
Protokół Nr XVI/2015

z sesji Rady Gminy Masłów, 

która odbyła się w dniu 26 listopada 2015 roku

Tematyka sesji:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu Nr XV z poprzedniej sesji.

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

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

2014/2015 wraz z wynikami sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego.

7. Projekt  uchwały  w  sprawie  wprowadzenia  zmiany  w  lokalnym  programie  wspierania

edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży zamieszkałych w gminie Masłów.

8. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Masłów na lata 2015 – 2025.

9. Projekt  uchwały w sprawie  przyjęcia  Strategii  Rozwiązywania  Problemów Społecznych

w Gminie Masłów na lata 2015 – 2025. 

10. Projekt uchwały w sprawie  przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Masłów na lata  2016-2020.

11. Projekt uchwały w sprawie Uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Masłów

z  Organizacjami  Pozarządowymi  oraz  innymi  podmiotami  prowadzącymi  działalność

pożytku publicznego na 2016 rok.

12. Projekt  uchwały  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  przyjęcie  w  drodze  darowizny

od  Województwa  Świętokrzyskiego  prawa  własności  zabudowanej  nieruchomości

położonej w Masłowie Pierwszym, gmina Masłów oznaczonej w ewidencji gruntów jako

działka nr 1102/5 o pow. 0,8112 ha.

13. Projekt  uchwały  w  sprawie  zmiany  uchwały  Nr  XXX/229/2013  Rady  Gminy  Masłów

z dnia 24.01.2013 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działek nr 735/4, nr 735/6, nr

735/7, nr 735/8, nr 735/9, nr 735/10, i nr 735/11 położonych w Brzezinkach oraz wyrażenia

zgody  na  ustanowienie  służebności  gruntowej  na  nieruchomości  nr  735/5  położonej

w Brzezinkach.
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14. Projekt  uchwały  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  zamianę  nieruchomości  położonych

w Brzezinkach.

15. Projekt  uchwały  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  zawarcie  kolejnej  umowy  najmu

pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej w Mąchocicach – Scholasterii.

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

17. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Kieleckiego.

18. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na

2016 r.

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

transportowych na 2016 rok.

20. Projekt  uchwały  w  sprawie  określenia  wzorów  formularzy  informacji  i  deklaracji

podatkowych.

21. Projekt uchwały w sprawie stawek opłaty targowej na 2016 rok.

22. Projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Związku Gmin Gór Świętokrzyskich.

23. Projekt uchwały w sprawie budowy pomnika upamiętniającego Świętego Jana Pawła II.

24. Projekt uchwały w sprawie zmian uchwały nr XV/90/2011 Rady Gminy Masłów z dnia 01

grudnia 2011 r. o utworzeniu gminnej jednostki organizacyjnej Gminy Masłów „Placówka

Wsparcia Dziennego – Promyczek”. 

25. Informacja nt. Realizacji zadań w ramach Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego.

26.  Interpelacje, wnioski i zapytania.

27. Sprawy organizacyjne, komunikaty.

28. Zakończenie obrad. 

Ad. 1.

Otwarcie sesji. 

Stosownie do art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, w dniu 26 listopada 2015 roku o

godzinie  14.10,  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 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.

Przewodniczący Rady poprosił o naniesienie korekty w punkcie 9, gdzie prawidłowe lata to

2016 – 2022. 

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

Przybyła radna Teodora Jagiełło.

Ad. 4.

Przyjęcie protokołu Nr XV z poprzedniej sesji.

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

zawartej w protokole Nr XV.

Brak głosów w tym punkcie.

Radni, w głosowaniu 15 „za”, jednogłośnie przyjęli protokół Nr XIV 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  zwrócił  się  z  prośbą  o  zgłaszanie  pytań  w  sprawie

przedstawionego sprawozdania.

Nie zgłoszono uwag, sprawozdanie zostało przyjęte.

Ad. 6.

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Masłów za rok szkolny 2014/2015

wraz z wynikami sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego.

Pani  Irena  Kundera  –  Kierownik  Samorządowego  Zespołu  Obsługi  Oświaty  szczegółowo

przedstawiła temat wraz z przygotowaną prezentacją (materiał stanowi załącznik protokołu).

Nie zgłoszono uwag do przedstawionych materiałów; informacja został przyjęta.
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Ad. 7.

Projekt  uchwały  w  sprawie  wprowadzenia  zmiany  w  lokalnym  programie  wspierania

edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży zamieszkałych w gminie Masłów. 

Pani Irena Kundera– Kierownik SZOO przedstawiła projekt uchwały. 

Wójt  Gminy Masłów Tomasz Lato dodał,  że przedstawiony projekt uchwały wychodzi  poza

zakres przyjęty w dotychczas obowiązującej uchwale. Zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców

gminy zwiększony został zasięg o szkoły spoza gminy Masłów, uwzględnionych w naszych

obwodach szkolnych. Sytuacja ta najbardziej dotyczy sołectw Dąbrowa i Domaszowice. Jest to

jeden  z  elementów  przyciągania  dzieci  do  szkół  z  terenu  gminy,  oczywiście  nie  jest  to

szczególny element,  dlatego wspólnie z dyrektorami szkół  analizujemy sytuację i  szukamy

kolejnych argumentów. Przedstawiony projekt uchwały nie jest ostateczny; po analizie stanu

za jakiś czas nie wykluczamy kolejnych zmian.

Radna Teodora Jagiełło zabrała głos informując, że nie poprze tego projektu z uwagi na to, że

jest to w ocenie radnej niesprawiedliwe traktowanie mieszkańców. Dzieci z Wiśniówki, Woli

Kopcowej,  Domaszowic,  czy  Dąbrowy,  które  nie  uczęszczają  do  swojego  obwodu  –  nie

dostaną stypendium, mimo że ich rodzice są podatnikami gminy; czyli źródłem finansowania

tego zadania jest budżet gminy Masłów. A dzieci z Wilkowa, które mieszkają na terenie gminy

Bodzentyn będą uwzględnione. Zdaniem Pani radnej jest to niesprawiedliwe. 

Radna Regina Chyb poinformowała, że dzieci z Domaszowic podlegają pod obwód szkolny nr

15, gdzie szkoła ta nie cieszy się dobrą opinią. Cześć rodziców chętnie przeniosła by dzieci do

innych  szkół,  ale  wtedy  nie  otrzymałaby  zwrotu  kosztów dojazdu.  Radna  zaznaczyła,  że

rodzice kierują się różnymi czynnikami i mimo że ten obwód większości rodzicom nie pasuje,

to z różnych względów część z nich nie zmienia szkoły dzieciom. Radna zauważyła również,

że w innych szkołach nie fundują stypendiów dzieciom z terenu naszej gminy i może nad tym

również  warto  się  zastanowić,  chociaż  jak  wiadomo  za  dziećmi  z  Wilkowa  trafia  do  nas

subwencja oświatowa, więc podatki to nie wszystko.

Wójt Gminy odpowiedział, że nie pieniądze są najważniejsze; do subwencji oświatowej, którą

otrzymujemy dokładamy ponad 1.600 tyś.  zł.  Wójt  wyjaśnił,  że spoza naszego obwodu do

szkół uczęszcza około 60 dzieci; subwencja na dziecko to około 8.000 10.000 zł. I trzeba sobie

jasno powiedzieć, ze bez tej grupy, szkoły na terenie gminy nie zostałyby zamknięte. Ale jest

to  ukłon  w  kierunku  tych  dzieci  i  inicjatywa  wynikająca  z  potrzeb  zgaszanych  przez

mieszkańców.  Zdajemy sobie  sprawę,  że ten  argument  nie  przekona rodziców,  by dawali

dzieci  do  naszych  szkół,  bo  do  tego  może  skłonić  atmosfera  w  szkołach,  czy  poziom

nauczania. Wójt podkreślił, że jego poprzednicy dbali o oświatę i tworzyli warunki sprzyjające
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rozwojowi  systemu  edukacji  w  gminie.  Ten  projekt  również  ma  temu  służyć  i  nie  jest

ostatecznym rozwiązaniem. 

Radny Robert Fortuna dodał, że należy sobie zdawać sprawę z tego, że około 1/3 uczniów,

którzy uczęszczają do podstawówki w Mąchocicach – Scholasterii  a później do gimnazjum

w  Mąchocicach  Kapitulnych  to  dzieci  z  Wilkowa.  Tworzenie  dogodnych  warunków,

zapewnienie dojazdu do szkół sprawia, że rodzice będą coraz przychylniej patrzeć w naszą

stronę. 

Przewodniczący  Rady  uzupełnił,  że  uchwała  rozszerza  potencjalnie  uprawnionych  do

skorzystania ze stypendium i jest promocją szkół z terenu gminy Masłów.  

Nie zgłoszono więcej uwag w tym punkcie.

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

23.11.2015  r.  pozytywnie  zaopiniowała  przedstawiony  projekt  uchwały  (stanowi  załącznik

protokołu).

Komisja Budżetu i Finansów, w dniu 23.11.br. pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt

uchwały (stanowi załącznik). 

Uchwała  Nr  XVI/128/15 Rady  Gminy  Masłów  w  sprawie  wprowadzenia  zmiany

w  lokalnym  programie  wspierania  edukacji  uzdolnionych  dzieci  i  młodzieży

zamieszkałych w gminie Masłów. – przyjęta została w głosowaniu  11 „za”, przy 4 głosach

„wstrzymujących się”. Uchwała stanowi załącznik protokołu.

Ad. 8.

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Masłów na lata 2015 – 2025. 

Przewodniczący  Rady  powitał  przedstawicieli  firmy  EPRD,  którzy  przygotowywali  projekt

strategii oraz radnego powiatowego pana Mariana Zarzyckiego. 

Wójt  Gminy Masłów Tomasz Lato poinformował,  że strategia gminy Masłów powstała przy

współpracy wielu osób, pod koordynacją pani Agnieszki Boryckiej. Konsultacje odbywały się

na  wielu  szczeblach.  Przy  tej  okazji,  Wójt  podziękował  radnym,  dyrektorom  szkół,

stowarzyszeniom i mieszkańcom, którzy przyczynili się do opracowania tego dokumentu. Wójt

przywitał  przedstawicieli  firmy  EPRD:  pana  Marcina  Nowaka  i  pana  Tomasza  Błońskiego

i poprosił o przedstawienie projektu uchwały.

Pan  Marcin  Nowak  przedstawił  prezentację  i  omówił  przygotowaną  Strategię  (stanowi

załącznik). 

Pan Tomasz Błoński przedstawił projekt od strony finansowej.

Przewodniczący Rady przywitał  Pana Bogdana Migasa – Prezesa Stowarzyszenia Komitet

Obrony Społecznej. 
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Radna Teodora Jagiełło poinformowała, że na komisji miała szereg pytań. Radna dodała, ze

ma świadomość, że jest to główny dokument przy ubieganiu się o środki zewnętrzne. Radna

odniosła się do przeprowadzonej  próby badawczej;  ilość ankiet  zwróconych do gminy jest

zdecydowanie za mała, by na jej podstawie formułować tezy i wnioski. Według oceny radnej

jest  to  słaba  strona  tego  dokumentu.  Poza  tym  specyfika  gminy  od  strony  północnej

zdecydowanie różni  się od obszaru zlokalizowanego po południowej  stronie gminy.  Radna

wyjaśniła,  że  na  komisji  wstrzymała  się  od  głosu,  w  oczekiwaniu  na  odpowiedź  autorów

dokumentu.

Pan Nowak odpowiedział, że ankieta jest tylko jednym z elementów badań, przy tworzeniu

dokumentu  zbierane  były  informacje  z  poszczególnych  referatów,  ze  stowarzyszeń

działających  na  terenie  gminy.  Każdy  z  mieszkańców miał  możliwość  wypowiedzenia  się

w tym temacie oraz zapoznania się z dokumentem na etapie jego tworzenia. Sołtysi  również

zostali włączeni w przekazywanie informacji mieszkańcom. 

Pan Błoński  doda, że stworzone zostały narzędzia umożliwiające przekazywanie informacji

i  umożliwiające  zaangażowanie  mieszkańców  w  tworzenie  dokumentu.  Zabrakło  tej

świadomości mieszkańców, że mają wpływ na tworzenie kierunków rozwoju gminy. 

Pan  Nowak  uzupełnił  odpowiedź  informując,  ze  organizowane  były  spotkania  na

poszczególnych  etapach  działań,  jednak  nie  cieszyły  się  one  dużym  zainteresowaniem.

Dlatego przy tworzeniu dokumentu bazowano na badaniach i opiniach specjalistów.

Pan Błoński odniósł się do wypowiedzi radnej odnośnie grupy statystycznej, nie zgadzając się

ze  stwierdzeniem  pani  radnej.  Grupa   statystyczna  nie  była  słaba,  narzędzia  zostały

udostępnione ale zabrakło reakcji ze strony mieszkańców. 

Wójt Gminy podsumowując dyskusję dodał, że informacja o przygotowywanej strategii ukazała

się w Kurierze Masłowskim, w urzędzie udostępniony został komputer, na którym można było

wypełnić ankietę, w szkołach również udostępniono ankiety, druki zostały rozdysponowane za

pośrednictwem sołtysów; zadbaliśmy o to by mieszkańcy mieli czynny udział w opracowaniu

dokumentu. Jednak zabrakło zwrotnej informacji od mieszkańców. 

Radna Małgorzata Kozubek opuściła obrady.

Radny Robert Fortuna zabrał głos informując, że materiał badawczy mógłby być obszerniejszy

i  zapytał,  czy gmina  Masłów znacząco odbiega od  innych  gmin,  które  opracowywały  taki

dokument. 

Pan Nowak odpowiedział,  że tak  gmina mocno odbiega,  biorąc  pod uwagę rozbudowanie

dokumentu.  Jako  przykład  pan  Nowak  przytoczył  strategię  powiatu  –  70  stron,  strategia

europejska – 38 stron. Przedstawiony Radzie dokument składa się z około 260 stron, głównie

opisowych. 
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Sekretarz Gminy odniósł się do dyskusji, informując że skupiamy się na ilości ankiet, podczas

gdy celem dokumentu jest określenie kierunku rozwoju i spełnienie warunków do pozyskiwania

środków we wskazanym  okresie. Ten dokument to umożliwia i mimo że przepisy tego nie

gwarantują, to udział społeczeństwa został tutaj uwzględniony. 

Brak więcej głosów w tym punkcie.

Komisja do spraw Inwestycji w dniu 23.11.br. pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt

uchwały (stanowi załącznik).

Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt (stanowi załącznik

protokołu).

Uchwała  Nr  XVI/129/15 Rady  Gminy  Masłów w  sprawie przyjęcia  Strategii  Rozwoju

Gminy Masłów na lata 2015 – 2025 – została podjęta w głosowaniu 14 „za”, jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik protokołu. 

Ad. 9.

Projekt  uchwały  w  sprawie  przyjęcia  Strategii  Rozwiązywania  Problemów  Społecznych

w Gminie Masłów na lata 2016 – 2022.  

Kierownik  Gminnego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  pani  Edyta  Domagała  przedstawiła

szczegółowo projekt uchwały.

Nie zgłoszono uwag.

Komisja  Oświaty,  Kultury,  Opieki  Społecznej  i  Promocji  Gminy,  dnia  23.11.br.  pozytywnie

zaopiniowała przedstawiony projekt (stanowi załącznik).

Komisja  Budżetu  i  Finansów zaopiniowała  pozytywnie  powyższy projekt  uchwały  (stanowi

załącznik protokołu).

Uchwała  Nr  XVI/130/15  Rady  Gminy  Masłów  w  sprawie  przyjęcia  Strategii

Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Masłów na lata 2016 – 2022 – przyjęta

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

Ad. 10.

Projekt  uchwały  w  sprawie  przyjęcia  Programu  Przeciwdziałania  Przemocy  w  Rodzinie

i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Masłów na lata  2016-2020.

Pani  Edyta  Domagała  –  Kierownik  GOPS  przedstawiła  powyższy  projekt  uchwały.

Brak uwag w tym punkcie.

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

powyższy projekt (stanowi załącznik).

Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt (stanowi załącznik).
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Uchwała  Nr  XVI/131/15  Rady  Gminy  Masłów  w  sprawie  przyjęcia  Programu

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy

Masłów na lata  2016-2020 – została podjęta 14 głosami „za”, jednogłośnie. Uchwała stanowi

załącznik protokołu.

Ad. 11.

Projekt  uchwały  w  sprawie  Uchwalenia  Rocznego  Programu  Współpracy  Gminy  Masłów

z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku

publicznego na 2016 rok.

Kierownik GOPS Pani Edyta Domagała omówiła projekt uchwały.

Nie zgłoszono uwag.

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

uchwały (stanowi załącznik). 

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

Uchwała Nr XVI/132/15 Rady Gminy Masłów w sprawie Uchwalenia Rocznego Programu

Współpracy Gminy Masłów z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok – przyjęta została 14 głosami

„za”, jednogłośnie i stanowi załącznik protokołu.

Ad. 12. 

Projekt  uchwały  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  przyjęcie  w  drodze  darowizny

od Województwa Świętokrzyskiego prawa własności zabudowanej nieruchomości położonej

w Masłowie Pierwszym, gmina Masłów oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1102/5

o pow. 0,8112 ha.

Temat przedstawił  pan Dariusz Korczyński  – Kierownik referatu Budownictwa i  Gospodarki

Przestrzennej.

Wójt Gminy Masłów Tomasz Lato dodał, że pierwotne ustalenia dotyczyły większego areału,

jednak droga dojazdowa do lotniska została wyłączona z przekazywanego obszaru. Grunt ten

zostanie objęty obszarem rewitalizacji, pierwsze kroki w tym zakresie już zostały podjęte. Wójt

przedstawił planowane działania na tym terenie.

Radna  Teodora  Jagiełło  zabrała  głos  informując,  że  z  definicji  darowizna  jest  obrotem

nierodzącym żadnych skutków finansowych. Radna zapytała Pana Mecenasa czy podjęcie tej

uchwały będzie rodziło skutki  finansowe.

Adwokat Konrad Kamiński odpowiedział, że wydaje mu się że tak, będzie należny podatek

z tytułu darowizny.
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Radna  Jagiełło  zapytała,  czy  w  związku  z  tym  czy  zasadne  jest  podejmowanie  uchwały

o przekazaniu w drodze darowizny, w tej sytuacji.

Przewodniczący Rady zadał pomocnicze pytanie, czy jest wyceniona wartość tego gruntu.

Radna  Jagiełło  dodała,  że  może  się  okazać,  że  podejmiemy  uchwałę,  która  zostanie

podważona przez służby Wojewody. Radna dodała, że jeżeli darowizna rodzi skutki finansowe

nie jest już darowizną, w jej ocenie. Pan Wójt na komisji  mówił,  że skutki finansowe będą

wynosiły 70.000 zł rocznie, stąd wątpliwości, czy uchwała jest prawidłowo przygotowana. 

Sekretarz  Gminy  wyjaśnił,  że  nie  ma  takich  warunków.  Uchwała  jest  przygotowana

odpowiedzialnie i nie rodzi żadnych skutków finansowych z samego faktu przejęcia darowizny.

Czyli dla tej uchwały nie ma żadnych skutków, które by czyniły tą uchwałę wadliwą.

Radna Regina Chyb zabrała głos informując, że mieszane są dwie różne sprawy.

Radna Jagiełło zapytała czy są zrobione analizy, czy nie korzystniej byłby kupić ten grunt od

Marszałka za określoną kwotę, czy też nie naliczać podatku dla Marszałka przez lat nie wiem

ile. Jaką wartość ta kwota będzie stanowić, przez nienaliczanie.

W  odpowiedzi,  Wójt  Gminy  wyjaśnił,  że  współpraca  między  samorządami  odbywa  się

na różnych zakresach. Podjęcie tej uchwały w żaden sposób nie wskazuje żadnych innych

zależności,  jak  tylko  i  wyłącznie  przekazanie  tego  gruntu  w  formie  darowizny.  Uchwały

podatkowe przyjmowane przez Radę są uchwałami  rocznymi  i  nie  rodzą  skutków na  lata

następne. To Państwo podejmując uchwałę podatkową decydujecie o rocznej wysokości opłat

podatkowych.

Radna  Jagiełło  wyjaśniła,  że  nie  podważa  zasadności  przyjęcia  gruntu  znajdującego  się

w centrum Masłowa. Na komisji Pan Wójt mówił o skutkach, więc radna miała prawo dopytać.

Wójt Gminy odpowiedział, że aby mówić o skutkach należy skupić się na tej uchwale. W jej

treści  nie  ma  mowy  o  żadnych  innych  dokumentach  czy  zobowiązaniach  wynikających

z przyjęcia tego gruntu. 

Przewodniczący Rady dodał, że takimi skutkami można uznać np. przeznaczenie środków na

zagospodarowanie terenu. 

Sekretarz  Gminy  Masłów  Zbigniew  Zagdański  dodał,  że  uchwała  Sejmiku  Województwa

Świętokrzyskiego również nie nakłada żadnych obowiązków finansowych. 

Nie zgłoszono więcej uwag w tym punkcie.

Komisja  Ochrony  Środowiska,  Gospodarki  Gruntami  i  Rolnictwa  zaopiniowała  pozytywnie

omawiany projekt uchwały (stanowi załącznik). 

Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt.

Uchwała Nr XVI/133/15 Rady Gminy Masłów w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie

w drodze darowizny od Województwa Świętokrzyskiego prawa własności zabudowanej
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nieruchomości  położonej  w  Masłowie  Pierwszym,  gmina  Masłów  oznaczonej

w  ewidencji  gruntów  jako  działka  nr  1102/5  o  pow.  0,8112  ha –  została  podjęta

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

Ad. 13.

Projekt  uchwały  w  sprawie  zmiany  uchwały  Nr  XXX/229/2013  Rady  Gminy  Masłów

z dnia 24.01.2013 r.  w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działek nr 735/4, nr 735/6, nr

735/7, nr 735/8, nr 735/9, nr 735/10, i nr 735/11 położonych w Brzezinkach oraz wyrażenia

zgody  na  ustanowienie  służebności  gruntowej  na  nieruchomości  nr  735/5  położonej  w

Brzezinkach. 

Pan  Dariusz  Korczyński  –  Kierownik  referatu  Budownictwa  i  Gospodarki  Przestrzennej

przedstawił projekt uchwały. 

Nie zgłoszono uwag.

Komisja  Ochrony  Środowiska,  Gospodarki  Gruntami  i  Rolnictwa  w  dniu  23.11.2015  r.

zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały (stanowi załącznik protokołu).

Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały (stanowi

załącznik). 

Uchwała Nr XVI/134/15 Rady Gminy Masłów w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/229/2013

Rady Gminy Masłów z dnia 24.01.2013 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działek

nr  735/4,  nr  735/6,  nr  735/7,  nr  735/8,  nr  735/9,  nr  735/10,  i  nr  735/11  położonych

w  Brzezinkach  oraz  wyrażenia  zgody  na  ustanowienie  służebności  gruntowej

na nieruchomości nr 735/5 położonej w Brzezinkach –  przyjęta została  14 głosami „za”,

jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik protokołu.

Ad. 14.

Projekt  uchwały  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  zamianę  nieruchomości  położonych

w Brzezinkach. 

Kierownik BiGP Dariusz Korczyński omówił projekt uchwały. 

Radna Regina Chyb zapytała, czy rzeczoznawca wyceni wartość tych działek.

Kierownik BiGP odpowiedział, że tak; uchwała pozwoli na podjęcie działań.

Radny Andrzej Januchta działka ma 35 arów a ta druga 800 m; III klasa ziemi. 

Nie wniesiono więcej uwag.

Komisja  Ochrony  Środowiska,  Gospodarki  Gruntami  i  Rolnictwa  pozytywnie  zaopiniowała

projekt uchwały (stanowi załącznik protokołu).

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

Uchwała Nr XVI/135/15 Rady Gminy Masłów w sprawie  wyrażenia zgody na zamianę

nieruchomości  położonych  w  Brzezinkach –  przyjęta została  w  głosowaniu:  14  „za”,

jednogłośnie i stanowi załącznik protokołu.

Ad. 15.

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu pomieszczeń

w budynku Szkoły Podstawowej w Mąchocicach – Scholasterii. 

Omówienia projektu dokonał Kierownik referatu BiGP Dariusz Korczyński.

W sesji uczestniczy Pani Joanna Broniek – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Mąchocicach –

Scholasterii, która omówiła współpracę szkoły i schroniska. 

Nie zgłoszono uwag.

Komisja  Ochrony  Środowiska,  Gospodarki  Gruntami  i  Rolnictwa  zaopiniowała  pozytywnie

powyższy projekt uchwały (stanowi załącznik).

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

uchwały (stanowi załącznik).

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

Uchwała Nr XVI/136/15 Rady Gminy Masłów w sprawie  wyrażenia zgody na zawarcie

kolejnej umowy najmu pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej w Mąchocicach –

Scholasterii –  została  przyjęta  w  głosowaniu:  14  „za”,  jednogłośnie.  Uchwała  stanowi

załącznik protokołu.

Przewodniczący Rady ogłosił 10 – minutową przerwę.

Po przerwie.

Przewodniczący  Rady  przywitał  Pana  Pawła  Jamrożka  –  radnego  poprzedniej  kadencji,

a obecnie członka Rady Programowej ZIT.

Ad. 16.

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Masłów.

Pani Małgorzata Kumór – Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały. 

Brak uwag w tym punkcie.

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

Uchwała  Nr  XVI/137/15  Rady  Gminy  Masłów w sprawie  zmiany uchwały  budżetowej

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

protokołu.
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Ad. 17.

Projekt uchwały w sprawie  udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Kieleckiego.

Wójt Gminy Masłów przedstawił projekt uchwały.

Nie zgłoszono uwag.

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

Uchwała Nr XVI/138/15 Rady Gminy Masłów w sprawie   udzielenia pomocy rzeczowej

dla Powiatu Kieleckiego – przyjęta została 14 głosami „za”, jednogłośnie i stanowi załącznik

protokołu.

Ad. 18.

Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 r. 

Pani  Małgorzata  Kumór  –  Skarbnik  Gminy  omówiła  propozycje  stawek  do  uchwał

podatkowych, w odniesieniu do stawek z roku 2015.  

Brak uwag w tym punkcie.

Komisja Budżetu i Finansów, w dniu 23.11.br. pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt

uchwały (stanowi załącznik). 

Uchwała Nr XVI/139/15 Rady Gminy Masłów w sprawie  określenia wysokości stawek

podatku  od  nieruchomości  na  2016  roku –  została  podjęta  w  głosowaniu  14  „za”,

jednogłośnie”. Uchwała stanowi załącznik protokołu.

Ad. 19.

Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

na 2016 rok.

Skarbnik Gminy Masłów przedstawiła projekt uchwały.

Brak głosów w tym punkcie.

Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt (stanowi załącznik

protokołu).

Uchwała Nr XVI/140/15 Rady Gminy Masłów w sprawie określenia wysokości stawek

podatku od środków transportowych na 2016 rok – przyjęta została w głosowaniu 14 „za”,

jednogłośnie i stanowi załącznik protokołu. 

Ad. 20.

Projekt uchwały w sprawie  określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.

Skarbnik Gminy Masłów Małgorzata Kumór poprosiła o przyjęcie autopoprawki, ze względu na

dopisek dotyczący gruntów niezdefiniowanych. Skarbnik przedstawiła projekt uchwały.
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Radna Regina Chyb zapytała, czy coś się zmieni dla mieszkańców gminy, którzy już złożyli

deklaracje.

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że deklaracje będą dla osób, które będą dokonywały zgłoszeń czy

zmian. Mieszkańcy, którzy złożyli deklaracje, nie będą musieli ich zmieniać. 

Nie zgłoszono więcej uwag.

Przewodniczący przystąpił do głosowania autopoprawki zgłoszonej przez Panią Skarbnik.

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

Komisja  Budżetu  i  Finansów pozytywnie  zaopiniowała  powyższy projekt  uchwały  (stanowi

załącznik).

Uchwała Nr XVI/141/15 Rady Gminy Masłów w sprawie  określenia wzorów formularzy

informacji i deklaracji podatkowych – została podjęta w głosowaniu 14 „za”, jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik protokołu.

Ad. 21.

Projekt uchwały w sprawie stawek opłaty targowej na 2016 rok.

Pani  Małgorzata Kumór – Skarbnik  Gminy przedstawiła projekt  uchwały,  stawka nie ulega

zmianie.

Przewodniczący Rady zapytał o wysokość wpływów w 2015 roku, z tego tytułu.

Skarbnik odpowiedziała, że około 200 zł; w poprzednich latach było mniej.

Nie zgłoszono więcej uwag w tym punkcie.

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

Uchwała Nr XVI/142/15 Rady Gminy Masłów w sprawie stawek opłaty targowej na 2016

rok – została podjęta 14 głosami „za”, jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik protokołu.

Ad. 22.

Projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Związku Gmin Gór Świętokrzyskich. 

Pan Tomasz Lato – Wójt Gminy Masłów przedstawił projekt uchwały. 

Brak uwag w tym punkcie.

Uchwała Nr XVI/143/15 Rady Gminy Masłów w sprawie  zmiany Statutu Związku Gmin

Gór  Świętokrzyskich –  przyjęta została  w  głosowaniu  14  „za”,  jednogłośnie”  i  stanowi

załącznik protokołu.

Ad. 23.

Projekt uchwały w sprawie budowy pomnika upamiętniającego Świętego Jana Pawła II.

Wójt Gminy Masłów Tomasz Lato omówił projekt uchwały. 
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Nie zgłoszono uwag.

Komisja Budżetu i Finansów, w dniu 23.11.br. pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt

uchwały (stanowi załącznik). 

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

23.11.2015  r.  pozytywnie  zaopiniowała  przedstawiony  projekt  uchwały  (stanowi  załącznik

protokołu).

Uchwała  Nr  XVI/144/15 Rady  Gminy  Masłów  w  sprawie budowy  pomnika

upamiętniającego  Świętego  Jana  Pawła  II –  została  podjęta w  głosowaniu  14  „za”,

jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik protokołu. 

Ad. 24.

Projekt  uchwały w sprawie  zmian uchwały nr  XV/90/2011 Rady Gminy Masłów z  dnia  01

grudnia  2011  r.  o  utworzeniu  gminnej  jednostki  organizacyjnej  Gminy  Masłów  „Placówka

Wsparcia Dziennego – Promyczek”.  

Kierownik Placówki pan Michał Kumór przedstawił projekt uchwały i propozycję zmian.

Nie zgłoszono  uwag.

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

przedstawiony projekt (stanowi załącznik).

Komisja  Budżetu  i  Finansów zaopiniowała  pozytywnie  powyższy projekt  uchwały  (stanowi

załącznik).

Uchwała Nr XVI/145/15 Rady Gminy Masłów w sprawie  zmian uchwały nr XV/90/2011

Rady  Gminy  Masłów  z  dnia  01  grudnia  2011  r.  o  utworzeniu  gminnej  jednostki

organizacyjnej Gminy Masłów „Placówka Wsparcia Dziennego – Promyczek” – przyjęta

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

Ad. 25.

Informacja nt. Realizacji zadań w ramach Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego.

Agnieszka Borycka – pracownik referatu Promocji i Rozwoju Gminy przedstawiła informację nt.

możliwości  pozyskiwania  środków  w  ramach  Kieleckiego  Obszaru  Funkcjonalnego  oraz

planowanych zadań w tym obszarze (termomodernizacja budynków, rozbudowa sieci ścieżek

rowerowych, zagospodarowanie ternu wokół zalewu w Cedzynie). 

Pan  Paweł  Jamrożek  przedstawił  działania  realizowane  na  rzecz  Rady  programowej

i  podziękował  Wójtowi  za  zaufanie.  Pan  Jamrożek  poinformował,  że  wspólnie

z przedstawicielem gminy Morawica został delegowany do oceny projektów.

Wójt Gminy dodał, że aby pozyskać te pieniądze przygotowany został szereg dokumentacji,
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m. in. podjęta dziś uchwała o strategii. Wójt dodał, że cieszy się z faktu, że udało się zmienić

zbiornik w Dolinie Marczakowej (który nie był możliwy do zrealizowania) na zalew w Cedzynie.

Wójt podziękował przedmówcom za współpracę i zaangażowanie.

Radna Teodora Jagiełło zabrała głos, informując że przedstawione zostały plany zgłoszone do

realizacji.  Jednak  sen  z  oczu  spędza  problem  komunikacji  zbiorowej  (prawie  1  mln  zł

wydajemy) i czy w tym zakresie istnieją szanse na wsparcie. 

Wójt Gminy odpowiedział, że nie jest to proste; próbowaliśmy na etapie początkowym wpisać

to zadanie do projektu jako zadanie realizowane wspólnie z Kielcami. Jednak orzecznictwo

w  tym  zakresie  wskazywało,  że  na  terenie  każdego  samorządu  swoje  zadanie  realizuje

samorząd.

Pan  Jamrożek  potwierdził  wy[powiedź  Wójta,  dodając  że  zadania  realizowane  wspólnie

między gminami  będą wyżej  oceniane.  Jeśli  zostaną środki,  to  szansa na ich pozyskanie

będzie pod warunkiem wspólnej realizacji przez dwie gminy i więcej.

Przewodniczący  Rady  zapytał  o  zakres  zadania  dotyczącego  modernizacji  oświetlenia.

Niedawno prowadzone były zmiany w zakresie sterowania oświetleniem.

Wójt Gminy odpowiedział, że w tym zadaniu zakłada się wymianę opraw oświetleniowych oraz

wymianę  sterowania  tym  oświetleniem.  W  kierunku  spełniania  oczekiwań  mieszkańców

planowane jest oświetlenie zmierzchowe. 

Przewodniczący Rady zapytał odnośnie Cedzyny, czy zakres inwestycji jest już znany.

Pani  Borycka  odpowiedziała,  że  na  razie  jest  bardzo  ogólnie  określony i  w  tym zakresie

ustalany jest z Lasami państwowymi. wstępnie rysunki są przygotowywane, ale pełen zakres

nie jest jeszcze opracowany. 

Wójt  Gminy  dodał,  że  te  zadania  w  urzędzie  koordynuje  Sekretarz  Gminy,  który  jest

jednocześnie  kierownikiem referatu.  Kontaktowaliśmy się  z  Lasami,  pierwsze kroki  zostały

poczynione,  bo  bez  ich  udziału  niemożliwa  jest  realizacja;  nie  otrzymaliśmy  jeszcze

odpowiedzi. Wójt Gminy dodał, że rozmowy które prowadziliśmy pokazały kilka możliwości,

którymi moglibyśmy dojść do użytkowania tego terenu.

Sekretarz Gminy Masłów Zbigniew Zagdański uzupełnił wypowiedź Wójta, dodając że zakres

tego zadania będzie w jakiejś mierze wynikał ze stanowiska Lasów Państwowych. Ten rejon

w  części  bezpośrednio  przylegającej  do  wody  jest  własnością  Skarbu  Państwa,  gdzie

gospodarzem jest Świętokrzyski  Zarząd Melioracji  i  Urządzeń Wodnych, a w części  jest to

typowy rejon Lasów Państwowych.  Pan leśniczy z  Nadleśnictwa Daleszyce sugerował,  że

udostępnienie  tego  terenu  może  się  odbywać  na  ogólnych  zasadach.  Po  uzyskaniu

stanowiska Nadleśnictwa Daleszyce można będzie bliżej określić zakres przedmiotowy tego

przedsięwzięcia.
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Więcej uwag nie zgłoszono; informacja została przyjęta. 

Ad. 26.

Interpelacje, wnioski i zapytania radnych. 

Radny Andrzej Pedrycz zwrócił się do Radnych Powiatu Kieleckiego z pytaniem o studzienkę

przy  moście  w  Woli  Kopcowej,  zgłaszanej  na  poprzedniej  sesji.  Radny  poprosił  także

o  uzupełnienie  poboczy  w  Woli  Kopcowej  przy  ul.  Świętokrzyskiej  ul.  Letniskowej  oraz

o  poprawę  nawierzchni  na  ul.  Wspólnej.  Radny zapytał  także  o  pierwszy kurs  linii  nr  38

w niedzielę, mieszkańcy proszą o przesunięcie go o 40 minut wcześniej.

Wójt  Gminy  Masłów  odpowiedział  że  odbyło  się  spotkanie  robocze  w  tej  sprawie;  jutro

spotkanie z Dyrektorem Sosnowskim. Wójt zaznaczył, że zmiany kursowania autobusów będą

realizowane na zasadzie poszukiwania czegoś za coś, gdyż nie możemy sobie pozwolić na

zwiększenie środków na to zadanie. Zgłaszane są wnioski o wprowadzenie zmian na liniach 7,

10, czy 12. jednocześnie prowadzone są rozmowy z firmą, którą zachęcamy do wprowadzenia

przewozów busowych  na  ul.  Podklonówka,  gdyż  firma  realizująca  to  zadanie  definitywnie

określiła, że prowadzi to zadanie do 24 grudnia.  

Radna Teodora Jagiełło zaznaczyła, że nie chcą kursu ekstra, tylko dopasowania obecnego

rozkładu jazdy do wniosku mieszkańców, w ramach tej samej kwoty. 

Sekretarz  Gminy Masłów dodał,  że  na  sierpniowym  spotkaniu  z  Dyrektorem Sosnowskim

ustalone  zostało,  że  ZTM  przeprowadzi  badanie  napełnienia  kursów,  żeby  można  było,

w sposób jak najmniej ingerujący, dopasować kursy do oczekiwań mieszkańców. Do tej chwili

to  badanie  nie  zostało  przeprowadzone,  pewnie  ta  kwestia  jutro  zostanie  poruszona  na

spotkaniu. W odniesieniu do sprawy studzienki – podjęte zostały rozmowy z firmą KANRYD,

która zadeklarowała podniesienie tej studzienki.

Wójt Gminy podziękował Radnym Powiatu Kieleckiego za chęć współpracy i zaangażowanie

na rzecz gminy. 

Radny  Andrzej  Januchta  zgłosił  potrzebę  dołożenia  kursu  autobusów  w  Brzezinkach;  był

o 6:10 ale został zabrany do Podwiśniówki. Pozostały kursy o 5:00 i  5:30, gdzie ten drugi

wjeżdża  do  Doliny  Marczakowej.  Mieszkańcy  nie  chcą  jeździć  tym  o  5:30,  bo  wolą

wcześniejszym, niż robić sobie wycieczkę. Autobus przed godziną 7:00 jest tak napełniony, że

dojedzie do urzędu i na Świerczynach już nikogo nie zabierze.

Wójt  Gminy odpowiedział,  że postaramy się coś zmienić w tej  sprawie, być może dołożyć

(zamienić) jakiś kurs rano. Zakładamy również możliwość kursowania busa przez Mąchocice

Górne, Podklonówkę, Dolinę Marczakową i Dąbrowę do Kielc. Wójt zwrócił się także z prośbą

do Radnego o przeanalizowanie kursów i wskazanie, który kurs można byłoby zamienić. 
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Sekretarz gminy dodał,  że w dniu wczorajszym otrzymał  telefon od Pani,  która dysponuje

nagraniem, jak wygląda sytuacja tego kursu w Świerczynach.

Radny Janusz Obara odniósł się do wypowiedzi radnego Januchty; w Dolinie Marczakowej też

mieszkają ludzie,  którzy chcą dojechać do Kielc.  Chcecie  autobusy co 15 minut,  a macie

pretensje do Doliny Marczakowej.

Radny Artur zgłosił kilka zapadniętych studzienek do poprawy w Domaszowicach w stronę ul.

Sandomierskiej.

Radna Jagiełło  odniosła  się  do wypowiedzi  poprzedników;  gorąca dyskusja  się  wywiązała

między radnymi,  co  wskazuje  na  to,  że  prawie  milion  złotych  wydajemy na  komunikację,

a większość ludzi jest niezadowolonych z tej sytuacji.

W  odpowiedzi  Wójt  Gminy  nie  zgada  się  ze  stwierdzeniem,  że  większość  osób  jest

niezadowolona  z  kursów.  Od  toku  czasu  wpłynęło  około  35  –  40  wniosków  o  zmianę

kursowania, z nich około 25% zostało załatwionych pozytywnie.

Radna Jagiełło odpowiedziała, że wiedząc jakie są koszty, czy nie lepiej był by geograficznie

przeanalizować  kursowanie  autobusów  i  dopasować  rozkłady  do  kursów  strategicznych.

Radna zapytała czy gmina ma wpływ na godziny kursowania busów, bo zdarza się tak, ze bus

jedzie 10 minut przed autobusem, co również bije nas po kieszeni.

Wójt Gminy odpowiedział, że rozważamy także przeprowadzenie badania napełnienia przez

naszych ludzi, by mieć stuprocentową pewność jak sytuacja wygląda. To co mówi Pani Radna,

również  jest  słuszne,  jednak  nasze  próby zmiany kursów nie  mają  akceptacji  społecznej.

Zdarzało  się,  że  dostaliśmy  wniosek,  który  zrealizowaliśmy,  po  czym  3  –  4  dni  później

dostajemy  wniosek  przeciwstawny,  bo  mieszkańcy  nie  są  zadowoleni  z  wprowadzonego

rozwiązania. Wprowadzenie autobusów przegubowych nie sprawdzi się  w terenie górzystym,

co eliminuje nam 10 i 12.

Radny Ryszard Filipowicz podziękował, że zaczęło się mówić o komunikacji na Koszarce i na

Dąbrowie, kończąc ten temat. Radny zapytał o dokument Studium.

Wójt Gminy odpowiedział, że nadal ustalane są warunki, by zadowolić jak największą grupę

mieszkańców, bo wszystkich się nie da. Wójt dodał, że jest przekonany, że gdyby rok temu

zapadła  decyzja  o  zerwaniu  umowy  z  wykonawcą  tego  dokumentu,  to  dziś  bylibyśmy

zdecydowanie dalej.

Kierownik  referatu  BiGP Dariusz  Korczyński  poinformował  o  etapie  ustaleń;  uwagi  wniósł

Konserwator  Zabytków,  Świętokrzyski  Park  Narodowy,  melioracje  i  Dyrektor  Ochrony

Środowiska, który poprosił o wydłużenie terminu z ustawowego – 14 dni do 30 dni. Najwięcej

problemów jest z Radostową.  

Radny  Robert  Fortuna  podziękował  Wójtowi  i  Radnym  Powiatowym  za  wynegocjowanie
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naprawy nawierzchni w Ciekotach obok kapliczki.

Sołtys  sołectwa Wiśniówka Pani  Maria  Bysiak  zapytała,  czy Wiśniówka jest  uwzględniana

w komunikacji zbiorowej, nawet w zakresie zsynchronizowania kursów linii 7 i 12, by umożliwić

mieszkańcom dojazd do gminy. 

Radny  Andrzej  Januchta  poprosił  o  uporządkowanie  terenu  przy  pętli  autobusowej

w Ciekotach, gdyż wyjazd z tego miejsca stanowi zagrożenie w ruchu drogowym, bo trzeba się

wychylić połową autobusu na drogę. 

Pan Paweł Jamrożek zapytał o kwestie przyłączeń do kanału sanitarnego.

Wójt  Gminy odpowiedział,  że naprzeciwko lotniska,  to miejsce które wstrzymywało spięcie

sieci zostało naprawione. Trwa proces odbiorczy, który według uzyskanych informacji potrwa 7

– 10 dni. Po odbiorze, ruszamy z przyłączami; firmy realizujące zadanie to są w gotowości,

termin zakończenia przyłączeń upływa z końcem czerwca przyszłego roku.

Brak więcej głosów w tym punkcie.

Ad. 27.

Sprawy organizacyjne, komunikaty. 

Brak głosów w tym punkcie.

Ad. 28.

Zakończenie obrad. 

Po  wyczerpaniu  tematyki  Przewodniczący  Rady  Gminy  Masłów  podziękował  za  udział

w XVI sesji Rady Gminy Masłów i o godzinie 17:30 – zamknął obrady.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokolant: Przewodniczący Rady Gminy Masłów

Joanna Synak /-/ Sylwester Wojtyna
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