
Protokół Nr XI/2015

z sesji Rady Gminy Masłów, 

która odbyła się w dniu 25 czerwca 2015 roku

Tematyka sesji:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu Nr X z poprzedniej sesji.

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

6. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy

Masłów na lata 2015 – 2020”.

7. Procedura absolutorium

a) rozpatrzenie  sprawozdania  finansowego  wraz  ze  sprawozdaniem  z  wykonania

budżetu za 2014 r.,

b) informacja o stanie mienia komunalnego gminy,

c) przedstawienie  opinii  Regionalnej  Izby Obrachunkowej  o  sprawozdaniu  rocznym

z wykonania budżetu za 2014 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 2014 rok.

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

wykonania budżetu za 2014 rok.

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

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

finansowej na lata 2015 – 2025.

10. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Górno.

11. Projekt  uchwały  w  sprawie  zmiany  uchwały  Rady  Gminy  Masłów  Nr

XXVIII/241/2004 z dnia 2 grudnia 2004 roku w sprawie wynagrodzenia inkasentów z

tytułu poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości zmienionej Uchwałą Nr

VI/48/2007 z dnia 20 marca 2007 roku.

12. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności
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gruntowej  na  nieruchomości  nr  28/2  położonej  w  Ciekotach,  stanowiącej  własność

Gminy Masłów.

13. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części działki nr

257/4 o powierzchni 0,0300 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Wola Kopcowa.

14. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem budynku w Mąchocicach

Kapitulnych oraz części działki 901/1 w Mąchocicach Kapitulnych.

15. Projekt  uchwały  w  sprawie  zgody  na  przekazanie  hydrantu  wodociągowego

w miejscowości Masłów Pierwszy.

16. Projekt  uchwały  w  sprawie  zgody  na  przekazanie  odcinka  sieci  wodociągowej

w miejscowości Wola Kopcowa.

17. Projekt  uchwały  w  sprawie  zgody  na  przekazanie  odcinka  kanału  sanitarnego

w miejscowości Domaszowice.

18. Projekt uchwały w sprawie powołania Zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów

na ławników do sądów powszechnych.

19. Projekt  uchwały  w  sprawie  powołania  Komisji  Bezpieczeństwa  i  Porządku

Publicznego.

20. Interpelacje, wnioski i zapytania.

21. Sprawy organizacyjne, komunikaty.

22. Zakończenie obrad. 

Ad. 1.

Otwarcie sesji. 

Stosownie do art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, dnia 25 czerwca 2015 roku

o godzinie  14.40,  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 – 0,93 % z 15 osobowego składu

Rady, co jest podstawą do podejmowania prawomocnych uchwał.

Lista obecności stanowi załącznik Nr 1 niniejszego protokołu.
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Ad. 3.

Przyjęcie porządku obrad.

Przewodniczący  Rady  zaproponował  przyjęcie  porządku  obrad  w  przedstawionym

brzmieniu.

Nie zgłoszono uwag.

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

protokołu. 

Ad. 4.

Przyjęcie protokołu Nr X/2015 z poprzedniej sesji.

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

przedstawionego protokołu.

Brak głosów w tym punkcie.

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

Gminy Masłów. 

Ad. 5.

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

Wójt   Gminy Masłów Tomasz Lato  przedstawił  sprawozdanie;  materiał  radni  otrzymali

w statutowym terminie i stanowi załącznik protokołu. 

Nie zgłoszono uwag, sprawozdanie zostało przyjęte.

Ad. 6.

Projekt  uchwały  w  sprawie  uchwalenia  „Planu  Gospodarki  Niskoemisyjnej  dla  Gminy

Masłów na lata 2015 – 2020”. 

Pan Dariusz  Korczyński  –  Kierownik  referatu budownictwa i  Gospodarki  Przestrzennej

przedstawił projekt uchwały.

Przybyła radna Teodora Jagiełło.

Brak uwag do przedstawionego projektu.

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

22.06.2015 r. pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały (stanowi załącznik protokołu).

Komisja Budżetu i Finansów, w dniu 22.06.br. pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt

(stanowi załącznik). 

Uchwała Nr XI/85/15 Rady Gminy Masłów w sprawie uchwalenia „Planu Gospodarki
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Niskoemisyjnej  dla  Gminy  Masłów  na  lata  2015  –  2020” –  została  podjęta  w

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

Ad. 7.

Procedura absolutorium.

a) rozpatrzenie  sprawozdania  finansowego  wraz  ze  sprawozdaniem  z  wykonania

budżetu za 2014 r.

Skarbnik  Gminy  Małgorzata  Kumór  przedstawiła  sprawozdanie  z  wykonania  budżetu

gminy za 2014 rok oraz sprawozdanie finansowe (stanowią załącznik protokołu).

Brak uwag w tym punkcie.

Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała przedstawione sprawozdania.

b) informacja o stanie mienia komunalnego gminy

Skarbnik  Gminy  omówiła  informację  o  stanie  mienia  komunalnego  gminy,  stanowiącą

załącznik protokołu).

Brak uwag w tym punkcie.

c) przedstawienie  opinii  Regionalnej  Izby Obrachunkowej  o  sprawozdaniu  rocznym

z wykonania budżetu za 2014 rok

Skarbnik Gminy odczytała uchwałę Nr 2376/15 II Składu Orzekającego Regionalnej Izby

Obrachunkowej  w  Kielcach  z  dnia  15  kwietnia  2015  roku  w  sprawie  opinii

o sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy Masłów za 2014 rok (stanowi załącznik

protokołu).

Przybył radny Powiatu Kieleckiego Mirosław Gębski.

d) stanowisko Komisji Rewizyjnej

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Janusz Obara odczytał stanowisko Komisji w sprawie

udzielenia  Wójtowi Gminy Masłów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok,

wypracowane na posiedzeniu Komisji w dniu 18 maja 2015 roku (stanowi załącznik).  

e) przedstawienie  opinii  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  o  wniosku  Komisji

Rewizyjnej w sprawie absolutorium

Skarbnik Gminy odczytała uchwałę Nr 2385/15 II Składu Orzekającego Regionalnej Izby

Obrachunkowej  w  Kielcach  z  dnia  12  czerwca  2015  roku  w  sprawie  opinii

o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Masłowie w sprawie absolutorium (stanowi

załącznik protokołu).

f) dyskusja

Brak głosów w tym punkcie.
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g) projekt  uchwały  w  sprawie  zatwierdzenia  sprawozdania  finansowego  wraz

ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Masłów za 2014 rok

W  związku  z  brakiem  dyskusji,  Przewodniczący  Rady  poprosił  o  przegłosowanie

zaproponowanego projektu uchwały.

Uchwała Nr XI/86/15 Rady Gminy Masłów w sprawie zatwierdzenia sprawozdania

finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Masłów za 2014

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

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

wykonania budżetu za 2014 rok

Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania nad proponowanym projektem.

Uchwała  Nr  XI/87/15  Rady  Gminy  Masłów  w  sprawie  udzielenia  Wójtowi  Gminy

Masłów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok – przyjęta została 15

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

Przewodniczący Rady złożył gratulacje Wójtowi Gminy Masłów Tomaszowi Lato.

Wójt  Gminy  podziękował  radnym,  poprzedniemu  Wójtowi  –  Ryszardowi  Pazerze

i pracownikom.

Ad. 8.

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Masłów.

Skarbnik Gminy Masłów Małgorzata Kumór przedstawiła szczegółowo projekt uchwały.

Brak uwag w tym punkcie.

Komisja Budżetu i  Finansów, w dniu 22.06.2015 roku, pozytywnie zaopiniowała projekt

uchwały (stanowi załącznik protokołu).

Komisja  ds  Inwestycji,  na  posiedzeniu  w  dniu  22.06.br.  zaopiniowała  pozytywnie

przedstawiony projekt (stanowi załącznik).

Uchwała Nr XI/88/15 Rady Gminy Masłów w sprawie zmiany uchwały budżetowej

gminy Masłów – została podjęta w głosowaniu 15 „za”, jednogłośnie i stanowi załącznik

protokołu.

Ad. 9.

Projekt  uchwały  w  sprawie  zmiany uchwały  w  sprawie  przyjęcia  wieloletniej  prognozy

finansowej na lata 2015 – 2025.

Skarbnik Gminy Masłów omówiła projekt uchwały.

Nie zgłoszono uwag.
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Komisja Budżetu i Finansów zaopiniowała pozytywnie przedstawiony projekt.

Komisja ds Inwestycji pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt.

Uchwała  Nr  XI/89/15 Rady Gminy Masłów w sprawie  zmiany uchwały  w sprawie

przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015 – 2025 – została podjęta  15

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

Ad. 10.

Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Górno.

Projekt przedstawiła Skarbnik Gminy Masłów Małgorzata K umór.

Brak uwag w tym punkcie.

Komisja Budżetu i Finansów zaopiniowała pozytywnie przedstawiony projekt.

Uchwała Nr XI/90/15 Rady Gminy Masłów w sprawie udzielenia pomocy finansowej

dla gminy Górno – przyjęta została 15 głosami „za”,  jednogłośnie i  stanowi załącznik

protokołu.

Ad. 11.

Projekt  uchwały  w  sprawie  zmiany  uchwały  Rady  Gminy  Masłów  Nr  XXVIII/241/2004

z  dnia  2  grudnia  2004  roku  w  sprawie  wynagrodzenia  inkasentów  z  tytułu  poboru

podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości zmienionej Uchwałą Nr VI/48/2007 z dnia

20 marca 2007 roku.

Skarbnik Gminy Masłów omówiła projekt uchwały.

Radna Regina Chyb – Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów odczytała negatywną

opinię  komisji  z  dnia  22.06.br.  Radna  wyjaśniła  stanowisko  komisji,  wypracowane  po

analizie uchwał z tego zakresu. Dyskusja zmierzała w tym kierunku, że sołtysi startując na

funkcję  radnego,  mieli  świadomość  istniejącego  stanu  prawnego;  nie  można

dopasowywać  prawa  regulując  jego  stan  uchwałami  gminy.  Radna  dodała,  że  jest

przeciwna podjęciu tej uchwały.

Radny Andrzej Pedrycz wyjaśnił, że uchwała zmieniająca w 2007 roku wynikała z tego, że

w w tamtym stanie prawnym radny – sołtys otrzymywał tylko jedną dietę, tę wyższą. Ale to

się zmieniło i osoby, których sytuacja dotyczyła – otrzymały wyrównanie.

Przewodniczący Rady wyjaśnił podstawy wprowadzenia tego projektu uchwały. Gmina nie

może podpisywać umów z radnymi, więc radny – sołtys nie otrzymuje rekompensaty za

roznoszenie  nakazów  podatkowych.  Ta  sprawa  była  konsultowana  z  sołtysami

i stanowisko zostało zaakceptowane. 
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Radny Ryszard Filipowicz odnosząc się do wypowiedzi Przewodniczącego wyjaśnił,  że

członkowie komisji Budżetu i Finansów nie są przeciwko temu, by nie zapłacić za tę pracę,

ale za tym by respektować przepis wyższego rzędu.

Radna Chyb wyjaśniła, że skoro przepis został stworzony na szczeblu wyższym, to należy

go przestrzegać,  a  nie  dopasowywać prawo gminne.  Radna  dodała,  że  nie  chce być

odebrana przez potencjalnego wyborcę, że jest marionetką. Należy zapłacić za wykonaną

usługę,  ale  w granicach istniejącego prawa.  Radna dodała,  że  równie mocno szanuje

radnych  pełniących  funkcję  sołtysa,  jak  i  sołtysów;  co  z  zasadą  równego  traktowania

podmiotu.

Radna  Małgorzata  Kozubek  odpowiedziała,  że  sołtysi  otrzymali  wynagrodzenie  za  tę

usługę. 

W odpowiedzi Radna Chyb wyjaśniła, że to nie Rada wymyśliła ten przepis.

Wójt  Gminy Masłów Tomasz Lato  wyjaśnił  przyczyny przedstawienia  tego  projektu  na

Radę.  Wielokrotnie  spotykał  się  ze zgłaszaniem tego projektu,  złożony został  wniosek

w tej sprawie, więc Wójt zdecydował się poddać pod głosowanie Wysokiej Rady. 

Radny  Mirosław  Januchta  poinformował,  że  nie  ma  nic  przeciwko  wynagradzaniu

sołtysów, ale w jego ocenie brakuje w projekcie wskazania, że uchwała dotyczy radnych

pełniących funkcję sołtysa oraz zwrócił uwagę na fakt, iż na projekcie uchwały brakuje

parafowania przez mecenasa.

Skarbnik Gminy odpowiedziała, że nie można zmienić tego tytułu, gdyż uchwała dotyczy

inkasa, a inkasentem może być każdy, nie tylko sołtys. 

Radna Chyb zapytała, czy ta uchwała jest podejmowana na określony czas.

Przewodniczący  Rady  odniósł  się  do  niedawno  podejmowanej  uchwały  o  zmianie

inkasenta – radni nie oponowali. 

Radna Chyb odpowiedziała, że w tamtym czasie nie miała pełnej wiedzy w tym temacie.

Radna dodała, że rozeznała sprawę w dwóch innych gminach i po analizie stanu uważa,

że tylko u nas jest takie duże zróżnicowanie inkasa.

Radny Pedrycz uważa, że punkt powinien zostać zdjęty z obrad i dopracowany na kolejne

posiedzenie Rady. 

Radny Stanisław Doleziński zauważył, że projekt był konsultowany z sołtysami. 

Radny Filipowicz dodał, że rozważana kwestia czy się należy, czy nie. Radny uważa, że

oczywiście że się należy, ale w innej formie, gdyż przepisy określają konkretnie, że radny

nie może świadczyć odpłatnej pracy na rzecz gminy.

Radna Małgorzata Kozubek odpowiedziała, ze przepisy jakie są, takie są; niektóre dobre,
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a niektóre nie. Radna zaapelowała, by zrobić coś, co ureguluje ten stan.

Wójt Gminy Masłów jeszcze raz podkreślił, że zdecydował się na przedłożenie projektu

Radzie, aby zmienić inkaso, bo tego dokładnie dotyczy uchwała. Wnioski w tej sprawie

wpływały wielokrotnie  od  grudnia.  Jeżeli  jest  wola rady,  by uchwałę w sprawie inkasa

zmienić w całości i dopasować inkaso na nowo, to urząd jest otwarty na rozmowy. Ten

projekt dotyczy trzech sołtysów, ale był konsultowany ze wszystkimi sołtysami kilkakrotnie.

Sołtys  sołectwa Wiśniówka Maria  Bysiak  potwierdziła,  że sprawa trzech sołtysów była

omawiana, inne sprawy niebyły rozpatrywane. 

Sołtys  sołectwa  Wola  Kopcowa  Edward  Mazur  wyjaśnił  swój  przypadek,  kiedy  to

w  ubiegłym  roku  był  na  zasiłku  i  nie  mógł  podpisać  umowy,  dlatego  zrezygnował

z roznoszenia nakazów i zrobili to pracownicy.

Przewodniczący Rady zamkną dyskusję i poprosił o ponowne przedstawienie stanowiska

komisji. 

Przewodnicząca Komisji  Budżetu i  Finansów Regina Chyb odczytała negatywną opinię

Komisji w tej sprawie.

Brak więcej głosów w tym punkcie.

Komisja Budżetu i Finansów negatywnie zaopiniowała powyższy projekt.

Uchwała Nr XI/91/15 Rady Gminy Masłów w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy

Masłów Nr XXVIII/241/2004 z dnia 2 grudnia 2004 roku w sprawie wynagrodzenia

inkasentów  z  tytułu  poboru  podatków:  rolnego,  leśnego  i  od  nieruchomości

zmienionej  Uchwałą Nr VI/48/2007 z dnia 20 marca 2007 roku –  została podjęta w

głosowaniu:  10  „za”,  2  „przeciw”,  3  „wstrzymujące  się”.  Uchwała  stanowi  załącznik

protokołu.

Radna Małgorzata Kozubek podziękowała za przyjęcie uchwały.

Ad. 12. 

Projekt  uchwały  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  ustanowienie  odpłatnej  służebności

gruntowej na nieruchomości nr 28/2 położonej w Ciekotach, stanowiącej własność Gminy

Masłów.

Kierownik referatu BiGP Dariusz Korczyński przedstawił szczegółowo projekt uchwały.

Nie zgłoszono uwag.

Komisja Ochrony Środowiska, Gospodarki Gruntami i Rolnictwa pozytywnie zaopiniowała

projekt uchwały (stanowi załącznik protokołu).

Komisja Budżetu i Finansów również pozytywnie zaopiniowała projekt.
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Uchwała  Nr  XI/92/15 Rady  Gminy  Masłów  w  sprawie wyrażenia  zgody  na

ustanowienie odpłatnej służebności gruntowej na nieruchomości nr 28/2 położonej

w Ciekotach, stanowiącej własność Gminy Masłów – została podjęta 15 głosami „za”,

jednogłośnie i stanowi załącznik protokołu.

Pani Teresa Moskal podziękowała za podjęcie tej uchwały.

Ad. 13. 

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części działki nr 257/4

o powierzchni 0,0300 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Wola Kopcowa.

Temat szczegółowo przedstawił Kierownik BiGP Dariusz Korczyński.

Brak uwag w tym punkcie.

Komisja Ochrony Środowiska, Gospodarki Gruntami i Rolnictwa zaopiniowała pozytywnie

projekt uchwały.

Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt.

Uchwała  Nr  XI/93/2015 Rady  Gminy  Masłów  w  sprawie wyrażenia  zgody  na

wydzierżawienie części działki nr 257/4 o powierzchni 0,0300 ha położonej w obrębie

ewidencyjnym Wola Kopcowa – podjęta została 15 głosami „za”, jednogłośnie. Uchwała

stanowi załącznik protokołu.

Ad. 14.

Projekt  uchwały  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  wynajem  budynku  w  Mąchocicach

Kapitulnych oraz części działki 901/1 w Mąchocicach Kapitulnych.

Kierownik BiGP przedstawił projekt uchwały.

Przewodniczący Rady zapytał czy projekt umowy jest już sporządzony i czy zawarta jest

w nim klauzula dotycząca wcześniejszego rozwiązania umowy.

Kierownik  BiGP odpowiedział,  że  z  pewnością  tak,  np.  jeśli  okaże się,  że  działalność

odbiega od deklarowanej.

Wójt Gminy Masłów dodał, że na poszerzenie usług, o które stara się pan Leśniewski, jest

możliwe dofinansowanie z Unii Europejskiej np. na chipowanie psów, przez co zwiększa

się zakres usług dla mieszkańców, więc jest to z korzyścią dla nas wszystkich.

Przewodniczący Rady dodał, że korzystał z usług Pterodaktyla i jest bardzo zadowolony.

Poza tym rozwiązana został kwestia budynku. 

Nie zgłoszono więcej uwag.

Komisja Ochrony Środowiska, Gospodarki Gruntami i Rolnictwa pozytywnie zaopiniowała
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projekt uchwały.

Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt.

Uchwała Nr XI/94/2015 Rady Gminy Masłów w sprawie wyrażenia zgody na wynajem

budynku  w  Mąchocicach  Kapitulnych  oraz  części  działki  901/1  w  Mąchocicach

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

Ad. 15.

Projekt  uchwały  w  sprawie  zgody  na  przekazanie  hydrantu  wodociągowego

w miejscowości Masłów Pierwszy.

Projekt przedstawił Kierownik BiGP Dariusz Korczyński i zaproponował doprecyzowanie

zapisu w  §1, poprzez doprecyzowanie lokalizacji działki; po słowie Lotnicza „na działce

o nr ewid. 865”.

Brak uwag w tym punkcie.

Komisja  do  spraw Inwestycji  zaopiniowała  pozytywnie  projekt  uchwały,  uwzględniający

zgłoszoną autopoprawkę.

Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt.

Przewodniczący przystąpił do głosowania autopoprawki.

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

Uchwała  Nr  XI/95/2015 Rady  Gminy  Masłów  w  sprawie zgody  na  przekazanie

hydrantu  wodociągowego w miejscowości  Masłów Pierwszy  –  podjęta  została  15

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

Ad. 16.

Projekt  uchwały  w  sprawie  zgody  na  przekazanie  odcinka  sieci  wodociągowej

w miejscowości Wola Kopcowa.

Projekt przedstawił Kierownik BiGP Dariusz Korczyński i zaproponował doprecyzowanie

zapisu w §1 poprzez doprecyzowanie lokalizacji działki; po słowach: w miejscowości Wola

Kopcowa „przy ul. Spokojnej, działki nr ewid. 418 i 419”.

Brak uwag w tym punkcie.

Komisja  ds  Inwestycji  pozytywnie  zaopiniowała  przedstawiony projekt  uchwały,  wraz  z

autopoprawką.

Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt.

Radni, w głosowaniu 15 „za”, jednogłośnie przyjęli zgłoszoną autopoprawkę.

Uchwała  Nr  XI/96/2015 Rady  Gminy  Masłów  w  sprawie zgody  na  przekazanie
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odcinka sieci  wodociągowej  w miejscowości  Wola  Kopcowa  –  podjęta  została  15

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

Ad. 17.

Projekt  uchwały  w  sprawie  zgody  na  przekazanie  odcinka  kanału  sanitarnego

w miejscowości Domaszowice.

Projekt przedstawił Kierownik BiGP Dariusz Korczyński i zaproponował doprecyzowanie

zapisu w §1 poprzez doprecyzowanie lokalizacji działki; po słowie: Domaszowice „od drogi

na działce nr ewid. 82/2 do wysokości działki nr ewid. 61/2”.

Brak uwag w tym punkcie.

Komisja ds. Inwestycji pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały wraz z autopoprawką.

Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt.

W głosowaniu, 15 „za” jednogłośnie autopoprawka została przyjęta.

Uchwała  Nr  XI/97/2015 Rady  Gminy  Masłów  w  sprawie zgody  na  przekazanie

odcinka  kanału  sanitarnego  w  miejscowości  Domaszowice  –  podjęta  została  15

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

Ad. 18.

Projekt uchwały w sprawie powołania Zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na

ławników do sądów powszechnych.

Projekt przedstawiła Joanna Synak – Inspektor PiRG.

Brak uwag.

Przewodniczący Rady poprosił o zgłaszanie kandydatur.

Przewodniczący zgłosił  kandydaturę radnego Mirosława Januchtę. Zaznaczając, że jest

pracownikiem sądu – Radny nie chciałby mieć wpływu na obsadzanie stanowisk ławników,

ale  jeśli jest taka wola Rady, Radny wyraził zgodę na pracę w Zespole.

Radny Andrzej Pedrycz zgłosił kandydaturę radnego Roberta Fortuny. Radny wyjaśnił, że

ze  względu  na  nieobecność  w  tym  czasie  nie  będzie  mógł  uczestniczyć  w  pracach

Zespołu. 

Radny Pedrycz zgłosił kandydaturę radnego Ryszarda Filipowicza; radny wyraził zgodę. 

Radny Piotr Zegadło zgłosił radną Małgorzatę Kozubek; radna nie wyraziła zgody, gdyż

wyjeżdża w tym czasie. 

Radny Janusz Obara zgłosił kandydaturę radnego Zbigniewa Bujaka; radny wyraził zgodę.

Radny Zegadło zgłosił kandydaturę sołtysa Jana Sobeckiego; pan Sobecki wyraził zgodę.
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Radna Kozubek zgłosiła kandydaturę sołtysa Anieli Cedro. Pani sołtys nie wyraziła zgody.

Radny Filipowicz zgłosił kandydaturę radnego Stanisława Dolezińskiego; radny nie wyraził

zgody.

Radny Obara zgłosił kandydaturę radnego Wojciecha Piwko; radny wyraził zgodę.

Ze względu na brak kolejnych zgłoszeń, Przewodniczący odczytał zaproponowaną listę

kandydatów.

Uchwała Nr XI/98/2015 Rady Gminy Masłów w sprawie powołania Zespołu do spraw

zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych – podjęta została

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

Ad. 19.

Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego.

Przewodniczący Rady wyjaśnił, że w związku z wejściem w życie nowego Statutu Gminy

Masłów należy powołać Komisję Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego. 

Brak uwag w tym punkcie.

Przewodniczący poprosił o zgłaszanie kandydatur.

Radny  Janusz  Obara  zgłosił  kandydaturę  radnego  Andrzeja  Januchty;  radny  wyraził

zgodę.

Radny Ryszard Filipowicz zgłosił  kandydaturę radnego Zbigniewa Bujak;  radny wyraził

zgodę. 

Radna Małgorzata Kozubek zgłosiła kandydaturę radnego Piotra Zegadło; radny wyraził

zgodę.

Radny Ryszard Filipowicz zgłosił kandydaturę radnego Janusza Obary; radny nie wyraził

zgody.

W związku z brakiem kolejnych zgłoszeń, Przewodniczący zamknął listę.

W głosowaniu 15 „za”, jednogłośnie Rada przyjęła zaproponowany skład Komisji.

Przewodniczący poprosił  o ukonstytuowanie się komisji  i  wskazanie Przewodniczącego

i Wiceprzewodniczącego Komisji.

Radny Andrzej Januchta przedstawił proponowane funkcje:

 Przewodniczący komisji Andrzej Januchta,

 Wiceprzewodniczący Komisji Zbigniew Bujak,

 członek komisji Piotr Zegadło.

Brak głosów w tym punkcie.
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Uchwała  Nr  XI/99/2015 Rady  Gminy  Masłów  w  sprawie powołania  Komisji

Bezpieczeństwa  i  Porządku  Publicznego  – została  przyjęta  w  proponowanym

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

Wójt Gminy pogratulował Komisji i Przewodniczącemu.

Ad. 20.

Interpelacje, wnioski i zapytania radnych. 

Przewodniczący  Rady  Gminy  poinformował,  że  przedłożone  radnym  druki  dotyczące

interpelacji mają za zadanie usprawnienie pracy w tej materii. 

Sołtys sołectwa Wiśniówka Maria Bysiak zapytała, czy to oznacza, że sołtysi nie mogą

składać  interpelacji.  Wójt  Gminy Masłów odpowiedział,  że  sołtysi  mogli  i  nadal  mogą

składać interpelacje,  a  druk  jest  skierowany do Rady,  żeby usprawnić  jej  pracę,  gdyż

zgodnie ze statutem Przewodniczący organizuje pracę Rady. 

Radny  Andrzej  Januchta  poprosił  o  naprawę  potłuczonej  rynny  nad  oknem  remizy

w Brzezinkach.

Radna Małgorzata Kozubek zaproponowała, by ogłosić konkurs na herb Gminy Masłów,

w nawiązaniu do artykułu, który ukazał się w Kurierze Masłowskim. Radna podziękowała

za wyczyszczenie rowów wzdłuż chodnika na ul. Księdza Józefa Marszałka i poprosiła

o  wyczyszczenie  kratki  obok  posesji  Pana  Bieleckiego.  Pani  radna  zgłosiła  również

potrzebę  uzupełnienia  potłuczonego  lustra  w  Woli  Kopcowej  i  zaproponowała,  by

zabezpieczyć  je  kratą,  jeśli  jest  taka  możliwość.  Radna  podziękowała  także  za

pomalowanie pasów na drodze powiatowej i wstawione oznaczeń pionowych i poprosiła

o  pomalowanie  pasów  obok  urzędu  i  na  wysokości  ulicy  Modrzewiowej  (droga

wojewódzka).

Sołtys  sołectwa  Mąchocice  Kapitulne  Jan  Sobecki  poprosił  o  ponaglenie  sprawy

zamontowania lustra na drodze powiatowej ,  przy zjeździe z Mąchocic górnych. Sołtys

zapytał także, co dzieje się na posesji nr 1 w Mąchocicach Kapitulnych, na łączniku z ul.

Podklonówka. 

Wójt  Gminy  wyjaśnił,  że  ta  działka  została  wskazana  jako  miejsce  do  składowania,

w  związku  z  budową  kanalizacji  i  innymi  pracami  na  terenie  gminy.  Jest  to  miejsce

doraźnego składowania materiałów, czyli nie zostało nikomu podnajęte, ale np. jeśli trzeba

złożyć kabel na godzinę czy dwie, zanim zostanie zamontowany – to pozwalamy to zrobić

na tej działce. Wójt odniósł się także do wniosku radnego Januchty, informując, że koszt

takiej rynny nie powinien być wysoki, a być może strażacy sami ją zamontują – to kwestia
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ustalenia. Konkurs na herb jest bezzasadny, na ten moment, gdyż jak to było zapisane –

nie zmieniamy herbu, był to sygnał, że w przyszłości, jeżeli komisja heraldyczna powołana

przez Prezydenta zobowiąże nas do zmiany, to musimy mieć pomysł na herb, który będzie

spełniał  wymogi  heraldyczne.  Odnośnie  luster  na  drogach  powiatowych,  otrzymaliśmy

informację, że Powiat  nie jest  zainteresowany sprawą, bo nie ma środków na ten cel.

dlatego  Wójt  poinformował,  że  zadanie  dotyczące  luster  i  oznaczenia  ulic  będzie

realizowanie sukcesywnie. 

Radny Andrzej  Januchta  zgłosił,  że  w sierpniu  ubiegłego roku złożony został  wniosek

o usunięcie modrzewi w Brzezinkach; radny poprosił o pilotowanie sprawy, bo dwa z tych

modrzewi stanowią już zagrożenie.

Sołtys  sołectwa  Wola  Kopcowa  Edward  Mazur,  odnosząc  się  do  wypowiedzi  radnej

Kozubek  poinformował,  że  dwukrotnie  składane  były  pisma  w  sprawie  lustra  w  Woli

Kopcowej.

Kierownik  referatu  Budownictwa  i  Gospodarki  Przestrzennej  Dariusz  Korczyński

odpowiedział,  ze zarówno w sprawie  luster,  jak i  progów zwalniających jest  potrzebna

dokumentacja drogowa, tzw. projekt organizacji ruchu. Natomiast jeśli chodzi o lustro na

ul. Wspólnej – ta sprawa jest w toku realizacji. 

Wójt  Gminy  dodał,  że  osobiście  również  denerwują  go  terminy  realizacji  na  drogach

powiatowych.  Jeśli  chodzi  o  drogi  gminne,  przygotowane  zostało  zapytanie  na  cztery

lustra i ta sprawa jest realizowana.

Brak więcej głosów w tym punkcie.

Ad. 21.

Sprawy organizacyjne, komunikaty. 

Wójt  Gminy Masłów Tomasz Lato zaprosił  na warsztaty w grupach dotyczące Strategii

Gminy  Masłów  odbędą  się  w  pierwszej  połowie  lipca.  Szczegółowe  informacje  na

Facebooku  i  bezpośrednio  do  Państwa  Radnych  i  Sołtysów.  Wójt  zaprosił  do  wzięcia

udziału  w  bezpłatnej  rekomendacji  miejsc  przyjaznych  rowerzystom  na  terenie  gminy

Masłów. Kwestia ścieżek rowerowych jest niezadowalająca, ale tras rowerowych mamy

sporo, dlatego prośba o wypełnianie wniosku i zgłaszanie gminy na stronie greenvelo.pl.

Wójt polecił również stronę internetową dla sołtysów – naszawioska.pl, gdzie bezpłatnie

można założyć stronę internetową dla sołectwa. Po raz ostatni, w dniu jutrzejszym będą

rozdawane jabłka (około 20t.), od godziny  11:00 na lotnisku w Masłowie. 

Przewodniczący  Rady  poinformował  o  przerwie  urlopowej  i  terminie  kolejnej  sesji,
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planowanej na dzień 27 sierpnia br.

Ad. 22.

Zakończenie obrad. 

Po wyczerpaniu  tematyki  Przewodniczący Rady Gminy Masłów podziękował  za  udział

w XI sesji Rady Gminy Masłów i o godzinie 16.40 – zamknął obrady.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Przewodniczący Rady Gminy Masłów

Protokolant: /-/ Sylwester Wojtyna

Joanna Synak
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