzednich  punktów,  Przewodniczący  Rady  odczytał  skład  osobowy

i proponowane funkcje w omawianej komisji.

Nie zgłoszono uwag.

Uchwała Nr II/6/2014 Rady Gminy Masłów w sprawie powołania Komisji  Ochrony

Środowiska, Gospodarki Gruntami i Rolnictwa – podjęta została w głosowaniu 14 „za”,

jednogłośnie i stanowi załącznik protokołu.

e) projekt uchwały w sprawie powołania Komisji do Spraw Inwestycji

Przewodniczący Rady Gminy odczytała proponowany skład osobowy i funkcje.

Nie zgłoszono uwag w tym punkcie.

Uchwała Nr II/7/2014 Rady Gminy Masłów w sprawie powołania Komisji do spraw

Inwestycji  – została przyjęta 14 głosami „za”, jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik

protokołu. 

f) projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej 

Przewodniczący Rady  odczytała proponowany skład osobowy Komisji i funkcje. 

Nie zgłoszono uwag.

Uchwała Nr II/8/2014 Rady Gminy Masłów w sprawie powołania Rewizyjnej – została

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

Ad. 5.

Informacja  o  stanie  realizacji  zadań  oświatowych  w  Gminie  Masłów  za  rok  szkolny

2013/2014 wraz z wynikami sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego.

Kierownik  Samorządowego  Zakładu  Opieki  Oświaty  Irena  Kundera  przedstawiła

szczegółowo  informację   z  realizacji  zadań  oświatowych  na  terenie  Gminy  Masłów

(stanowi załącznik protokołu).

Przybył radny Zbigniew Bujak.

Nie zgłoszono uwag, informacja została przyjęta do akceptującej wiadomości.

Głos zabrał  Wójt  Gminy Masłów Tomasz Lato,  informując, że dokument ten jest także

analizowany przez dyrektorów szkół, w celu wyznaczenia kierunków dalszych działań. 

Słuchaczka z publiczności zwróciła się z zapytaniem, ile jest godzin historii w szkole.

Wójt Gminy Masłów odpowiedział, że w cyklu edukacyjnym jest to 4 lub 5 godzin, czyli np.

2, 2 i 1 w poszczególnych latach.

Przewodniczący Rady przywitał radnego Zbigniewa Bujaka i Pana Leszka Walczyka.

Przewodniczący poinformował, że w celu procedowania nad porządkiem obrad, potrzebna

4 z 10



jest  opinii  poszczególnych  komisji  do  proponowanych  projektów  uchwał.  Dlatego

Przewodniczący ogłosił 15 – minutową przerwę i zaprosił radnych na posiedzenia komisji.

Ad. 6.

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

na 2015 rok.

Wójt  Gminy  Masłów  Tomasz  Lato  odniósł  się  w  swojej  wypowiedzi  do  wszystkich

podatków,  jakie  zostały  zaproponowane  w  poniższych  projektach.  Z  uwagi  m.  in.  na

prowizorium budżetowe, które było przygotowane; po szeregu rozmów z mieszkańcami,

przedsiębiorcami  i  rolnikami  –  w  krótkim  czasie,  bo  sytuacja  tego  wymagała,

przygotowane zostały projekty uchwał w sprawie ustalenia wysokości podatków na 2015

rok.  Po  przeanalizowaniu  sytuacji  wiadomo,  że  gmina  nie  może  sobie  pozwolić  na

obniżenie  podatków,  chociaż  takie  oczekiwania  są.  Świadczy o tym m.  in.  list  otwarty

Przedsiębiorców z terenu Gminy Masłów, który został przekazany również Radnym. Wójt

Gminy zadeklarował  pomoc dla  przedsiębiorców,  którzy  zdecydują  się  na  rozpoczęcie

bądź rozwój działalności na terenie naszej gminy. Podatki w gminie Masłów, zaplanowane

na 2015 rok zostały zwiększone o wysokość inflacji. 

Skarbnik  Gminy Małgorzata  Kumór  przedstawiła  szczegółowo,  pierwszy  z  tego  bloku,

projekt uchwały.

Komisja  Ochrony  Środowiska,  Gospodarki  Gruntami  i  Rolnictwa,  w  dniu  dzisiejszym

pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w tej sprawie.

Komisja Budżetu i Finansów również pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt.

Nie zgłoszono  uwag.

Uchwała Nr II/9/14 Rady Gminy Masłów w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do

celów wymiaru podatku rolnego na 2015 rok – została podjęta w głosowaniu: 15 „za”,

jednogłośnie. 

Uchwała stanowi załącznik protokołu.   

Ad. 7.

Projekt uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok.

Omówienia tematu dokonała pani Małgorzata Kumór– Skarbnik Gminy.

Brak uwag w tym punkcie.

Komisja  Ochrony  Środowiska,  Gospodarki  Gruntami  i  Rolnictwa,  w  dniu  05.12.br.,

pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały (stanowi załącznik protokołu).
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Komisja  Budżetu  i  Finansów,  dnia  05.12.2014  roku  pozytywnie  zaopiniowała  projekt

uchwały (stanowi załącznik).

Uchwała Nr II/10/14 Rady Gminy Masłów w sprawie  wysokości stawek podatku od

nieruchomości na 2015 rok –  została podjęta w głosowaniu  15 „za”, jednogłośnie się”

i stanowi załącznik protokołu.

Ad. 8.

Projekt  uchwały  w  sprawie  określenia  wysokości  stawek  podatku  od  środków

transportowych na 2015 rok. 

Projekt przedstawiła Skarbnik Gminy Małgorzata Kumór.

Nie zgłoszono uwag.

Komisja  Budżetu  i  Finansów  pozytywnie  zaopiniowała  powyższy  projekt  (stanowi

załącznik).

Uchwała Nr II/11/14 Rady Gminy Masłów  w sprawie  określenia wysokości stawek

podatku od środków transportowych na 2015 rok –  została podjęta 15 głosami „za”,

jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik protokołu.

Ad. 9.

Projekt uchwały w sprawie ustawek opłaty targowej na 2015 rok.

Skarbnik Gminy przedstawiła szczegółowo projekt uchwały.

Nie zgłoszono uwag.

Komisja  Budżetu i  Finansów,  w dniu 27.10.2014 roku pozytywnie zaopiniowała projekt

uchwały (stanowi załącznik).

Uchwała Nr II/12/14 Rady Gminy Masłów w sprawie stawek opłaty targowej na 2015

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

Ad. 10.

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy.

Skarbnik Gminy Małgorzata Kumór przedstawiła szczegółowo projekt uchwały.

Komisja ds. Inwestycji również pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały.

Komisja Budżetu i Finansów zaopiniowała pozytywnie powyższy projekt.

Uchwała  Nr  II/13/14 Rady Gminy Masłów w sprawie zmiany  uchwały  budżetowej

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

protokołu.
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Ad. 11.

Projekt  uchwały  w  sprawie  zmiany  uchwały  w  sprawie  zmiany  wieloletniej  prognozy

finansowej na lata 2014 – 2025.

Skarbnik Gminy Małgorzata Kumór przedstawiła projekt uchwały.

Nie zgłoszono uwag.

Komisja ds. Inwestycji zaopiniowała pozytywnie powyższy projekt.

Komisja Budżetu i Finansów zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały.

Uchwała  Nr  II/14/14 Rady  Gminy  Masłów  w  sprawie zmiany  uchwały  w  sprawie

przyjęcia  wieloletniej  prognozy finansowej  Gminy Masłów na lata  2014 – 2025 –

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

Ad. 12. 

Projekt uchwały w sprawie zasad wypłacania i wysokość diet przysługującym radnym za

udział w posiedzeniu sesji i komisji.

Temat przedstawił  Wójt  Gminy Masłów, informując, że zmiany obejmują wprowadzenie

zapisu dotyczącego wynagradzania wiceprzewodniczących komisji, którzy zostali powołani

na podstawie obowiązującego Statutu.

Przewodniczący Rady poprosił o poprawę oczywistej omyłki pisarskiej w §8. uchwała ma

moc obowiązującą od 01 stycznia 2015 roku, a nie jak zapisano – 2014.

Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Uchwała Nr II/15/14 Rady Gminy Masłów w sprawie zasad wypłacania i wysokość

diet przysługującym radnym za udział w posiedzeniu sesji i komisji – została podjęta

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

Sołtys sołectwa Wiśniówka Maria Bysiak poprosiła o przedstawienie stawek diet, gdyż nie

jest ona znana sołtysom.

Przewodniczący  Rady  przedstawił  szczegółowo,  na  czym  polega  różnica  między

poprzednią, a przyjętą dziś uchwałą.

Skarbnik Gminy dodała, że wiceprzewodniczący komisji dostaje 585 zł, a było 568 zł, dla

członków komisji kwota się nie zmieniła. Tylko wiceprzewodniczącym dieta wzrosła o 17zł.

Sołtys Wiśniówki zabrała głos, informując że do tej pory sołtysi znali jedynie procenty, ale

nie znali kwoty bazowej.

Wójt Gminy wyjaśnił, że te informacje są jawne i dostępne zarówno w BIP jak i w urzędzie.
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Ad. 13. 

Projekt uchwały w sprawie ustalenia warunków pracy i płacy Wójta Gminy Masłów.

Przewodnicząca Komisji  Budżetu i  Finansów przedstawiła wypracowaną przez Komisję

propozycję  wynagrodzenia  wójta:  stawka  wynagrodzenia  zasadniczego  –  5.500  zł,

dodatek funkcyjny – 1.900 zł, dodatek za wysługę lat w wysokości 20% wynagrodzenia

zasadniczego t.  j.  kwota 1.100 zł,  dodatek  specjalny  w wysokości   30 % łącznie od

wynagrodzenia zasadniczego i dodatku  funkcyjnego  w kwocie 2.220 z, co łącznie daje

10.720 zł.

Wójt Gminy podziękował za propozycję i dodał, że jest to decyzja Rady i z pokorą przyjmie

każdą z tych kwot.

Przewodniczący Rady zapytał, czy są pytania w tej sprawie. 

Brak uwag.

Komisja  Budżetu  i  Finansów  pozytywnie  zaopiniowała  projekt  uchwały

z zaproponowanymi kwotami. 

Uchwała  Nr  II/16/14 Rady  Gminy  Masłów  w  sprawie ustalenia  warunków  pracy

i  płacy  Wójta  Gminy  Masłów –  podjęta  została  w  głosowaniu  15  „za”,  jednogłośnie

i stanowi załącznik protokołu.

Ad. 14. 

Projekt uchwały w sprawie wyboru delegata do Międzygminnego Związku Wodociągów

i Kanalizacji.

Wójt Gminy Masłów Tomasz Lato złożył podziękowanie radnemu Andrzejowi Pedrycz za

pełną  zaangażowania  pracę  na  rzecz  Gminy  Masłów  i  reprezentowanie  jej  w

Międzygminnym Związku Wodociągów i Kanalizacji.

Przewodniczący  przystąpił  do  procedowania  nad  uchwałą  i  poprosił  o  zgłaszanie

kandydatur.

Radny Janusz Obara zgłosił  kandydaturę radnego Mirosława Januchty; radny Januchta

wyraził zgodę. 

W związku z  brakiem kolejnych  zgłoszeń,  Przewodniczący poprosił  o  zamknięcie  listy

kandydatów.

Radni, w głosowaniu 15 „za”, jednogłośnie zamknęli listę.

Przewodniczący  poprosił  o  głosowanie  nad  projektem  uchwały  uwzględniającej

kandydaturę radnego Mirosława Januchty.
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Uchwała  Nr  II/17/14 Rady  Gminy  Masłów  w  sprawie wyboru  delegata  do

Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji –  została podjęta w głosowaniu:

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

Wójt Gminy pogratulował radnemu Januchcie i korzystając z prawa głosu – poinformował,

że jego kompetencją jest wskazanie delegata do Rady Nadzorczej Spółki.  W związku ze

zmianą na tym stanowisku, Wójt Gminy kontaktował się  z dotychczasowym delegatem –

Pawłem  Jamrożkiem  i  zaprosił  go  na  dzisiejsze  posiedzenie  rady.  Z  przyczyn

obiektywnych,  Pan  Jamrożek  nie  mógł  uczestniczyć  w  dzisiejszych  obradach,  jednak

zadeklarował, że na kolejnej sesji postara się złożyć sprawozdanie ze swojej pracy. Wójt

Gminy  przedstawił  sylwetkę  Pana  Leszka  Walczyka  –  kandydata  na  członka  Rady

Nadzorczej Spółki Wodociągi Kieleckie, z ramienia Gminy Masłów. 

Pan Leszek Walczyk podziękował za zaufanie i zadeklarował, że wiedzę jaką dysponuje

i doświadczenie wykorzysta – by jak najlepiej pełnić powierzoną mu funkcję.

Przewodniczący Rady podziękował w imieniu Rady za to, że osoba z takim dorobkiem

i  doświadczeniem zechciała przyjąć propozycję Wójta. 

Brak więcej głosów w tym punkcie.

Ad. 15.

Projekt uchwały w sprawie wyboru delegata do Związku Gmin Gór Świętokrzyskich.

Przewodniczący Rady poinformował, że do tej pory funkcję  delegata pełnił pan Ryszard

Szymczuch, jednak nie chce tego dalej robić; stąd propozycja uchwały. Przewodniczący

poprosił o zgłaszanie kandydatur.

Radny Andrzej Pedrycz zgłosił kandydaturę radnego Roberta Fortuny.

W związku z brakiem dalszych zgłoszeń, Przewodniczący Rady poprosił o zamknięcie listy

kandydatur.

Radni, w głosowaniu 15 „za”, jednogłośnie zamknęli listę.

Uchwała Nr II/18/14 Rady Gminy Masłów w sprawie wyboru delegata do Związku

Gmin Gór Świętokrzyskich – podjęta została w głosowaniu: 14 „za”, jednogłośnie. Radny

Robert Fortuna nie brał udziału w głosowaniu. Uchwała stanowi załącznik protokołu.

Ad. 16.

Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr LII/403/2014 Rady Gminy Masłów z dnia

25 września 2014 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Wójta Gminy Masłów.

Adwokat  Grzegorz  Olech  wyjaśnił  podstawy  podjęcia  tej  uchwały  i  przybliżył  historię

9 z 10



sprawy. 

Głos zabrał pan Piotr Kapuściński; pogratulował wyboru funkcji i wyjaśnił swoje stanowisko

w tej sprawie. Pan Kapuściński przedstawił szereg spraw, w których skutecznie blokowano

mu dostęp do informacji, czego skutkiem było naruszenie przepisów i sprawy sądowe. 

W odpowiedzi, Przewodniczący Rady przeprosił Pana Kapuścińskiego, gdyż padło klika

sów pod adresem Rady i Komisji Rewizyjnej poprzedniej kadencji.

Wójt Gminy Masłów Tomasz Lato zaprosił  pana Kapuścińskiego na rozmowę, jeśli  jest

jeszcze płaszczyzna, na której chce Pan rozmawiać. 

Przewodniczący Rady dodał, że według jego oceny nie jest właściwe, by opinie w sprawie

skarg na wójta były pisane przez prawnika zatrudnionego przez wójta.

Komisja Rewizyjna na posiedzeniu w dniu dzisiejszym pozytywnie zaopiniowała projekt

uchwały w tej sprawie.

Nie zgłoszono więcej uwag.

Uchwała  Nr  II/19/14 Rady  Gminy  Masłów  w  sprawie uchylenia  uchwały  Nr

LII/403/2014  Rady  Gminy  Masłów  z  dnia  25  września  2014  roku  w  sprawie

rozpatrzenia skargi na działania Wójta Gminy Masłów – została przyjęta w głosowaniu

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

Ad. 17.

Zakończenie obrad. 

Po wyczerpaniu tematyki Przewodniczący Rady Gminy Masłów podziękował za udział w

nadzwyczajnej, II sesji Rady Gminy Masłów i o godzinie 17.10 – zamknął obrady.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Przewodniczący Rady Gminy Masłów

Protokolant: /-/ Sylwester Wojtyna

Joanna Synak
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