
Protokół Nr X/2015

z sesji Rady Gminy Masłów, 

która odbyła się w dniu 28 maja 2015 roku

Tematyka sesji:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołów Nr VII, VIII i IX z poprzednich sesji.

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

6. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Masłowie za rok

2014.

7. Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Masłowie za 2014 rok.

8. Sprawozdanie  roczne  z  wykonania  planu  finansowego  samorządowych  instytucji

kultury za 2014 rok. 

9. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury

za rok 2014.

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

11. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dalsze wydzierżawienie części działki

nr 153/3 o powierzchni 0,4000 ha położonej w Masłowie Pierwszym. 

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

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

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

15. Interpelacje, wnioski i zapytania.

16. Sprawy organizacyjne, komunikaty.

17. Zakończenie obrad. 

Ad. 1.

Otwarcie sesji. 

Stosownie do art.  20 ust.  1 ustawy o samorządzie gminnym,  dnia 28 maja 2015 roku

o godzinie  15.40,  w Gminnym Ośrodku Kultury i  Sportu  w Masłowie,  Przewodniczący

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

radnych, sołtysów i przybyłych gości.
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Ad. 2.

Stwierdzenie quorum.

W dzisiejszym posiedzeniu uczestniczy 15 radnych – 100 % z 15 osobowego składu Rady,

co jest podstawą do podejmowania prawomocnych uchwał.

Lista obecności stanowi załącznik Nr 1 niniejszego protokołu.

Ad. 3.

Przyjęcie porządku obrad.

Przewodniczący  Rady  zaproponował  przyjęcie  porządku  obrad  w  przedstawionym

brzmieniu.

Nie zgłoszono uwag.

Porządek  obrad  został  przyjęty  15  głosami  „za”,  jednogłośnie  i  stanowi  załącznik

protokołu. 

Ad. 4.

Przyjęcie protokołów Nr VII/2015, Nr VIII/2015 i Nr IX/2015 z poprzednich sesji.

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

przedstawionych protokołów.

Brak głosów w tym punkcie.

Radni,  w  głosowaniu  15  „za”,  jednogłośnie  przyjęli  protokół  Nr  VII,  Nr  VIII  i  Nr  IX

z poprzednich sesji Rady Gminy Masłów. 

Ad. 5.

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

Wójt   Gminy  Masłów  Tomasz  Lato  wręczył  statuetkę  radnemu  Januszowi  Obarze  –

laureatowi ogólnopolskiej edycji konkursu „Sołtys Roku 2014” i życzył kolejnych sukcesów.

Pan Janusz Obara złożył podziękowanie. 

Wójt Gminy Masłów Tomasz Lato przedstawił sprawozdanie w nowej szacie; materiał radni

otrzymali w statutowym terminie i stanowi załącznik protokołu. Wójt uzupełnił dokument

informacją  o  planowanym  otwarciu  Lokalnego  Punktu  Informacyjno  –  Konsultacyjnego

Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach, w dniu 01.06.br.

Nie zgłoszono uwag, sprawozdanie zostało przyjęte.

2 z 9



Ad. 6.

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Masłowie za rok 2014.

Pani Agnieszka Pietrzyk – Starszy Instruktor GOKiS przedstawiła sprawozdanie, będące

załącznikiem niniejszego protokołu.

Brak uwag do przedstawionej informacji.

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

25.05.2015 r. pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie (stanowi załącznik protokołu).

Komisja  Budżetu  i  Finansów,  w  dniu  25.05.br.  Pozytywnie  zaopiniowała  omawiany

dokument(stanowi załącznik). 

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

Ad. 7.

Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Masłowie za 2014 rok.

Pani  Anna  Obara  –  Kierownik  GBP  omówiła  szczegółowo  sprawozdanie  (stanowi

załącznik protokołu).

Nie zgłoszono uwag.

Komisja Oświaty, Kultury, Opieki Społecznej i Promocji Gminy, w dniu 25.05.br. pozytywnie

zaopiniowała sprawozdanie.

Komisja  Budżetu  i  Finansów,  dnia  25.05.br.  zaopiniowała  pozytywnie  przedstawioną

informację. 

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

Ad. 8.

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury

za 2014 rok.

Pani  Wiesława Kamieniecka  –  Księgowa instytucji  kultury  przedstawiła   sprawozdanie

roczne, stanowiące załącznik protokołu. 

Brak uwag w tym punkcie.

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

25.05.2015 roku pozytywnie  zaopiniowała  przedstawioną informację  (stanowi  załącznik

protokołu).

Komisja  Budżetu  i  Finansów,  w  dniu  25.05.br.,  pozytywnie  zaopiniowała  powyższe

sprawozdanie (stanowi załącznik).

W głosowaniu 15 „za”, jednogłośnie, sprawozdanie zostało przyjęte.
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Ad. 9.

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury za

rok 2014.

Skarbnik  Gminy  Masłów  Małgorzata  Kumór  przedstawiła  sprawozdanie,  będące

załącznikiem niniejszego protokołu.

Nie zgłoszono uwag.

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

przedstawioną informację.

Komisja Budżetu i Finansów zaopiniowała pozytywnie sprawozdanie.

Uchwała  Nr X/79/15 Rady Gminy Masłów w sprawie  zatwierdzenia  sprawozdania

finansowego instytucji  kultury za rok 2014 – została podjęta w głosowaniu  15 „za”,

jednogłośnie i stanowi załącznik protokołu.

Ad. 10.

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Masłów.

Projekt przedstawiła Skarbnik Gminy Masłów Małgorzata K umór.

Nie zgłoszono uwag.

Komisja do spraw Inwestycji,  na posiedzeniu w dniu 22.05.br. pozytywnie zaopiniowała

projekt uchwały (stanowi załącznik protokołu).

Komisja Budżetu i Finansów zaopiniowała pozytywnie przedstawiony projekt.

Uchwała  Nr X/80/15 Rady Gminy Masłów w sprawie zmiany uchwały  budżetowej

gminy  Masłów – przyjęta  została  15  głosami  „za”,  jednogłośnie.  Uchwała  stanowi

załącznik protokołu.

Ad. 11.

Projekt uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na dalsze wydzierżawienie części działki nr

153/3 o powierzchni 0,4000 ha położonej w Masłowie Pierwszym.

Pan Dariusz Korczyński  –  Kierownik referatu Budownictwa i  Gospodarki  Przestrzennej

omówił zaproponowany projekt uchwały.

Radny Andrzej Pedrycz zapytał, czy dzierżawa jest odpłatna.

Kierownik BiGP odpowiedział, że kwota roczna to 162 zł. 

Brak więcej głosów w tym punkcie.

Komisja  Ochrony Środowiska, Gospodarki  Gruntami i  Rolnictwa, w dniu 22 maja 2015
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roku zaopiniowała pozytywnie przedstawiony projekt uchwały. 

Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt.

Uchwała  Nr  X/81/15 Rady Gminy  Masłów w sprawie wyrażenia  zgody  na  dalsze

wydzierżawienie  części  działki  nr  153/3  o  powierzchni  0,4000  ha  położonej

w  Masłowie  Pierwszym –  została  podjęta  15  głosami  „za”,  jednogłośnie  i  stanowi

załącznik protokołu.

Ad. 12. 

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

Pan Konrad Kamiński – Adwokat wprowadził w blok skarg, będących przedmiotem obrad.

Pierwsza z nich, złożona 03.10.2014 r dotyczy podatku od towarów i usług VAT, w związku

z  wystawieniem faktury  za  udostępnienie  informacji  publicznej.  Mecenas  szczegółowo

przedstawił  sprawę  i  omówił  przebieg  jej  procedowania.  Na  podstawie  interpretacji

przepisów Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi, skargę należy uznać za zasadną. Jednak

żądanie  Skarżącego  dotyczące  zobowiązania  Wójta  Gminy  Ryszarda  Pazery  do

właściwego stosowania  ustawy o  dostępie do  informacji  publicznej  oraz  art.  15 ust.  6

ustawy o podatku od towarów i  usług – nie  może zostać spełnione,  z  uwagi  na brak

reelekcji.

Nie zgłoszono pytań.

Komisja Rewizyjna uznała zasadność skargi (stanowi załącznik protokołu).

Uchwała  Nr  X/82/2015 Rady  Gminy  Masłów  w  sprawie rozpatrzenia  skargi  na

działania  Wójta  Gminy  Masłów –  została  podjęta  13  głosami  „za”,  przy  2  głosach

„wstrzymujących się”. Uchwała stanowi załącznik protokołu.

Ad. 13. 

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

Adwokat Konrad Kamiński omówił szczegółowo skargę złożoną w dniu 13.04.br, będącą

ponowieniem skargi z dnia 11.09.2014 roku. Sprawa została już rozstrzygnięta uchwałą Nr

LII/403/14  Rady  Gminy  Masłów  z  dnia  25  września  2014  roku,  jednak  Wojewoda

Świętokrzyski  nakazała  jej  uchylenie.  Uznając  powagę  rzeczy  osądzonej,  Mecenas

zarekomendował uznanie skargi za bezzasadną.

Komisja Rewizyjna również uznała skargę za bezzasadną (protokół stanowi załącznik).

Brak uwag w tym punkcie.

Uchwała  Nr  X/83/2015 Rady  Gminy  Masłów  w  sprawie rozpatrzenia  skargi  na
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działania  Wójta  Gminy  Masłów –  podjęta  została  12  głosami  „za”,  przy  2  głosach

„wstrzymujących się”. Uchwała stanowi załącznik protokołu.

Ad. 14.

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

Adwokat Konrad Kamiński przedstawił szczegółowo sprawę skargi z dnia 13 kwietnia br,

będącą ponowieniem skargi z dnia 15 września 2014 roku, a wycofanej przez Skarżącego

w  dniu  2  października  2014  roku.  Mecenas  zarekomendował  stwierdzenie  skargi  za

niezasadną, uznając istotę rzeczy osądzonej (res iudicata).

Nie zgłoszono uwag.

Uchwała  Nr  X/84/2015 Rady  Gminy  Masłów  w  sprawie rozpatrzenia  skargi  na

działania  Wójta  Gminy  Masłów –  została  podjęta  13  głosami  „za”,  przy  2  głosach

„wstrzymujących się” i stanowi załącznik protokołu.

Ad. 15.

Interpelacje, wnioski i zapytania radnych. 

Radny  Piotr  Zegadło  poprosił  o  weryfikację  oznakowania  w  centrum  Masłowa,  obok

kościoła znaki stoją na zardzewiałych rurach.

Radna  Małgorzata  Kozubek  poprosiła  o  pomalowanie  przejść  dla  pieszych  na  drodze

powiatowej  i  wojewódzkiej.  Radna  zgłosiła  także,  że  na  wysokości  posesji  Pana

Bieleckiego,  woda  wypływa  na  drogę,  gdyż  korytko  jest  niedrożne  (zastawiane  przez

właściciela posesji). 

Radna  Teodora  Jagiełło  zapytała  na  jakim  etapie  są  prace  dotyczące  projektowania

chodnika  w  Woli  Kopcowej,  Masłowie  Pierwszym  i  Masłowie  Drugim  czyli  drogach

o  dużym natężeniu  ruchu.  Radna  poinformowała,  że  kontaktowała  się  ze  Starostwem

Powiatowym,  gdzie  Dyrektor  Wróbel  poinformował,  że  dopóki  nie  będzie  projektów

chodników dla tych dróg – nie może podjąć działań zmierzających do wprowadzenia tych

zadań do przyszłorocznego budżetu.

Wójt Gminy Tomasz Lato odpowiedział, że pasy zostaną odnowione na przełomie lipca

i  sierpnia.  Jeśli  chodzi  o  nowe  pasy,  jak  np.  w  Domaszowicach  to  zadanie  również

zostanie dołączone do tego przetargu. Jeśli chodzi o oznaczenia dróg – Wójt zgodził się,

że jest to sprawa do zrobienia. Wójt wspomniał również o aktach wandalizmu, w ubiegłym

tygodniu W Woli kopcowej wszystkie znaki z nazwami ulic zostały wyrwane i połamane.

W sprawie chodników, Wójt Gminy wyjaśnił, że jest to sprawa pilna,; gmina jest na etapie
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podpisania porozumień z wykonawcą,  dokumentacja  jest  przygotowana.  Wójt  wyjaśnił,

które chodniki i ścieżki zostały włączone do Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego, które

zostały zgłoszone do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Jeśli nie uda się

w Woli Kopcowej zrealizować tego zadania z funduszy zewnętrznych, to prowadzone są

rozmowy na współfinansowanie tego zadania pół na pół z Powiatem, pod warunkiem, że

znajdą się fundusze. 

Radna  Regina  Chyb  zgłosiła  problem dotyczący  drogi  powiatowej  w  Domaszowicach.

Prawie na wysokości sklepu, obok posesji P. Karyś woda wypływa na drogę i przystanek.

Zimą może być z tego kłopot.

Wójt Gminy odpowiedział, że sprawa odprowadzania wody była omawiana, na ten cel jest

około 20.000 zł, opracowywana jest koncepcja.

Radna Chyb podziękowała za dwa przystanki.

Radna  Kozubek  zgłosiła  potrzebę  ustawienia  dwóch  wiat  przystankowych  na  ul.

Świętokrzyskiej w Masłowie Pierwszym. 

W  odpowiedzi  Wójt  Gminy  poinformował,  że  zwrócił  się  do  miasta  z  wnioskiem

o odkupienie części używanych przystanków, które są w dobrym stanie. Wójt dodał, że

analizowane  były  różne  możliwości  zmiany  wizerunku  tych  przystanków,  poprzez

ustawianie  nowych,  lżejszych  form.  Jednak  po  oszacowaniu  kosztów  naprawy  wiaty

przystankowej w centrum Masłowa, gdzie notorycznie wybijane są szyby – uznaliśmy, że

ten pomysł będzie za drogi.

Radny Andrzej Pedrycz, w imieniu mieszkańców zgłosił prośbę, by pierwszy kurs linii 38

był wcześniej.

Wójt  Gminy wyjaśnił,  że  zgodnie  z  ustaleniami  z  dyrektorem Sosnowskim –  zbieramy

wnioski przez okres wakacji i od pierwszego września postaramy się dopasować kursy do

oczekiwań mieszkańców, oczywiście w miarę możliwości. Trzymamy się zasady, że nie

dokładamy kolejnych kursów. 

Sołtys sołectwa Mąchocice Kapitulne Jan Sobecki poprosiło zainstalowanie przystanków

w Mąchocicach Kapitulnych górnych (2 szt. z Kielc i 1 – do Kielc) oraz o zamontowanie

kosza na przystanku obok strażnicy i  na terenie strażnicy.  Sołtys  przypomniał  również

o brakującym lustrze przy zjeździe z Mąchocic Kapitulnych. 

Wójt  Gminy odpowiedział,  że lustra zostały zamówione i  przeprosił  za oczekiwanie na

kosze i przystanki.

Radny Powiatu Kieleckiego pan Marian Zarzycki złożył gratulacje dla pana Janusza Obary

wyróżnionego w konkursie Sołtys Roku i zapytał o długość projektowanego chodnika od
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ul.  Podklonówka  w  Masłowie  Pierwszym.  Radny  poinformował  również  o  planowanej

w dniu 3 czerwca br.  objazdowej  Komisji  Bezpieczeństwa po terenie gmin:  Zagnańsk,

Masłów i Miedziana Góra, i poprosił o zgłaszanie problematycznych odcinków dróg. Pan

Zarzycki  zapytał  również  o  możliwość  uporządkowania  przez  niego  terenu

zlokalizowanego w obrębie jego działki (na łączniku z drogą gminną).

Wójt Gminy odpowiedział, że jest to teren Powiatu Kielce, więc zgłosimy ten fakt. Wójt

podziękował za tę inicjatywę.

Sołtys  Sobecki  zgłosił  potrzebę  uporządkowania  spływu  wód  obok  posesji  Nr  51  (p.

Bałaga Leszek), gdyż brakuje tam przepustu.

Wójt Gminy odpowiedział, że ta sprawa nie była mu znana, ale zostanie to sprawdzone.

Jeśli jest to teren prywatny, to właściciel powinien taki przepust wykonać na własny koszt.

Mieszkaniec  Gminy  pan  Piotr  Kapuściński  poruszył  sprawę  Miejscowego  Planu

Zagospodarowania  Gminy,  informując  że  wystąpił  do  Kierownika  BiGP

o udostępnienie dokumentacji, ograniczającej przekształcenie terenów, o której była mowa

na  jednej  z  poprzednich  sesji.  Pan  Kapuściński  zaznaczył,  że  odpowiedź  otrzymał

w ekspresowym tempie, jednak w jego ocenie – odpowiedź Pana Maćkowiaka znacząco

odbiega od tego, co zostało przedstawione na Radzie. Według tego pisma, negatywna

opinia wynika z niedociągnięć ze strony projektanta.

Wójt Gminy odpowiedział, że wykonawca ponownie złożył dokument pod oceną i z tego co

wiemy,  ponownie  opinia  w  tej  sprawie  jest  negatywna,  z  uwagi  na  duży  obszar

przekształcany pod tereny mieszkaniowe. Podjęliśmy stanowcze rozmowy z wykonawcą,

bez taryfy ulgowej. Cały czas utrudnieniem w podjęciu decyzji o zerwaniu umowy jest to,

że całą procedurę trzeba będzie przeprowadzić od początku. 

Kierownik referatu Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej Dariusz Korczyński dodał, że

w dniu jutrzejszym odbędzie się spotkanie komisji  Urbanistycznej, na które wykonawca

został zaproszony w celu złożenia wyjaśnień. 

Brak więcej głosów w tym punkcie.

Ad. 16.

Sprawy organizacyjne, komunikaty. 

Wójt Gminy Masłów Tomasz Lato zaprosił na szereg imprez, takich jak imprezy sportowe

i  związane  z  Dniem  Dziecka.  Straż  Pożarna  w  Masłowie  organizuje  Dzień  Dziecka

na  lotnisku,  Rada  Sołecka  w  Dolinie  Marczakowej  organizuje  festyn,  Stowarzyszenie

Nowoczesna Gmina realizuje projekt Nordic Walking. 03 czerwca na Lotnisku w Masłowie
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odbędzie  się  kolejne  Integracyjne  Spotkanie  Dzieci  i  Młodzieży  Niepełnosprawnej

z  województwa  świętokrzyskiego,  w  ramach  uczczenia  wizyty  Papieża  Jana  Pawła  II

w  Masłowie.  Wójt  zachęcił  również  do  zaglądania  na  stronę  urzędową  gminy,  gdzie

zamieszczane są informacje i prezentowane relacje ze spotkań.  

Przewodniczący Rady poinformował, że planowana była sesja objazdowa, ale z uwagi na

fakt, iż wpłynęły tylko dwa zgłoszenia – objazd po terenie gminy został przesunięty na inny

termin; czekamy na zgłoszenia.

Radny Robert Fortuna zaprosił na imprezę sportową w dniu 31 maja br. – Turniej Piłki

Nożnej na Orliku, w ramach Europejskiego Tygodnia Sportu.

Wójt Gminy podziękował za działania inicjatywne na terenie gminy, których jest dużo.

Radny  Powiatu  Pan  Marian  Zarzycki  w  czerwcu  planowany  jest  festiwal  piłkarski,

w  ramach  powtórzenia  zimowego  festiwalu,  gdzie  przeprowadzony  zostanie  przegląd

drużyn.  Planowany  termin  to  20  czerwca,  szczegóły  zostaną  podane  na  stronie

internetowej gminy. 

Radny Ryszard Filipowicz, w imieniu Zarządu Polskiego Stronnictwa Ludowego zaprosił

na Gminne Święto Ludowe, dnia 07 czerwca o godz. 14:30 w Ciekotach. 

Ad. 17.

Zakończenie obrad. 

Po wyczerpaniu  tematyki  Przewodniczący Rady Gminy Masłów podziękował  za  udział

w X sesji Rady Gminy Masłów i o godzinie 17.00 – zamknął obrady.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Przewodniczący Rady Gminy Masłów

Protokolant: /-/ Sylwester Wojtyna

Joanna Synak
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