
Protokół Nr XVIII/2016

z sesji Rady Gminy Masłów, 

która odbyła się w dniu 19 stycznia 2016 roku

Tematyka sesji:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu Nr XVII z poprzedniej sesji.

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

6. Projekt  uchwały  w  sprawie  uchwalenia  zmiany  Nr  3  miejscowego  planu

zagospodarowania przestrzennego sołectwa Wiśniówka na terenie gminy Masłów.

7. Projekt  uchwały  w  sprawie  ustalenia  wysokości  opłaty  za  wpis  do  rejestru  żłobków

i klubów dziecięcych.

8. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa.

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

1102/5 o powierzchni 0,0140 ha, położonej obrębie ewidencyjnym Masłów Pierwszy.

10.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części działki nr 258/2

położonej  w  Woli  Kopcowej,  części  działki  nr  1033/8  położonej  w  Masłowie  Drugim

i części  działki  nr  875/1 położonej  w Masłowie Pierwszym na okres 5 lat  i  w sprawie

zwolnienia z przeprowadzenia przetargu w tym zakresie.

11. Projekt  uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na wydzierżawienie  części  działki  nr  507

położonej  w  Brzezinkach  na  okres  5  lat  i  w  sprawie  zwolnienia  z  przeprowadzenia

przetargu w tym zakresie.

12.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części działki nr 257/5

położonej w Ciekotach na okres 5 lat i w sprawie zwolnienia z przeprowadzenia przetargu

w tym zakresie.

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

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

finansowej na lata 2015 – 2025. 

15.Przyjęcie sprawozdań z pracy Komisji stałych Rady Gminy Masłów za 2015 rok.

16.Projekt  uchwały  w  sprawie  zatwierdzenia  planów  pracy  komisji  stałych  Rady  Gminy

Masłów na 2016 r.
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17.  Interpelacje, wnioski i zapytania.

18.Sprawy organizacyjne, komunikaty.

19.Zakończenie obrad. 

Ad. 1.

Otwarcie sesji. 

Stosownie  do art.  20  ust.  1  ustawy o  samorządzie  gminnym,  w dniu  19 stycznia  2016 roku

o  godzinie  15:05,  w  Gminnym  Ośrodku  Kultury  i  Sportu  w Masłowie,  Przewodniczący Rady

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

sołtysów i przybyłych gości. Przewodniczący przywitał Panią Ewę Kokowską – Radcę Prawnego

urzędu  gminy,  która  od  stycznia  br.,  wspólnie  z  Adwokatem  Konradem  Kamińskim  będzie

zajmować się obsługą prawną gminy.

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.

Przewodniczący Rady poinformował, że do proponowanego porządku obrad Wójt Gminy zgłosił

wniosek o zdjęcie punku 7 i poprosił o naniesienie poprawki w punkcie 14, gdzie błędnie podano

lata 2015-2025 zamiast prawidłowych 2016-2026. 

Nie zgłoszono więcej uwag.

Porządek  obrad  wraz  zez  zmianami  został  przyjęty  14  głosami  „za”,  jednogłośnie  i  stanowi

załącznik protokołu. 

Ad. 4.

Przyjęcie protokołu Nr XVII z poprzedniej sesji.

Przewodniczący Rady poinformował, że poza drobnymi zmianami, do Biura Rady nie wpłynęły

uwagi, co do treści zawartej w protokole Nr XVII.

Brak głosów w tym punkcie.

Radni, w głosowaniu 14 „za”, jednogłośnie przyjęli protokół Nr XVII/2015 z poprzedniej sesji Rady

Gminy Masłów. 
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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  poinformował,  że  na  każdej  komisji  sprawozdanie  było

przedmiotem dyskusji. Wójt podziękował za zgłoszone uwagi i poinformował, że w sprawozdaniu

pojawiły się błędy, m. in. niektóre zadania pojawiły się dwukrotnie.

Sołtys sołectwa Mąchocice Kapitulne pana Jan Sobecki zauważył, że w sprawozdaniu podano

informację nt. cmentarza w Ciekotach.

Wójt Gminy przeprosił za ten błąd pisarski. 

Nie zgłoszono uwag, sprawozdanie zostało przyjęte.

Ad. 6.

Projekt  uchwały  w  sprawie  uchwalenia  zmiany  Nr  3  miejscowego  planu  zagospodarowania

przestrzennego sołectwa Wiśniówka na terenie gminy Masłów.

Pan  Dariusz  Korczyński  –  Kierownik  referatu  Budownictwa  i  Gospodarki  Przestrzennej

przedstawił  szczegółowo projekt uchwały.  

Nie zgłoszono uwag do w tej sprawie.

Komisja  do  spraw  Inwestycji  na  posiedzeniu  w  dniu  15.01.2016  r.  pozytywnie  zaopiniowała

przedstawiony projekt uchwały (stanowi załącznik protokołu).

Komisja Budżetu i  Finansów, w dniu 18.01.br.  pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt

(stanowi załącznik). 

Uchwała  Nr  XVIII/158/2016 Rady  Gminy  Masłów  w  sprawie  uchwalenia  zmiany  Nr  3

miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  sołectwa  Wiśniówka  na  terenie

gminy  Masłów –  została  podjęta  w  głosowaniu  14  „za”,  jednogłośnie  i  stanowi  załącznik

protokołu.

Ad. 8.

Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa. 

Pani Ewa Kokowska – Radca Prawny omówiła szczegółowo proponowany projekt uchwały.

Radny  Piotr  Zegadło  zapytał,  czy  w  Biuletynie  Informacji  Publicznej  widnieje  uchwała

z zamieszczonym nazwiskiem.

Pani  Kokowska  odpowiedziała,  że  tamta  uchwała  z  marca  2015  roku  jest  opublikowana

prawidłowo,  gdyż  w  tamtym  okresie  pan  Królicki  był  Sekretarzem  Gminy  Masłów.  Wobec

powyższego uchwała nie musi być zanimizowana. 

Brak więcej głosów w tym punkcie.

Uchwała  Nr  XVIII/159/2016 Rady  Gminy  Masłów  w  sprawie rozpatrzenia  wezwania  do

usunięcia  naruszenia  prawa –  została  podjęta w  głosowaniu  13  „za”,  przy  1  głosie
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„wstrzymującym się” . Uchwała stanowi załącznik protokołu. 

Ad. 9.

Projekt uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na dalsze wydzierżawienie części działki  nr 1102/5  

o powierzchni 0,0140 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Masłów Pierwszy.  

Kierownik referatu Ochrony Środowiska,  Gospodarki  Komunalnej  i  Rolnictwa Wojciech Fąfara

omówił projekt uchwały. 

Nie zgłoszono uwag.

Komisja  Ochrony  Środowiska,  Gospodarki  Gruntami  i  Rolnictwa  pozytywnie  zaopiniowała

omawiany projekt (stanowi załącznik protokołu).

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

Uchwała  Nr  XVIII/160/2016  Rady  Gminy  Masłów  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  dalsze

wydzierżawienie  części  działki  nr  1102/5  o  powierzchni  0,0140  ha,  położonej  obrębie

ewidencyjnym Masłów Pierwszy – przyjęta została w głosowaniu 14 „za”, jednogłośnie i stanowi

załącznik protokołu.

Ad. 10.

Projekt uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na wydzierżawienie części działki nr 258/2 położonej

w Woli  Kopcowej,  części działki  nr 1033/8 położonej w Masłowie Drugim i części działki nr 875/1

położonej w Masłowie Pierwszym na okres 5 lat i w sprawie zwolnienia z przeprowadzenia przetargu

w tym zakresie.

Pan Wojciech Fąfara – Kierownik referatu OŚGKiR przedstawił projekt uchwały.

Brak uwag w tym punkcie.

Komisja  Ochrony  Środowiska,  Gospodarki  Gruntami  i  Rolnictwa  pozytywnie  zaopiniowała

przedstawiony projekt (stanowi załącznik).

Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt.

Uchwała  Nr  XVIII/161/2016  Rady  Gminy  Masłów  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na

wydzierżawienie części działki nr 258/2 położonej w Woli Kopcowej, części działki nr 1033/8

położonej w Masłowie Drugim i części działki nr 875/1 położonej w Masłowie Pierwszym na

okres  5  lat  i  w  sprawie  zwolnienia  z  przeprowadzenia  przetargu  w tym zakresie  – została

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

Ad. 11.

Projekt  uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na wydzierżawienie części  działki  nr  507 położonej

w Brzezinkach na okres 5 lat i w sprawie zwolnienia z przeprowadzenia przetargu w tym zakresie.

Pan Wojciech Fąfara – Kierownik OŚGKiR omówił projekt uchwały.

Nie zgłoszono uwag.
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Komisja  Ochrony  Środowiska,  Gospodarki  Gruntami  i  Rolnictwa,  pozytywnie  zaopiniowała

powyższy projekt.

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

Uchwała  Nr  XVIII/162/2016  Rady  Gminy  Masłów  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na

wydzierżawienie  części  działki  nr  507 położonej  w Brzezinkach na okres 5 lat  i  w sprawie

zwolnienia z przeprowadzenia przetargu w tym zakresie – przyjęta została w głosowaniu 14 „za”,

jednogłośnie i stanowi załącznik protokołu.

Ad. 12. 

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części działki nr 257/5 położonej w

Ciekotach na okres 5 lat i w sprawie zwolnienia z przeprowadzenia przetargu w tym zakresie. 

Temat przedstawił pan Wojciech Fąfara – Kierownik OŚGKiR. 

Nie wniesiono uwag.

Komisja  Ochrony  Środowiska,  Gospodarki  Gruntami  i  Rolnictwa,  zaopiniowała  pozytywnie

omawiany projekt.

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

Uchwała  Nr  XVIII/163/2016 Rady  Gminy  Masłów  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na

wydzierżawienie  części  działki  nr  257/5  położonej  w Ciekotach  na okres 5  lat  i  w  sprawie

zwolnienia z przeprowadzenia przetargu w tym zakresie –  przyjęta została w głosowaniu:  14

„za”, jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik protokołu.

Ad. 13.

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Masłów.

Pani Małgorzata Kumór – Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały. 

Nie zgłoszono uwag.

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

Komisja  do  spraw Inwestycji,  na  posiedzeniu  w  dniu  15.01.2016  r.  pozytywnie  zaopiniowała

projekt uchwały (stanowi załącznik protokołu). 

Uchwała Nr XVIII/164/2016 Rady Gminy Masłów w sprawie zmiany uchwały budżetowej

gminy  Masłów –  została  podjęta  w  głosowaniu  14  „za”,  jednogłośnie  i  stanowi  załącznik

protokołu.

Ad. 14.

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej

na lata 2016 – 2026. 

Skarbnik Gminy Małgorzata Kumór omówiła projekt uchwały. 

Brak uwag w tym punkcie. 

5 z 12



Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały (stanowi

załącznik). 

Komisja  do  spraw Inwestycji,  w  dniu  15.01.2016  r.  zaopiniowała  pozytywnie  projekt  uchwały

(stanowi załącznik). 

Uchwała  Nr  XVIII/165/2016 Rady  Gminy  Masłów  w sprawie  zmiany  uchwały  w  sprawie

wieloletniej  prognozy finansowej  na lata 2016 – 2026 –  przyjęta została  14 głosami  „za”,

jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik protokołu.

Ad. 15.

Przyjęcie sprawozdań z pracy Komisji stałych Rady Gminy Masłów za 2015 rok.

Przewodniczący  Rady  poinformował,  że  radni  mieli  możliwość  zapoznania  się  z  rocznymi

sprawozdaniami poszczególnych komisji i zapytał, czy jest potrzeba odczytywania sprawozdań. 

Ze względu na brak głosów w tym temacie, Przewodniczący Rady poprosił  o przegłosowanie

sprawozdań z działalności komisji stałych Rady za 2015 rok.

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

Ad. 16.

Projekt  uchwały w sprawie  zatwierdzenia  planów pracy komisji  stałych  Rady Gminy Masłów na

2016r.

Przewodniczący Rady, jak przy poprzednim punkcie zapytał, czy zebrani życzą sobie odczytywania

planów pracy wypracowanych przez poszczególne komisje. 

Nie zgłoszono uwag.

Uchwała Nr XVIII/166/2016 Rady Gminy Masłów w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji

stałych Rady Gminy Masłów na 2016 r. – została podjęta 14 głosami „za”, jednogłośnie. Uchwała

stanowi załącznik protokołu.

Ad. 17.

Interpelacje, wnioski i zapytania radnych. 

Radna  Teodora  Jagiełło  poruszyła  temat  busów.  Bus,  który  komunikował  Wolę  Kopcową

i Domaszowice z Masłowem zaprzestał działalności na tej trasie, prze co mieszkańcy nie mają jak

dojechać do urzędu, do ośrodka zdrowia. Radna poprosiła, by przy analizowaniu sytuacji, również

innych wariantów – wziąć pod rozwagę ten aspekt.

Wójt  Gminy  Masłów  Tomasz  Lato  przypomniał  historię  tej  linii  busa.  Poprzedni  przewoźnik,

z przyczyn ekonomicznych zawiesił działalność na tej linii. Gmina prowadziła rozmowy z kilkoma

firmami, z których jedna zdecydowała się przejąć tę trasę. Jednak, w wyniku analizy napełnienia

(wspólnie z pracownikiem urzędu), przewoźnik podjął decyzję o zmianie trasy. W tym momencie

już wiadomo, że kursy przez Dolinę Marczakową również nie dają takiego napełnienia, jakie jest
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potrzebne  do  zwrotu  kosztów  za  paliwo.  Wójt  dodał,  że  wierzy,  iż  w  tym  roku  uda  się

wynegocjować możliwość współpracy, z korzyścią szczególnie dla tych mieszkańców, gdzie nie

ma możliwości wprowadzenia linii autobusowej. 

Radny Ryszard Filipowicz podziękował w imieniu mieszkańców Dąbrowy Łąki za uruchomienie

busa;  krótko i  niewiele  na początek.  Radny zasugerował,  by zmienić  trasę przez Dąbrowę –

Osiedle i Kolonię, gdzie sporo ludzi przyjeżdża do Agencji Restrukturyzacji.

Wójt  Gminy  odpowiedział,  że  między  innymi  ten  wariant  jest  rozważany  i  omawiany

z przewoźnikiem.

Radny Robert  Fortuna zgłosił  zapadającą się kostkę przy Domu Nauczyciela W Mąchocicach

Kapitulnych. 

W odpowiedzi Wójt  Gminy wyjaśnił,  że zakres tych robót jest objęty gwarancją, wobec czego

wstrzymamy się do wiosny z poprawą tego stanu. Wójt zapewnił, że wszelkie tego typu prace

będą zweryfikowane wiosną i zgłoszony do poprawy.

Sołtys sołectwa Mąchocice Kapitulne pan Jan Sobecki poinformował, że od 2002 roku zgłasza

potrzebę  wprowadzenia  nazw  ulic  w  Mąchocicach  Kapitulnych,  po  Masłowie  miały  być

Mąchocice. Sołtys poprosił o rozważenie tej kwestii. W odniesieniu do busa, Pan Sołtys zgłosił,

że mieszkańcy nie są zadowoleni z przyjętej trasy, bo tym busem chcieli dojeżdżać do urzędu, na

pocztę, na plac targowy w Kielcach, od strony wschodniej do miasta.

Radny Andrzej Pedrycz zabrał głos informując, żeby nie było tak, że kosztem Woli Kopcowej ten

bus będzie dofinansowany do Doliny Marczakowej.  Mąchocice z niego nie  korzystają  i  Wola

Kopcowa również nie. Ten bus pasował wcześniej mieszkańcom Woli i Mąchocic, bo wszyscy

chcą szybko dojechać do miasta.

Wójt Gminy odpowiedział, że chciałby aby każdy dojechał tam, gdzie sobie zaplanuje, ale należy

pamiętać  o  jednym:  około  1  mln  zł  to  są  pieniądze  które  płacimy do  ZTM za  komunikację.

Najbardziej  pokrzywdzonymi częściami sołectw są Mąchocice Kapitulne górne i Podklonówka.

W odniesieniu do wypowiedzi  radnego Pedrycza,  Wójt  poinformował,  że rozmowy w sprawie

kursowania busa były prowadzone z ośmioma przewoźnikami i tylko jeden z nich – Pan Opara

zainteresował się tym tematem. Urząd nie mógł narzucić trasy, czy ilości przejazdów; przewoźnik

przeanalizował  sytuację,  zweryfikował  napełnienie  i  uznał,  że  tylko  zmiana  trasy  może  się

wydawać  korzystna  dla  niego,  gdyż  jest  to  zadanie,  które  musi  mu  się  zrekompensować.

Postawiliśmy  warunek,  by  przewoźnik  zabiegał  o  bilety  miesięczne  i  tak  się  stało.  Wójt

poinformował, że po uruchomieniu tej linii spotkał się z przewoźnikiem w ostatni piątek, gdzie Pan

Opara przedstawił mu kalkulacje, z których wynika, że po tym okresie, czyli od 7 stycznia, koszty

przewyższają jego dochód. Jednak Pan Opara jest dobrej myśli i liczy, że sytuacja się zmieni, bo

ludzie dopiero przyzwyczajają się do tej linii. Chcąc przedłużać linię w samych Kielcach, również

należy mieć na uwadze, że warunkiem jest, by ten bus się napełniał.

Radny Andrzej Januchta poinformował, że sam wykonał dwa kursy busem na tej trasie i dodał, że
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nie jest to łatwa trasa, bo droga jest kręta.

Pan  Bogusław  Krukowski  zabrał  głos,  by  przypomnieć,  że  kilka  autobusów  linii  38  było

uruchomionych do Masłowa Pierwszego na górkę,  po czym doszło  do rozmów z prywatnym

przewoźnikiem panem Jaroszem, który zaproponował, że będzie jeździł na trasie obok urzędu

gminy,  przez Wolę Kopcową,  czego konsekwencją była rezygnacja z kilku kursów linii  38 do

Masłowa. Druga sprawa, to walki trwające między konkurencyjnymi firmami, które deklarowały

chęć jazdy przez naszą gminę; w wyniku czego wygrał Pan Jarosz. Kolejną sprawą poruszoną

przez Pana  Krukowskiego była  sprzedaż  działek  w Woli  Kopcowej,  przez  ówczesną władzę,

z  której  środki  miały  być  przekazane  na  zagospodarowanie  terenu  przy  lotnisku  m.  in.  za

sprzedaż tych działek kilka kursów linii 38 miało być wydłużonych do lotniska, gdzie miała zostać

utworzona pętla autobusowa.

Wójt  Gminy  odpowiedział,  że  była  wstępna  rozmowa  z  Panem  Wilkoszem,  ale  nie  był

zainteresowany tym tematem. Wójt Gminy zadeklarował swą otwartość na każdego przewoźnika,

który będzie chciał wejść na teren gminy. Wójt Gminy dodał również, że z informacji jakie uzyskał,

Prezydent Kielc skrupulatnie będzie się przyglądał napełnieniu w autobusach, gdyż według oceny

ZTM – napełnienie spada, poza kilkoma kursami w godzinach szczytu. Na razie nikt o tym nie

mówi, ale za 2 – 3 lata może się okazać, że dopłaty wzrosną. Wójt przestawił problemy związane

z lokalizacją zatok, m. in. zatoka obok sklepu ABC w Masłowie Drugim nie jest bezpieczna, ze

względu na nachylenie terenu. Wójt dodał, że jego zdaniem te drobne bolączki, które dotykały

mieszkańców,  zostały rozwiązane. 

Pan  Krukowski  zauważył,  że  w  związku  z  rewitalizacją  centrum  można  zaplanować  zatokę

w okolicy urzędu.

Wójt Gminy odpowiedział, że nowa ustawa o rewitalizacji nakłada na gminę obowiązek szerokich

konsultacji, w związku z tym powołane zostaną grupy robocze, które przedyskutują również ten

problem.  Przygotowując  się  do  tego  działania  rozważamy  lokalizację  zatoki  również  dla

autobusów szkolnych, w kierunku cmentarza. Grunty pozyskane na rewitalizację przeznaczone

są na centrum Masłowa, wobec czego nie planujemy tam zatoki. Wójt poinformował również, że

prowadzone są rozmowy w sprawie lokalizacji  parkingu przy lotnisku,  jednak jest to taki  etap

rozmów, że nie można jeszcze mówić o konkretnych ustaleniach.  

Radny Pedrycz zapytał, czy Wójt dobrze zrozumiał jego wypowiedź. Chodzi o to, że przewoźnik

zdecydował,  że  przejazd  przez  Wolę  Kopcową  mu  się  nie  opłaca,  ale  nie  dostawał

dofinansowania do kursów.  Skoro może się okazać,  że przez Dolinę Marczakową i  Dąbrowę

również nie będzie to opłacalne, to Wójt wspomniał o możliwościach współfinansowania busa.

W odpowiedzi, Wójt Gminy wyjaśnił, że dobrze zrozumiał wypowiedź; w przeliczeniu na jednego

mieszkańca Woli Kopcowej dofinansowanie jakie dajemy do kursowania ZTM, to Pan Radny by

się zdziwił, że to aż taka kwota. Natomiast biorąc pod uwagę Mąchocice Górne i Podklonówkę,

gdzie część mieszkańców ma około 1,5 km drogi do przystanku to nawet złotówki nie będziemy
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mogli naliczyć. Wójt podkreślił, że jego działania nie są wymierzone przeciwko komukolwiek, tylko

mają na celu zapewnienie możliwości dojazdu mieszkańcom. Wójt dodał, że nie wyobraża sobie,

żeby  tym  mieszkańcom  zabrać  busa,  dlatego  rozważa  możliwość  dopłacania  do  kursów,

w granicach rozsądku.

Radny Pedrycz dodał, że ten bus miał przede wszystkim łączyć gminę Masłów.

Przewodniczący Rady odpowiedział,  że zawsze można się przesiąść,  a ważnym jest  również

dojazd mieszkańców do pracy.

Radna  Małgorzata  Kozubek  przypomniała,  że  dawniej  autobus  dojeżdżał  do  zakrętu  przy

budynku GOPSu oraz były wstępne rozmowy nt.  przybudowy mostu na ul.  Modrzewiowej,  by

autobus mógł zawrócić. Ponadto, Radna przypomniała, że autobus jeździ po trasie obok zalewu,

gdzie dawniej były zakłady i mieszkańcy dojeżdżali do pracy. Teraz miejsc pracy tam nie ma,

a autobus pozostał. Mieszkańcy zgłaszają, że zasadnym byłoby zmienić trasę na terenie miasta,

głównie interesuje ich dojazd do Starostwa.

Wójt Gminy wyjaśnił, że w wielu miastach na terenie kraju przyjmuje się taki system, że gminy

płacą za km nie tylko na terenie swojej gminy, ale również w mieście, gdyż miasto zapewnia

komunikację wewnątrz miasta. Dlatego musimy wiedzieć, że poprawa komunikacji będzie wiązać

się ze znaczącym wzrostem kosztów. 

Radna  Jagiełło  zabrała  głos  informując,  że  trudno  będzie  tu  rozwiązać  problem.  Radna

przypomniała,  że na poprzedniej  sesji  budżetowej  informowała,  że przerażają ją koszty około

1.300.000 zł  za komunikację  i  dowóz dzieci  i  zaproponowała,  by komisja merytoryczna wraz

z przedstawicielem gminy czy profesjonalną firmą, zbadała sprawę optymalnie. Radna dodała, że

na przestrzeni 4 lat jest to ponad 5 mln zł, czy te koszty w końcu do nas przemówią; może jest to

czas na drążenie tego trudnego tematu.

Pan  P.  K.  zwrócił  się  do  Przewodniczącego  Rady  Gminy  z  pytaniem  dotyczącym  pisma

Wojewody Świętokrzyskiego, będącym odpowiedzią na prowadzone postępowanie wyjaśniające

związane  z  nieopublikowaniem protokołów z  posiedzeń  Rady Gminy;  czy Przewodniczący w

związku  z  tym  pismem  formalnie  przekazał  zalecenia  Panu  Wójtowi  i  czy  Pan  Wójt  ma

świadomość i wiedzę, że doszło do naruszenia statutu w tym zakresie? 

Ponadto  Pan K.  zapytał:  w jednym z  pism w postępowaniu  skargowym prowadzonym przez

Wojewodę  podaje  Pan  że  Pan  mecenas  Olech  został  zobowiązany  do  wystąpienia

o interpretację prawną, to jest ta sprawa 4 zł 31 która się wlecze i wlecze i która chyba wlekła się

będzie  i  moje  pytanie  jest  takie  na  jakiej  podstawie  Pan  Przewodniczący  twierdzi  że  Pan

mecenas Olech został zobowiązany, bo ja przejrzałem wszystkie dokumenty odsłuchałem zapisy

audio całego posiedzenia tej komisji od początku do mojego wyjścia do zamknięcia obrad i takiej

informacji  tam  nie  znalazłem,  tego  nie  ma.  Teraz  Panie  Wójcie  jakby  Pan  był  łaskawy

odpowiedzieć na moje pytanie. Moje pytanie jest takie: Dlaczego protokoły z sesji Rady Gminy

oraz protokoły  z  komisji  bo w odpowiedzi  Wojewody z  12 stycznia  tego roku,  które  jak  Pan
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Przewodniczący jakby rozumiem Pan Przewodniczący nie ma bo było zaadresowane wyłącznie

do mnie Wojewoda podaje, że protokoły wszystkie zbiory ze statusem Gminy Masłów powinny

być sukcesywnie udostępniane na podmiotowej stronie  BIP Urzędu Gminy Masłów, czyli dotyczy

to sesji rady gminy i komisji rewizyjnej i moje pytanie do pana Wójta, dlaczego te protokoły nie

znajdują się na BIP i kto za to odpowiada? 

Drugie  pytanie  dotyczy,  to  już  chyba jakaś plaga trzeci  raz  w ostatnim czasie  Urząd  Gminy

Masłów wystawił,  w  mojej  ocenie  bezprawnie,  opłatę  za  udostępnienie  informacji  publicznej.

Pierwsza opłata, o której państwo już wiecie to było 4,31 była też opłata 100 zł z jakimś groszem

ostatnia bodajże w październiku 4,5 i Panie Wójcie do Pana mam pytanie. Mieliście Państwo

doświadczenie z jednym postępowaniem gdzie bezprawnie naliczyliście opłatę, są dwa kolejne

które już miały miejsce za obecnej kadencji, nie można już zwinić na poprzednika, państwo się

z tego wycofali po wezwaniu moim do usunięcia naruszenia prawa chcecie Państwo mi te środki

oddać,  nie rozumiem nie rozumiem po tej  sprawie która się tak długo wlokła,  Państwo nadal

funkcjonuje urząd tak jak funkcjonuje i  pytanie do Pana Wójta co się dzieje w urzędzie pod

względem prawnym? Chciałbym uzyskać tą odpowiedź. 

Kolejny punkt; Panie Wójcie na początku kiedy Pan mnie zaprosił w grudniu poprzedniego roku

na  spotkanie  wyjaśniające  z  postępowania  sądowego  w  naszej  rozmowie  użył  Pań  takiego

sformułowania,  nie  zacytuję  że  mamy  świadomość  jak  te  postępowania  były  rozpatrywane

w poprzedniej kadencji i że ma Pan taką propozycję aby skierować część Rady na takie jakby

szkolenia  z  zakresu  Kodeksu  postępowania  administracyjnego,  żeby  podnieść  jakby  jakość

procedowania szczególnie w Komisji Rewizyjnej i  chciałem się dowiedzieć czy takie szkolenie

miało miejsce i którzy z radnych w takim szkoleniu wzięli udział.  

I już ostatni punkt Panie Wójcie to ginięcie dokumentów w urzędzie. Potwierdziliście Państwo

w trybie informacji publicznej że z tego co pamiętam w dwóch przypadkach dokumenty zaginęły

i  moje  pytanie  jest  taki  czy  Pan  Wójt  formalnie  przeprowadził  jakiekolwiek  postępowanie

wyjaśniające, chodzi mi o formalne postępowanie wyjaśniające. I ostatni punkt w takim można

powiedzieć czynie społecznym dotyczy odśnieżania.  Rozmawiałem z wydziałem budownictwa

jakiś czas temu a poruszaliśmy to na spotkaniach wiejskich i część mieszkańców która pewnie

nie wszyscy mają zastrzeżenia co do sposobu odśnieżania zaproponowaliśmy, aby w tym okresie

który się rozpoczął już od tego okresu był zamontowany GPS w takim pojeździe który odśnieża,

no przetarg że tak powiem się odbył i tego zapisu nie było. Ja powiem szczerze że ja jestem

gotów to sfinansować zakup takiego nadajnika, zainstalować to i może to przechodzić z jednej

firmy na drugą niech mieszkańcy wejdą na stronę urzędu gminy która teraz wygląda pięknie

i  obserwują  czy  ten  samochód  jeździ  czy  ten  samochód  nie  jeździ  o  których   godzinach

on rzeczywiście odśnieża bo u mnie jest przed domem biało. Ja chętnie deklaruję że sfinansuję

to  i  będę  to  finansował  przez  okres  odśnieżania  i  chciałbym żeby też  Pan Wójt  odniósł  się

do tego czy jest to możliwe do zrealizowania dziękuje ja to wszystko.
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Przewodniczący Rady odpowiedział:  może ja  króciutko  bo  tutaj  te  pytania  są  proste.  Co  do

publikacji,  odpowiedź  na  to  pismo  była  konsultowana  z  Panem  Sekretarzem  tak  więc

komunikacja między sekretarzem a wójtem jest, natomiast co do tego zobowiązania pana Olecha

takie  informacje  dostałem  z  komisji  rewizyjnej  nie  potrafię  Panu  wskazać  teraz  konkretnie

dokumentu czy to była ustna informacja, w każdym bądź razie taką informację uzyskałem. 

K.: a od kogo jeśli można wiedzieć.

Przewodniczący: nie pamiętam w tej chwili od kogo muszę sobie sprawdzić i jeżeli Pan sobie

życzy to odpowiem pisemnie.

Wójt  Gminy  odpowiedział,  że  pomiędzy  urzędem  i  Panem  P.  K.  wymieniony  został  szereg

odpowiedzi na pytania które dzisiaj padły. Ponieważ jest to dość szeroki materiał, wa Wójt nie ma

przed sobą dokumentów które są niezbędne do udzielenia pełnej odpowiedzi, Wójt zadeklarował,

że przekaże pełną odpowiedź na nie, w jak najkrótszym czasie. 

Brak więcej głosów w tym punkcie.

Ad. 18.

Sprawy organizacyjne, komunikaty. 

Wójt Gminy Masłów poinformował, że pod nr tel.  882-059-937 dostępna jest osoba koordynująca

sprawy odśnieżania  dróg i  poprosił,  by na ten numer  zgłaszać sytuacje  które dotycząc dróg

powiatowych  gminnych  i  wojewódzkich.  Wójt  poprosił  również  o  wyrozumiałość  w niektórych

sytuacjach kiedy opady śniegu są duże, gdyż do dyspozycji  jest określona ilością samochodów i

nie  można  dojechać  do  każdej  drogi,  w  jednym  czasie.  Wójt  poinformował,  że  w  pierwszej

kolejności  odśnieżane  są  te  drogi,  po  których  porusza  się  komunikacja  miejska  (powiatowe,

wojewódzkie i  gminne),  potem kolejno drogi  asfaltowe i  szutrowe. Odnośnie złożenia GPS w

samochodzie, Wójt Gminy poinformował, że jest to rozwiązanie dobre ale nie jest jedyne; żaden

samochód do odśnieżania nie wyjeżdża,  bez jasnej  dyspozycji  człowieka który koordynuje to

zadanie.

Przewodniczący Rady udzielił głosu Sołtysowi Mąchocic Kapitulnych, który poinformował, że jego

zdaniem, kwestia odśnieżania jest realizowana dobrze.

Radny  Andrzej  Januchta  również  potwierdził,  że  w  jego  ocenie  sytuacja  związana

z odśnieżaniem jest prawidłowa.

Wójt Gminy zaprosił na Tort Noworoczny – coroczną imprezę organizowaną w gminie.

Zastępca  Wójta  Gminy  Masłów  Pani  Monika  Dolezińska  –  Włodarczyk  poinformowała,  że

Stowarzyszenie Żeromszczyzna, po raz kolejny organizuje akcję rozdawania jabłek,  w dniu 28

stycznia (czwartek) w kilku miejscach na terenie gminy, między godziną 10:00 a 11:00.

Brak więcej głosów w tym punkcie.
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Ad. 19.

Zakończenie obrad. 

Po  wyczerpaniu  tematyki  Przewodniczący  Rady  Gminy  Masłów  podziękował  za  udział

w XVIII sesji Rady Gminy Masłów i o godzinie 16:25 – zamknął obrady.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokolant: Przewodniczący Rady Gminy Masłów

Joanna Synak /-/ Sylwester Wojtyna
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