
Protokół Nr VI/2015

z sesji Rady Gminy Masłów, 

która odbyła się w dniu 26 marca 2015 roku

Tematyka sesji:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu Nr  V z poprzedniej sesji.

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

6. Sprawozdanie  z  Gminnego  Programu  Przeciwdziałania  Przemocy  w  Rodzinie

i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Masłów na lata 2011–2015 za rok

2014.

7. Sprawozdanie ze współpracy Gminy Masłów z Organizacjami Pozarządowymi i innymi

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2014 rok.

8. Sprawozdanie z Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata  2013 – 2015 za

2014 rok.

9. Ocena/Sprawozdanie  z  wdrażania  Gminnej  Strategii  Rozwiązywania  Problemów

Społecznych  Gminy  Masłów  na  lata  2009  –  2015  wprowadzonej  uchwałą  Nr

XXVIII/223/09 Rady Gminy Masłów z dnia 5 lutego 2009 r.

10. Sprawozdanie  z  realizacji  Gminnego  Programu  Profilaktyki  i  Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Masłowie za rok 2014

11. Projekt  uchwały  w  sprawie  uchwalenia  Gminnego  Programu  Profilaktyki

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Masłowie

na rok 2015.

12. Projekt  uchwały  w  sprawie  uchwalenia  „Programu  Opieki  nad  Zwierzętami

Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt na terenie Gminy Masłów”. 

13. Projekt  uchwały  w  sprawie  odpłatnego  nabycia  na  rzecz  Gminy  Masłów  działki

położonej w Masłowie Pierwszym.

14. Projekt  uchwały  w  sprawie  zgody  na  wykonanie  odcinka  kanalizacji  sanitarnej

w działce o nr ewid.82/2 w miejscowości Domaszowice do budynku mieszkalnego na

działce o nr ewid. 81/1 przez wnioskodawcę Pana Grzegorza Lisa zam. Kielce.
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15. Projekt  uchwały  w  sprawie  przekazania  do  nieodpłatnego  użytkowania  sieci

wodociągowej  w  miejscowości  Wiśniówka,  w  miejscowości  Ciekoty  oraz  sieci

kanalizacji sanitarnej w miejscowości Domaszowice.

16. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Masłów.

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

finansowej dla Gminy Masłów na lata 2015-2025.

18. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kielce.

19. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Kunów.

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

21. Interpelacje, wnioski i zapytania.

22. Sprawy organizacyjne, komunikaty.

23. Zakończenie obrad. 

Ad. 1.

Otwarcie sesji. 

Stosownie do art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym,  dnia 26 marca 2015 roku

o godzinie  15.25,  w Gminnym Ośrodku Kultury i  Sportu  w Masłowie,  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 – 100 % z 14 osobowego składu Rady,

co jest podstawą do podejmowania prawomocnych uchwał.

Lista obecności stanowi załącznik Nr 1 niniejszego protokołu.

Ad. 3.

Przyjęcie porządku obrad.

Nie zgłoszono uwag.

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

protokołu. 
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Ad. 4.

Przyjęcie protokołu Nr V z poprzedniej sesji.

Przewodniczący Rady poinformował, że do Biura Rady nie wpłynęły uwagi, co do treści

protokołu Nr V.

Brak głosów w tym punkcie.

Radni, w głosowaniu 14 „za”, jednogłośnie przyjęli protokół Nr V z poprzedniej sesji Rady

Gminy Masłów. 

Ad. 5.

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

Materiał radni otrzymali w statutowym terminie (stanowi załącznik protokołu).

Wójt  Gminy  Masłów  Tomasz  Lato  omówił  szczegółowo  sprawozdanie.  Ponadto,  Wójt

przedstawił sprawozdanie z pobytu w miejscowości Usole Syberyjskie, gdzie Zespół Szkół

z Mąchocic Kapitulnych nawiązał współpracę z Gimnazjum Nr 1. Wójt podziękował Pani

Janinie Gozdek za wykonaną pracę w tym zakresie. 

Nie zgłoszono uwag, sprawozdanie zostało przyjęte.

Ad. 6.

Sprawozdanie z Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony

Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Masłów na lata 2011–2015 za rok 2014.

Kierownik  Gminnego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  Edyta  Domagała  przedstawiła

szczegółowo sprawozdanie, stanowiące załącznik protokołu. 

Brak uwag w tym punkcie.

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

23.03.2015 roku pozytywnie zaopiniowała przedstawione sprawozdanie (stanowi załącznik

protokołu).

Komisja Budżetu i Finansów, w dniu 23.03.2015 roku, pozytywnie zaopiniowała omawiane

sprawozdanie (stanowi załącznik).

Sprawozdanie zostało przyjęte, w głosowaniu: 14 „za”, jednogłośnie.

Ad. 7.

Sprawozdanie ze współpracy Gminy Masłów z Organizacjami Pozarządowymi i  innymi

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2014 rok.  

Pani Edyta Domagała – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przedstawiła
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szczegółowo sprawozdanie (stanowi załącznik protokołu).

Nie zgłoszono uwag.

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

omawiany temat (stanowi załącznik).

Komisja Budżetu i Finansów zaopiniowała pozytywnie powyższe sprawozdanie (stanowi

załącznik).

Radni przyjęli sprawozdanie 14 głosami „za”, jednogłośnie.

Ad. 8.

Sprawozdanie z Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2013 – 2015 za 2014 r.

Temat  przedstawiła  pani  Edyta  Domagała  –  Kierownik  GOPS;  sprawozdanie  stanowi

załącznik protokołu.

Brak uwag w tym punkcie.

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

powyższe sprawozdanie (stanowi załącznik protokołu).

Komisja  Budżetu  i  Finansów  zaopiniowała  pozytywnie  przedstawiony  temat  (stanowi

załącznik).

Sprawozdanie zostało podjęte w głosowaniu: 14 „za”, jednogłośnie.

Ad. 9.

Ocena/Sprawozdanie  z  wdrażania  Gminnej  Strategii  Rozwiązywania  Problemów

Społecznych Gminy Masłów na lata 2009 – 2015 wprowadzonej uchwałą Nr XXVIII/223/09

Rady Gminy Masłów z dnia 5 lutego 2009 r.

Kierownik GOPS Edyta Domagała omówiła projekt uchwały.

Nie zgłoszono uwag.

Komisja Oświaty, Kultury, Opieki Społecznej i Promocji Gminy, w dniu 23.03.br. pozytywnie

zaopiniowała przedstawioną informację (stanowi załącznik protokołu).

Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie oceniała sprawozdanie (stanowi załącznik).

Sprawozdanie zostało przyjęte 15 głosami „za”, jednogłośnie.

Ad. 10.

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów

Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Masłowie za rok 2014.

Pani Katarzyna Rachtan – Pełnomocnik Wójta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
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Alkoholowych przedstawiła sprawozdanie z działalności za rok 2014.

Nie zgłoszono uwag.

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

powyższą informację.

Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała przedstawione sprawozdanie.

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

Ad. 11.

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Masłowie na rok 2015.

Katarzyna  Rachtan  –  Pełnomocnik  Wójta  ds.  Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów

Alkoholowych omówiła zaproponowany projekt uchwały.

Brak głosów w tym punkcie.

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

przedstawiony projekt uchwały. 

Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt.

Uchwała  Nr  VI/59/15 Rady  Gminy  Masłów  w  sprawie uchwalenia  Gminnego

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania

Narkomanii w Masłowie na rok 2015 – przyjęta została 14 głosami „za”, jednogłośnie i

stanowi załącznik protokołu.

Ad. 12. 

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi

oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt na terenie Gminy Masłów”. 

Temat przedstawił  Kierownik referatu Budownictwa i  Gospodarki  Przestrzennej  Dariusz

Korczyński, prosząc jednocześnie o wprowadzenie autopoprawki w punkcie 2.1, w treści

Odławianie bezdomnych zwierząt, w zaproponowanym brzmieniu. Kierownik przedstawił

ceny za odławianie zwierząt. 

Radna Regina Chyb poprosiła o podanie telefonu kontaktowego w tej sprawie.

Kierownik BiGP odpowiedział, że należy dzwonić do urzędu gminy,pod nr 413110060.

Nie zgłoszono więcej uwag.

Komisja Ochrony Środowiska, Gospodarki Gruntami i Rolnictwa, na posiedzeniu w dniu

23.03.br.  zaopiniowała  pozytywnie  przedstawiony  projekt  uchwały  (stanowi  załącznik

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

Uchwała Nr VI/60/15 Rady Gminy Masłów w sprawie uchwalenia „Programu Opieki

nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt na terenie

Gminy  Masłów” –  została  podjęta  14  głosami  „za”,  jednogłośnie.  Uchwała  stanowi

załącznik protokołu.

Ad. 13. 

Projekt uchwały w sprawie odpłatnego nabycia na rzecz Gminy Masłów działki położonej

w Masłowie Pierwszym.

Kierownik BiGP Dariusz korczyński przedstawił szczegółowo projekt uchwały.

Brak uwag.

Komisja Ochrony Środowiska, Gospodarki Gruntami i Rolnictwa pozytywnie zaopiniowała

omawiany projekt uchwały (stanowi załącznik).

Komisja  Budżetu  i  Finansów zaopiniowała  pozytywnie  przedstawiony  projekt  (stanowi

załącznik). 

Uchwała Nr VI/61/15 Rady Gminy Masłów w sprawie odpłatnego nabycia na rzecz

Gminy Masłów działki położonej w Masłowie Pierwszym – podjęta została 14 głosami

„za”, jednogłośnie i stanowi załącznik protokołu.

Ad. 14. 

Projekt uchwały w sprawie  zgody na wykonanie odcinka kanalizacji sanitarnej w działce

o nr ewid.82/2 w miejscowości Domaszowice do budynku mieszkalnego na działce o nr

ewid. 81/1 przez wnioskodawcę Pana Grzegorza Lisa zam. Kielce.

Omówienia tematu dokonał Dariusz Korczyński – Kierownik referatu BiGP.

Nie zgłoszono uwag.

Komisja  do spraw Inwestycji,  w dniu 23  marca br.  zaopiniowała  pozytywnie  powyższy

projekt uchwały (stanowi załącznik protokołu).

Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt.

Uchwała Nr VI/62/15 Rady Gminy Masłów w sprawie zgody na wykonanie odcinka

kanalizacji  sanitarnej  w działce o nr  ewid.82/2  w miejscowości  Domaszowice do

budynku  mieszkalnego  na  działce  o  nr  ewid.  81/1  przez  wnioskodawcę  Pana

Grzegorza Lisa zam. Kielce –  została podjęta 15 głosami „za”, jednogłośnie. Uchwała

stanowi załącznik protokołu.
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Ad. 15.

Projekt uchwały w sprawie przekazania do nieodpłatnego użytkowania sieci wodociągowej

w  miejscowości  Wiśniówka,  w  miejscowości  Ciekoty  oraz  sieci  kanalizacji  sanitarnej

w miejscowości Domaszowice.

Kierownik BiGP przedstawił projekt uchwały.

Brak głosów w tym punkcie.

Komisja d/s Inwestycji zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały. 

Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt.

Uchwała Nr VI/63/15 Rady Gminy Masłów w sprawie przekazania do nieodpłatnego

użytkowania  sieci  wodociągowej  w  miejscowości  Wiśniówka,  w  miejscowości

Ciekoty  oraz sieci  kanalizacji  sanitarnej  w miejscowości Domaszowice –  przyjęta

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

Ad. 16.

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Masłów.

Projekt przedstawiła Skarbnik Gminy Masłów Małgorzata K umór.

Obrady opuścił radny Piotr Zegadło.

W  dyskusji,  radna  Teodora  Jagiełło  zabrała  głos  odnośnie  budynku  strażnicy  w  Woli

Kopcowej. Jest to budynek „leciwy, po przejściach”, czy była ekspertyza oceniająca stan

techniczny tego budynku.

Kierownik BiGP Dariusz Korczyński odpowiedział, że ekspertyza jest częścią zleconego

projektu, którego wcześniej nie mogliśmy zlecić. Jeśli okaże się, że budynek nie nadaje się

do użytkowania – odstąpimy od projektu. 

Wójt  Gminy  Tomasz  Lato  odpowiedział,  że  urząd  nie  działa  „na  ślepo”,  budynek

obejrzeliśmy  gruntownie,  wiemy,  że  zaplanowane  tam  jest  przyłącze  wodociągowe

i kanalizacyjne. Sama konstrukcja budynku jest nienaruszona, ściany nie są popękane,

więźba dachowa wygląda solidnie.  Wójt  dodał,  że prowadzona była analiza dotycząca

zakupu  kontenera,  jednak  okazało  się,  że  koszty  zakupu  są  duże;  natomiast  koszty

użytkowania odbiegają od oczekiwań przyszłego użytkownika, a wiadomo, że gmina nie

może wziąć ich na siebie. 

Radna Jagiełło poinformowała, że nie kwestionuje tego pomysłu, tylko zapytała z troski.

Kierownik Korczyński dodał, że jego obawy o stan techniczny tego budynku wiązały się

z pracami prowadzonymi na zapleczu budynku, jednak okazuje się że jest na tyle stabilny,

że wytrzymał.  
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Wójt  Gminy  wyjaśnił,  że  stan  budynku,  w  którym  przebywają  te  osoby  jest  znacznie

gorszy. Dlatego przy każdych większych opadach deszczu czy śniegu, Wójt obawia się

o tych mieszkańców, mając w pamięci tragedię z Kamienia Pomorskiego.

Nie zgłoszono więcej uwag.

Komisja Budżetu i Finansów zaopiniowała pozytywnie przedstawiony projekt.

Uchwała Nr VI/64/15 Rady Gminy Masłów w sprawie zmiany uchwały budżetowej

gminy  Masłów – została  przyjęta  13  głosami  „za”,  jednogłośnie.  Uchwała  stanowi

załącznik protokołu.

Ad. 17.

Projekt  uchwały  w  sprawie  zmiany uchwały  w  sprawie  przyjęcia  wieloletniej  prognozy

finansowej dla Gminy Masłów na lata 2015-2025. 

Temat przedstawiła pani Małgorzata Kumór – Skarbnik Gminy.

Brak uwag w tym punkcie.

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

Uchwała  Nr  VI/65/15 Rady Gminy  Masłów  w sprawie  zmiany  uchwały  w sprawie

przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej dla Gminy Masłów na lata 2015-2025 –

podjęta została w głosowaniu 13 „za”, jednogłośnie i stanowi załącznik protokołu.

Ad. 18.

Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kielce. 

Projekt omówiła Skarbnik Gminy Małgorzata Kumór.

Wójt Gminy dodał, że w efekcie przeprowadzonych negocjacji, za proponowaną wstępnie

kwotę – udało nam się 3–krotnie zwiększyć ilość usług.

Brak uwag w tym punkcie.

Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie oceniła przedstawiony projekt uchwały (stanowi

załącznik).

Uchwała Nr VI/66/15 Rady Gminy Masłów w sprawie udzielenia pomocy finansowej

dla  Powiatu  Kielce –  podjęta  została w  głosowaniu  13  „za”,  jednogłośnie.  Uchwała

stanowi załącznik protokołu.

Ad. 19.

Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Kunów. 

Temat przedstawiła pani Małgorzata Kumór – Skarbnik Gminy.
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W  uzupełnieniu  wypowiedzi,  Wójt  Gminy  poinformował,  że  w  tym  przypadku  też

prowadzone były rozmowy, w wyniku których zmniejszona została kwota pomocy z 30.000

zł do 20.000 zł.

Brak uwag w tym punkcie.

Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt.

Uchwała Nr VI/67/15 Rady Gminy Masłów w sprawie udzielenia pomocy finansowej

dla Gminy Kunów –  została przyjęta: 11 głosami „za”, przy 2 głosach „wstrzymujących

się” i stanowi załącznik protokołu.

Ad. 20.

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

Temat omówił szczegółowo Adwokat Konrad Kamiński.

Przewodniczący Komisji  Rewizyjnej odczytał  stanowisko Komisji  w tej sprawie (stanowi

załącznik protokołu).

Skarżący Piotr Kapuściński przedstawił swoje stanowisko w tej sprawie.

Brak uwag w tym punkcie.

Uchwała Nr V/58/15 Rady Gminy Masłów w sprawie rozpatrzenia skargi na działania

Wójta  Gminy  Masłów –  podjęta  została w  głosowaniu  12  „za”,  przy  1  głosie

„wstrzymującym się”. Uchwała stanowi załącznik protokołu.

Ad. 21.

Interpelacje, wnioski i zapytania radnych. 

Radna Małgorzata Kozubek zgłosiła niebezpieczeństwo związane z naruszeniem korzeni

drzew na odcinku ul. Ogrodowa – ul. Spacerowa, gdzie ponownie kopana jest kanalizacja.

Radna  Teodora  Jagiełło  zabrała  głos  odnośnie  drogi  powiatowej  od  Domaszowic  w

kierunku Woli Kopcowej, gdzie wykonywane są przyłącza sieci kanalizacyjnej. Mieszkańcy

złośliwie nazywają tę drogę – „czołgowa”. Czy jest szansa na zdyscyplinowanie właściciela

drogi bądź wykonawcy o naprawę tego stanu.

Wójt Gminy odpowiedział, że firma która wykonuje tam przyłącza chce te ubytki uzupełnić

asfaltem, co nie do końca podoba się właścicielowi drogi. Jak wiadomo, powinno to się

odbywać po jakimś czasie, żeby teren był odpowiednio przygotowany.

Radna  Jagiełło  zapytała,  czy  nie  ma  możliwości  położenia  całej  nakładki  na  całej

szerokości drogi, bo widać co się dzieje, na wysokości ogródków działkowych.

Wójt Gminy odpowiedział, że zgodnie z projektem spójności, wykonawca jest zobligowany
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do odtworzenia asfaltu w punktach przecięcia. Prowadzone są rozmowy z powiatem, ale

wiadomo, że to nas będzie kosztowało 50% wartości zadania. 

Radny  Andrzej  Pedrycz  zauważył,  ze  na  wspomnianym  odcinku  studzienki  też  się

pozapadały. Być może da się to naprawić w ramach gwarancji.

Wójt odpowiedział, że na pewno tak, gdyż gwarancja jest dwuletnia.

Radna  Regina  Chyb  zapytała  o  oznakowanie  numeracji  domów,  przy  drodze  oraz  o

namalowanie pasów i wstawienie progów zwalniających na drodze powiatowej. 

Wójt  Gminy  odpowiedział,  że  zadanie  dotyczące  tablic  jest  zlecone  do  realizacji.

Natomiast sprawa oznaczenia drogi powiatowej  została przekazana do zarządcy drogi.

Otrzymaliśmy odpowiedź negatywną, dotyczącą progów zwalniających. Z uwagi na to, że

ewentualne uszkodzenia pojazdów obciążają właściciela drogi – nie stosuje się tego typu

rozwiązań na drogach powiatowych, a jedynie na ulicach osiedlowych. 

Radna Chyb przypomniała  również,  że  na odbiorze  drogi  (na  starej  wsi)  wnioskowała

o wstawienie krat, których do niedawna nie było.

Kierownik Korczyński odpowiedział, że przypomni firmie, która się zobowiązała do tego.  

Radny Andrzej Januchta podziękował za kursy do Barczy i zgłosił, że na granicy Barczy

i Brzezinek inwestor podwyższył teren i zablokował dojazd. Radny zgłosił również sprawę

niewłaściwie  wypoziomowanej  drogi,  w  kierunku  Klonowa,  przez  co  woda  zalega  na

drodze. 

Wójt Gminy odpowiedział, w sprawie dojazdu – urząd się rozezna, gdyż jest to pierwszy

tego typu sygnał. Natomiast jeśli chodzi o drogę w kierunku Klonowa interweniowaliśmy,

gdyż nie możemy być stroną w tej sprawie. Powiat ma informację i podejmie działania w

tej sprawie.

Radna Małgorzata Kozubek zgłosiła konieczność poprawienia oznakowania poziomego

w centrum Masłowa.

Wójt  Gminy  odpowiedział,  że  na  drogach  powiatowych,  przy  szkołach  pasy  będą

odtwarzane na przełomie maj – czerwiec.

Radny  Artur  Lis  zapytał  o  przepust  realizowany  w  ramach  funduszu  sołeckiego,  na

wysokości pana Dąbrowskiego, czy jest skończony.

Kierownik  Korczyński  odpowiedział,  że  zadanie  nie  zostało  ujęte w ramach bieżącego

funduszu sołeckiego,  a  wymaga budowy przepustu.  Koszt  zadania  jest  drogi  i  na  ten

moment nie mamy środków na ten cel.

Radny Ryszard Filipowicz zapytał o budowę chodnika w Dąbrowie, na wysokości posesji

pana Słabiaka. 
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Kierownik Korczyński odpowiedział, że na ten odcinek nie mamy projektu.

Wójt Gminy dodał, że nie chciałby brać kredytu na to zadanie, jednak z chwilą gdy pojawią

się nam środki w odpowiedniej kwocie – postaramy się to zlecić.

Radny Filipowicz zapytał, czy jest szansa by grupa interwencyjna z gminy mogła wykonać

takie zadanie; kiedyś robił to jeden człowiek.

Wójt Gminy odpowiedział, że grupę stanowi jeden człowiek na etacie i osoby, które zostały

oddelegowane do prac społecznych. Te osoby nie pracują w pełnym wymiarze godzin,

tylko przychodzą na 5 godzin dziennie, dwa razy w tygodniu. Zakres, który grupa ma do

wykonania  też  jest  dosyć  szeroki,  gdyż  obejmuje  porządkowanie  przystanków,  drobne

prace remontowe, więc trudno jest ich zadysponować w jedno miejsce na długi czas.  

Radny Andrzej Pedrycz poprosił o poprawę stanu boiska w Woli Kopcowej, gdyż zbliża się

sezon na grę w piłkę.

Wójt  Gminy wyjaśnił  szczegółowo stan boiska i  propozycje poprawy jego nawierzchni.

Specjaliści  od  zieleni  wypowiedzieli  się,  że  bez  rekultywacji  terenu  nie  osiągniemy

właściwej nawierzchni do gry w piłkę. Nawiezienie ziemi i posianie trawy na to „klepisko”

spowoduje rozwarstwienie się tego terenu. 

Radna Teodora Jagiełło dodała, że inspektorem nadzoru była pani  Grażyna Kubicka –

Łach. To fachowiec, więc gdyby się wypowiedziała w tej sprawie.

Wójt wyjaśnił, że to dokładnie jej słowa.

Radny  Zbigniew  Bujak  poinformował,  że  w  piśmie,  który  złożył  do  pana  Wójta

przedstawione zostały problemy mieszkańców i poprosił o przychylność w tej sprawie.

Radna  Kozubek  zgłosiła  potrzebę  usunięcia  mchu  przy  płycie  papieskiej,  z  uwagi  na

zbliżające się spotkanie.

Sołtys  sołectwa  Mąchocice  Kapitulne  Jan  Sobecki  przypomniał  o  zgłaszanej  kwestii

naprawy przystanku obok remizy w Mąchocicach Kapitulnych i dostawienie tam kosza.

Sołtys wspomniał również o przystankach, które miały być zamontowane (dwa w kierunku

Kielc i jeden powrotny). 

Wójt Gminy odpowiedział, że tak jak wspominał sprawy przystanków są już realizowane,

grupa dotrze również w ten teren.

Radny Robert Fortuna zgłosił problem, który cyklicznie się pojawia, chodzi o uzupełnienie

poboczy – zakręt na wysokości posesji Pana Stachury i na wysokości drogi do Mąchocic –

Scholasterii.

Wójt Gminy odpowiedział, że problem jest już dawno zgłoszony do pana Spaczyńskiego. 

Radny  Fortuna,  nawiązując  do  poprzedniej  wypowiedzi  Wójta  poinformował,  że

11 z 13



w kontynuacji turnieju ruszyła liga siatkówki, która cieszy się sporym zainteresowaniem.

Widać, że port w gminie Masłów się rozwija.

Pan Zbigniew Goncerzewicz  odniósł  się  do  poruszanego wcześniej  problemu zwierząt

bezdomnych i zapytał jaka kwota jest przeznaczona na sterylizację zwierząt.

Wójt Gminy odpowiedział, że nie ma tak określonej kwoty. Mamy środki zabezpieczone na

sterylizację i odławianie zwierząt, ale nie zdarzyło się tak, by osoba deklarująca adopcję

bezdomnego  psa  czy  kota,  otrzymała  odmowę  na  sterylizację,  jeśli  byłby  to  warunek

adopcji.  Wójt  poinformował  także  o  rozmowach  prowadzonych  z  panem  Leszkiem

Leśniewskim, który prowadzi gabinet weterynaryjny na terenie naszej gminy, o programie

sterylizacji i chipowania zwierząt.

Radny  Powiatu  Kieleckiego  pan  Marian  Zarzycki  zabrał  głos  informując,  że  zgłosi

interpelację do Powiatu w sprawie problemów dotyczących dróg i dodał, że z wiedzy jaką

dysponuje na temat boisk, wynika że maksymalne obciążenie boiska, które nie degraduje

całkowicie trawy, to 8 godzin tygodniowo. 

Sołtys  sołectwa  Ciekoty  Roman  Kołomański  zgłosił  potrzebę  poprawy  mocowania

przewodu nad drogą w kierunku ulicy Radostowej w Ciekotach. W okolicy mostu, kabel

jest umiejscowiony na gałęzi przymocowanej do bariery mostu.

Pan  Piotr  Kapuściński  zabrał  głos  w  sprawie  jedenastu  bezdomnych  kotów,  które

przygarnął i wysterylizował na własny koszt. Cena za tę usługę jest taka sama w Kielcach i

w Mąchocicach.

Brak więcej głosów w tym punkcie.

Ad. 22.

Sprawy organizacyjne, komunikaty. 

Wójt Gminy Masłów Tomasz Lato, podziękował nieobecnemu, panu Janowi Kamińskiemu,

radnemu  Rady  Gminy  Masłów  z  okręgu  nr  3,  za  współpracę  na  rzecz  gminy.  Wójt

podziękował  również  za  wsparcie  finansowe  na  zakup  pomocy  dydaktycznych  dla

młodzieży z Gimnazjum Nr 1 w Usolu Syberyjskim i zaprosił na I Konferencję Senioralną

w CE Szklany Dom w Ciekotach,  w dniu 12 kwietnia.  Wójt  zadeklarował,  że jeśli  jest

potrzeba dowiezienia osób na to spotkanie, to należy to zgłaszać w sekretariacie urzędu.

Radny Andrzej Januchta zaapelował o niewypalanie traw. 

Ad. 23.

Zakończenie obrad. 
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Po wyczerpaniu  tematyki  Przewodniczący Rady Gminy Masłów podziękował  za  udział

w VI sesji Rady Gminy Masłów i o godzinie 17.15 – zamknął obrady.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Przewodniczący Rady Gminy Masłów

Protokolant: /-/ Sylwester Wojtyna

Joanna Synak
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