
Protokół Nr XIX/2016

z sesji Rady Gminy Masłów, 

która odbyła się w dniu 26 lutego 2016 roku

Tematyka sesji:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu Nr XVIII z poprzedniej sesji.

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

6. Przedstawienie sprawozdania z wykonania średnich wynagrodzeń w roku 2015.

7. Projekt uchwały w sprawie określenia kryteriów naboru kandydatów do pierwszej klasy
publicznej  szkoły podstawowej  i  gimnazjum, zamieszkałych poza obwodem, określenia
liczby punktów za każde z kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych
kryteriów. 

8. Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmiany w uchwale Nr XVI/128/15 Rady Gminy
Masłów  z  dnia  26  listopada  2015  r.  w  sprawie  wprowadzenia  zmiany  w  lokalnym
programie wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży zamieszkałych w gminie
Masłów.

9. Projekt  uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji za pośrednictwem Wojewody Świętokrzyskiego, o zniesienie urzędowych
nazw miejscowości: Cersle, Fundusz–Pierzchnica, Piszczelnia.

10.Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz
dziennymi opiekunami w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki.

11. Projekt  uchwały  w  sprawie  powołania  i  ustalenia  składu  osobowego  Komisji  doraźnej  ds.
zmiany Statutu Gminy Masłów.

12.Projekt  uchwały  w  sprawie  rozpatrzenia  skargi  na  Dyrektora  Zespołu  Szkół  w  Masłowie
Pierwszym.

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

14.Projekt  uchwały  w  sprawie  rozpatrzenia  wniosku  w  sprawie  zlecania  opracowania  opinii
prawnej kancelarii zewnętrznej w przypadku rozpatrywania skarg.

15.Projekt  uchwały  w  sprawie  rozpatrzenia  wniosku  w  sprawie  rejestracji  dźwięku/obrazu  z
posiedzeń Komisji Rewizyjnej.

16.Projekt  uchwały  w  sprawie  wstępnej  lokalizacji  nowych  przystanków  komunikacyjnych  na
terenie Gminy Masłów.

17.Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/268/2013 Rady Gminy Masłów z dnia 29
maja 2013 roku w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na obszarze Gminy Masłów.

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

19.Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego.

20.Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego.
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21.Projekt uchwały w sprawie  udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Górno.

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

23.Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na
lata 2016 – 2026. 

24. Informacja o stanie mienia komunalnego – grunty.

25.  Interpelacje, wnioski i zapytania.

26.Sprawy organizacyjne, komunikaty.

27.Zakończenie obrad.

Ad. 1.

Otwarcie sesji. 

Stosownie  do  art.  20  ust.  1  ustawy  o  samorządzie  gminnym,  w  dniu  26  lutego  2016  roku

o godzinie 14:45, w Żłobku Samorządowym „Raj Maluszka” w Domaszowicach, Przewodniczący

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

sołtysów, przybyłych gości i oddał głos Pani Małgorzacie Wolskie- Długosz – Kierownikowi Żłobka

Samorządowego „Raj Maluszka”.

Pani Kierownik przywitała zebranych i zaprosiła do obejrzenia placówki.

Przewodniczący Rady poinformował o dwóch wnioskach, jakie zostały złożone do Rady Gminy: 

1) podpisany przez pięciu radnych w sprawie poprawki do uchwały w sprawie rozpatrzenia

skargi na Wójta Gminy Masłów (przekazane radnym przed obradami) oraz

2) pismo pana P.K., złożone w dniu dzisiejszym, odczytane przez  Przewodniczącego Rady

(stanowi załącznik protokołu). 

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.

Nie zgłoszono uwag.

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

Ad. 4.

Przyjęcie protokołu Nr XVIII z poprzedniej sesji.

Przewodniczący Rady poinformował, że do Biura Rady nie wpłynęły uwagi, co do treści zawartej
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w protokole Nr XVIII.

Brak głosów w tym punkcie.

Radni,  w głosowaniu 15 „za”,  jednogłośnie przyjęli  protokół  Nr XVIII/2016 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).

Nie zgłoszono uwag, sprawozdanie zostało przyjęte.

Ad. 6.

Przedstawienie sprawozdania ze średnich wynagrodzeń w roku 2015..

Pani  Irena  Kundera  –  Kierownik  Samorządowego  Zespołu  Obsługi  Oświaty  przedstawił  a

szczegółowo informację nt.  średnich wynagrodzeń nauczycieli  z terenu gminy Masłów,  za rok

2015 (stanowi załącznik protokołu).  

Nie zgłoszono uwag w tej sprawie.

Komisja Oświaty, Kultury, Opieki Społecznej i Promocji Gminy  na posiedzeniu w dniu 22.02.2016

r. pozytywnie zaopiniowała przedstawioną informację (stanowi załącznik protokołu).

Komisja Budżetu i Finansów, w dniu 22.02.br. pozytywnie zaopiniowała przedstawiony dokument

(stanowi załącznik). 

Radni, w głosowaniu 15 „za” jednogłośnie przyjęli powyższą informację.

Ad. 7.

Projekt uchwały w sprawie określenia kryteriów naboru kandydatów do pierwszej klasy publicznej

szkoły podstawowej i gimnazjum, zamieszkałych poza obwodem, określenia liczby punktów za

każde z kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów. 

Pani Irena Kundera – Kierownik SZOO omówiła szczegółowo proponowany projekt uchwały.

Brak głosów w tym punkcie.

Komisja Oświaty, Kultury, Opieki Społecznej i Promocji Gminy  w dniu 22.02.2016 r. pozytywnie

zaopiniowała omawiany projekt uchwały (stanowi załącznik).

Komisja Budżetu i  Finansów, w dniu 22.02.br.  pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt

(stanowi załącznik). 

Uchwała  Nr  XIX/167/2016 Rady  Gminy  Masłów  w  sprawie określenia  kryteriów  naboru

kandydatów  do  pierwszej  klasy  publicznej  szkoły  podstawowej  i  gimnazjum,

zamieszkałych  poza  obwodem,  określenia  liczby  punktów  za  każde  z  kryteriów  oraz

dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów –  została podjęta w głosowaniu

15 „za”, jednogłośnie i stanowi załącznik protokołu. 
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Ad. 8.

Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmiany w uchwale Nr XVI/128/15 Rady Gminy Masłów

z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w lokalnym programie wspierania

edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży zamieszkałych w gminie Masłów. 

Pani Irena Kundera – Kierownik SZOO omówiła szczegółowo projekt uchwały.

Brak głosów w tym punkcie.

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

przedstawiony projekt uchwały (stanowi załącznik).

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

Uchwała Nr XIX/168/2016 Rady Gminy Masłów w sprawie wprowadzenia zmiany w uchwale

Nr XVI/128/15 Rady Gminy Masłów z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia

zmiany  w  lokalnym  programie  wspierania  edukacji  uzdolnionych  dzieci  i  młodzieży

zamieszkałych w gminie Masłów –  została podjęta 15 głosami „za”,  jednogłośnie.  Uchwała

stanowi załącznik protokołu. 

Ad. 9.

Projekt  uchwały  w  sprawie  wystąpienia  z  wnioskiem  do  Ministra  Spraw  Wewnętrznych

i  Administracji  za pośrednictwem Wojewody Świętokrzyskiego,  o zniesienie urzędowych nazw

miejscowości: Cersle, Fundusz–Pierzchnica, Piszczelnia.  

Zastępca Wójta Gminy Masłów Monika Dolezińska – Włodarczyk omówiła projekt uchwały. 

Nie zgłoszono uwag.

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

Komisja  Ochrony  Środowiska,  Gospodarki  Gruntami  i  Rolnictwa  pozytywnie  zaopiniowała

powyższy projekt (stanowi załącznik).

Uchwała  Nr  XIX/169/2016  Rady Gminy Masłów w sprawie  wystąpienia  z  wnioskiem do

Ministra  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji  za  pośrednictwem  Wojewody

Świętokrzyskiego,  o  zniesienie  urzędowych  nazw  miejscowości:  Cersle,  Fundusz–

Pierzchnica,  Piszczelnia –  przyjęta  została  w  głosowaniu  15  „za”,  jednogłośnie  i  stanowi

załącznik protokołu.

Ad. 10.

Projekt  uchwały  w  sprawie  przyjęcia  planu  nadzoru  nad  żłobkami,  klubami  dziecięcymi  oraz

dziennymi opiekunami w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki.

Pani Monika Dolezińska – Włodarczyk – Zastępca Wójta Gminy przedstawiła projekt uchwały.

Brak uwag w tym punkcie.

Komisja  Oświaty,  Kultury,  Opieki  Społecznej  i  Promocji  Gminy  pozytywnie  zaopiniowała
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omawiany projekt uchwały (stanowi załącznik).

Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt.

Uchwała  Nr  XIX/170/2016  Rady  Gminy  Masłów  w  sprawie  przyjęcia  planu  nadzoru  nad

żłobkami,  klubami  dziecięcymi  oraz  dziennymi  opiekunami  w zakresie  warunków i  jakości

świadczonej opieki – została podjęta 15 głosami „za”, jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik

protokołu.

Ad. 11.

Projekt uchwały w sprawie  powołania i  ustalenia składu osobowego Komisji  doraźnej ds. zmiany

Statutu Gminy Masłów.

Projekt uchwały omówił pan Zbigniew Zagdański– Sekretarz Gminy Masłów.

Przewodniczący rady poprosił o zgłaszanie kandydatur.

Radna Teodora Jagiełło zgłosiła radnego Andrzeja Pedrycza; radny nie wyraził zgody.

Radny Piotr Zegadło zgłosił kandydaturę radnego Sylwestra Wojtyny; radny wyraził zgodę.

Radny Sylwester Wojtyna zgłosił kandydaturę radnej Teodory Jagiełło; radna wyraziła zgodę.

Radny Artur Lis zgłosił kandydaturę radnego Stanisława Dolezińskiego; radny wyraził zgodę.

Radny Sylwester Wojtyna zgłosił kandydaturę radnego Roberta Fortuny; radny wyraził zgodę.

Radny Ryszard Filipowicz zgłosił  kandydaturę radnej Reginy Chyb; radna wyraziła zgodę pod

warunkiem, że posiedzenia będą się odbywały po godzinie 16:00.

w związku z brakiem kolejnych zgłoszeń,  Przewodniczący Rady zamknął listę i  poprosił  o jej

przyjęcie.

W głosowaniu 15 ”za” jednogłośnie, radni przyjęli listę kandydatów. 

Przewodniczący ogłosił 3 minutową przerwę.

Po  przerwie,  Przewodniczący  Rady  poinformował  że  Przewodniczącą  Komisji  została  radna

Teodora Jagiełło, a Zastępcą Przewodniczącej – radna Regina Chyb. 

Uchwała  Nr  XIX/171/2016  Rady  Gminy  Masłów  w  sprawie  powołania  i  ustalenia  składu

osobowego Komisji doraźnej ds. zmiany Statutu Gminy Masłów – przyjęta została w głosowaniu

15 „za”, jednogłośnie i stanowi załącznik protokołu.

Ad. 12. 

Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zespołu Szkół w Masłowie Pierwszym. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej odczytał stanowisko Komisji wypracowane w dniu 01 lutego

2016 roku (stanowi załącznik protokołu)

Brak głosów w  tym temacie.

Uchwała Nr XIX/172/2016 Rady Gminy Masłów w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora

Zespołu Szkół w Masłowie Pierwszym –  przyjęta została w głosowaniu:  14 „za”, przy 1 głosie

„wstrzymującym się” i stanowi załącznik protokołu.
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Ad. 13.

Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Masłów.

Mecenas Ewa Kokowska przedstawiła szczegółowo stan faktyczny: Rada Gminy otrzymała projekt

uchwały będący stanowiskiem opartym na wniosku Komisji  Rewizyjnej,  w którym to stwierdza się

zasadność  skargi.  Ponadto  do  Rady  Gminy  wpłynął  wniosek  od  grupy  radnych,  która  posiada

uprawnienia w tym zakresie, o uznanie skargi za zasadną w części. Wobec powyższego mamy do

czynienia z głosowaniem w trybie § 51 ust. 3 Statutu Gminy Masłów. 

Skarżący  P.K.  poinformował  o  piśmie  złożonym  na  ręce  Przewodniczącego  Rady,

(odczytane  przez  Przewodniczącego  Rady  w  punkcie  1  porządku  obrad).  Skarżący  przedstawił

historię sprawy, swoje argumenty w tej kwestii i poinformował, że jest to trzeci przypadek. Nie można

patrzeć na na to w taki  sposób,  że skoro Wójt  usunął  naruszenie,  to nic  się nie stało.  Skarżący

nawoływał do powołania komisji,  która zbada przypadki  przywołane przez Skarżącego i  dodał,  ze

chętnie włączy się w pracę tej komisji. Zarządzenie, na podstawie którego naliczona została opłata

jest  niewłaściwe,  według Skarżącego.  Błędy wytykane przez Skarżącego były  naprawiane,  a  Pan

Mecenas przepraszał na forum Rady. Skarżący uważa również, że wskazanie przez niego zwrotu

kwoty 4,50 zł na konto Masłów Info było happeningiem. W piśmie skierowanym do Skarżącego, że

może pismem lub telefonicznie wskazać konto do zwrotu tych środków – Skarżący zgłosił ten fakt

mailowo; to urząd wzywał Skarżącego do złożenia podpisu pod pismem. Na Komisji Rewizyjnej, radna

Chyb również informowała o braku tego podpisu. Zastanawiające dla Skarżącego jest również to, że

część radnych na Komisji Rewizyjnej wstrzymała się od głosu, czytając pismo skierowane przez Wójta

Gminy Masłów, w którym Wójt podaje, że pobranie opłaty nastąpiło z naruszeniem prawa. 

Mecenas Kokowska odniosła się do wniosku złożonego z datą dzisiejszą informując, że w jej ocenie

niewiele  to  zmienia  z  uwagi  na  fakt,  iż  Skarżący  ogranicza  swoją  skargę  do  części  dotyczącej

wysokości opłaty, co również było przedmiotem obrad Komisji Rewizyjnej; obydwa zaproponowane

rozstrzygnięcia mieszczą się w granicach opinii Komisji.

Radna Regina Chyb wyjaśniła, że poczuła się wywołana do odpowiedzi, wobec czego informuje, że

nie była osobą wzywającą do złożenia podpisu, tylko poruszyła ten fakt na posiedzeniu Komisji. Co do

wstrzymania się od głosu, radna poinformowała, że Skarżący zaskoczył  radną tym pismem i dała

sobie czas do namysłu, nie wypowiadając się ani „za” ani „przeciw”. 

Radny Ryszard Filipowicz zapytał o możliwości głosowania. 

Mecenas Kokowska odpowiedziała, że jest to głosowanie alternatywne, czyli w jednym głosowaniu

radni mają do wyboru dwa rozstrzygnięcia, z których radni opowiadają się za jednym z nich.

Sekretarz  Gminy  zabrał  głos  w  sprawie  przekazania  pieniędzy  i  wyjaśnił,  że  był  autorem pisma

o którym mowa. Sekretarz potwierdził, że w treści był zawarty sposób przekazania środków, bo gmina

mogą po prostu przekazem pocztowym przesłać skarżącemu środki na jego adres. Jednakże z uwagi

na  fakt,  iż  w  rozmowie  telefonicznej  Skarżący  wskazał,  że  oczekuje  iż  środki  te  trafią  na  rzecz

stowarzyszenia, wobec powyższego należało dopełnić formalności w postaci złożonego podpisu. 
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Skarżący odpowiedział, że być może był to nieszczęśliwy zbieg okoliczności. Skarżący podkreślił, że

jego  wolą  jest  rozpatrzenie  skargi  w  kontekście  naruszenia  art.  15  ust.  2  ustawy o  dostępie  do

informacji publicznej i nie chciałby aby procedowano nad czymś wbrew jego woli.  

Nie zgłoszono więcej uwag.

Przewodniczący Rady poinformował o sposobie głosowania alternatywnego. Z uwagi na niezgodność

w liczbie głosujących, Przewodniczący Rady Gminy Masłów zarządził reasumpcję głosowania.

W reasumpcji głosowania:

 za uznaniem skargi za zasadną w całości – 3 głosy

 za uznaniem skargi za zasadną w części – 9 głosów

 wstrzymujących się – 3 głosy.

Uchwała Nr XIX/173/2016 Rady Gminy Masłów w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy

Masłów –została podjęta z uznaniem zasadności w części. Uchwała stanowi załącznik protokołu.

Ad. 14. 

Projekt  uchwały w sprawie  rozpatrzenia wniosku w sprawie zlecania opracowania opinii  prawnej

kancelarii zewnętrznej w przypadku rozpatrywania skarg. 

Skarżący P.K.  zabrał  głos informując,  że wnosząc tę skargę złożył  wniosek o to by opiniowaniem

powyższej skargi zajmowała się zewnętrzna kancelaria. Skoro skarga została rozstrzygnięta to trudno

się do tego odnieść, rozpatrując wniosek w tej chwili. 

Przewodniczący Rady wyjaśnił, że są to dwie rożne sprawy.

Skarżący dodał, że będzie to przedmiotem badania przez organ i  przedstawił  historię postępowań

skargowych,  które  składał.  Skarżący  uważa,  że  Rada  Gminy  razem  z  Panem  Wójtem  powinni

wypracować  inny  system  procedowania,  w  którym  zewnętrzna  kancelaria,  a  nie  prawnik  gm,iny

opiniuje skargi,  gdyż Komisja rewizyjna opiera się na opinii  mecenasa. Skarżący złożył wniosek o

wycofanie tego wniosku z porządku Rady.

Przewodniczący odniósł się do słów Skarżącego wyjaśniając, że nie ma takiej możliwości by Rada

Gminy  korzystała  z  usług  prawnika,  który  nie  będzie  opłacany  przez  Wójta.  Realizacją  budżetu

zajmuje się Wójt, więc każdy jeden prawnik będzie opłacany przez Wójta, ponieważ Rada Gminy nie

ma swoich środków.

Skarżący zacytował wypowiedź Przewodniczącego rady zawartą w protokole z sesji styczniowej 2015

roku  i  wyjaśnił,  że  to  Rada  kontrolując  działania  Wójta  powinna  wybrać  prawnika,  a  Wójt  ma

zabezpieczyć środki na ten cel.

Przewodniczący Rady poinformował, że podtrzymuje swoją wypowiedź, jednakże nie ma przepisów,

które  pozwolą  radzie  narzucić  wójtowi  wybór  prawnika.  Przewodniczący  dodał,  że  w  pisma

kierowanych do pana K. wskazywał orzeczenia, z których wynika, że wyklucza się taką możliwość.

Pan  Bogusław  Krukowski  –  przedstawiciel  Stowarzyszenia  Nowoczesna  Gmina  zabrał  głos

informując, że komisja rewizyjna może wprost zwrócić się z wnioskiem o opinię do radców z całego

świata wręcz. Oczywiście zostanie to sfinansowane z budżetu gminy. 
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Przewodniczący  Rady  poprosił  o  przesłanie  takich  orzeczeń,  w  celu  zapoznania  się  z  nimi

i ewentualnego stosowania. Przewodniczący ogłosił 5 – minutową przerwę. 

Po przerwie; Przewodniczący Rady zapytał czy są jeszcze głosy w tej sprawie.

Nie zgłoszono uwag.

Przewodniczący Rady poinformował, że w pierwszej kolejności rozpatrywany będzie wniosek pana K.

o zdjęcie tego punktu z porządku obrad.

Mecenas Ewa Kokowska poinformowała,  że nie  może to  być  wniosek  mieszkańca,  lecz  jednego

z radnych.

Przewodniczący  Rady  poinformował,  że  wobec  powyższego  składa  taki  wniosek  i  poinformował

o sposobie głosowania.

Radni, w głosowaniu: 0 „za”, 14 „przeciw”, 1 „wstrzymujący się” – odrzucili powyższy wniosek. 

Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania przedstawionego projektu uchwały.

Uchwała Nr XIX/174/2016 Rady Gminy Masłów w sprawie  rozpatrzenia wniosku w sprawie

zlecania opracowania opinii prawnej kancelarii zewnętrznej w przypadku rozpatrywania skarg –

przyjęta została  w głosowaniu:  14  „za”,  przy 1  głosie  „wstrzymującym się”.  Uchwała  stanowi

załącznik protokołu.

Ad. 15.

Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku w sprawie rejestracji dźwięku/obrazu z posiedzeń

Komisji Rewizyjnej.

Przewodniczący Rady wyjaśnił szczegółowo projekt uchwały.

Nie zgłoszono uwag.

Uchwała  Nr  XIX/175/2016 Rady Gminy Masłów w sprawie  rozpatrzenia  wniosku w sprawie

rejestracji dźwięku/obrazu z posiedzeń Komisji Rewizyjnej – została podjęta 14 głosami „za”, przy

1 głosie „wstrzymującym się” i stanowi załącznik protokołu. 

Ad. 16. 

Projekt  uchwały w sprawie  wstępnej  lokalizacji  nowych przystanków komunikacyjnych na terenie

Gminy Masłów. 

Omówienia tematu dokonał Kierownik referatu Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej Dariusz

Korczyński, prosząc jednocześnie o przyjęcie autopoprawki w załączniku do projektu uchwały.

Brak głosów w  tym punkcie.

Komisja  Ochrony  Środowiska,  Gospodarki  Gruntami  i  Rolnictwa  pozytywnie  zaopiniowała

przedstawiony projekt uchwały (stanowi załącznik).

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

Przewodniczący Rady przystąpił do glosowania autopoprawki.

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

Uchwała  Nr  XIX/176/2016 Rady  Gminy  Masłów  w  sprawie  wstępnej  lokalizacji  nowych
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przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Masłów –  przyjęta została  15 głosami „za”,

jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik protokołu.

Ad. 17.

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/268/2013 Rady Gminy Masłów z dnia 29 maja

2013 roku w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami

komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na obszarze Gminy Masłów.

Skarbnik Gminy Masłów Małgorzata Kumór szczegółowo przedstawiła projekt uchwały.

Nie zgłoszono uwag.

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

Uchwała Nr XIX/177/2016 Rady Gminy Masłów w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/268/2013

Rady  Gminy  Masłów  z  dnia  29  maja  2013  roku  w  sprawie  terminu,  częstotliwości  i  trybu

uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości

na obszarze Gminy Masłów – podjęta została  15 głosami  „za”,  jednogłośnie i  stanowi  załącznik

protokołu. 

Ad. 18.

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Masłów.

Pani Małgorzata Kumór – Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały. 

Radna Teodora Jagiełło zapytała czy zadanie dotyczy skrzyżowania od drogi wojewódzkiej.

Radny Andrzej Pedrycz odpowiedział, że tak – od lotniska.

Nie zgłoszono więcej uwag.

Komisja do spraw Inwestycji pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały (stanowi załącznik). 

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

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

uchwały (stanowi załącznik).

Uchwała  Nr  XIX/178/2016  Rady  Gminy  Masłów  w  sprawie zmiany  uchwały  budżetowej

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

protokołu.

Ad. 19.

Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego.

Skarbnik  Gminy  przedstawiła  projekt  uchwały  w  sprawie  udzielenia  pomocy  finansowej

oferującego pomoc niepełnosprawnym z terenu Gminy Masłów pn. "Powiat Kielecki przyjazny dla

mieszkańców w ograniczaniu skutków niepełnosprawności". 

Sołtys sołectwa Mąchocice Kapitulne pan Jan Sobecki zapytał, gdzie będą realizowane zabiegi.

Zastępca Wójta Gminy Masłów odpowiedziała, że w Powiatowym Centrum Usług Medycznych,
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przy ul. Żelaznej.

Nie zgłoszono więcej uwag.

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

Uchwała Nr XIX/179/2016 Rady Gminy Masłów w sprawie udzielenia pomocy finansowej

dla Powiatu Kieleckiego – została przyjęta 15 glosami „za”, jednogłośnie i stanowi załącznik

protokołu.

Ad. 20.

Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego.

Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały. 

Radna  Teodora  Jagiełło  zapytała  o  jakim  odcinku  drogi  mowa,  gdyż  zapis  w  projekcie  jest

specyficzny dla Powiatu.

Wójt  Gminy  Masłów  odpowiedział,  że  mowa  jest  o  odcinku  drogi  od  skrzyżowania  drogi

wojewódzkiej  przy lotnisku, bo od tej strony rozpoczyna się kilometraż drogi.  Co do tego czy

będzie to po lewej czy po prawej stronie drogi, to zostanie to zaprojektowane. Wójt szczegółowo

wyjaśnił zasady realizacji zadania oraz możliwości finansowe Powiatu i Gminy.

Brak więcej głosów w tym punkcie. 

Komisja ds. Inwestycji pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały (stanowi załącznik protokołu). 

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

Uchwała Nr XIX/180/2016 Rady Gminy Masłów w sprawie udzielenia pomocy finansowej

dla  Powiatu  Kieleckiego –  podjęta  została  w  głosowaniu:  15  „za”,  jednogłośnie.  Uchwała

stanowi załącznik protokołu.

Ad. 21.

Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Górno. 

Skarbnik Gminy Małgorzata Kumór omówiła projekt uchwały. 

Nie zgłoszono uwag.

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

Uchwała Nr XIX/181/2016 Rady Gminy Masłów w sprawie udzielenia pomocy finansowej

dla Gminy Górno – została przyjęta 15 głosami „za”, jednogłośnie i stanowi załącznik protokołu.

Ad. 22.

Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Kieleckiego.

Pani Małgorzata Kumór – Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały. 

Brak głosów w tym punkcie.

Komisja ds. Inwestycji zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały (stanowi załącznik). 

Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt (stanowi załącznik). 
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Uchwała Nr XIX/182/2016 Rady Gminy Masłów w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla

Powiatu Kieleckiego – podjęta została w głosowaniu 15 „za”, jednogłośnie. Uchwała stanowi

załącznik protokołu.

Ad. 23.

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. 

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

uchwały (stanowi załącznik).

Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały (stanowi

załącznik). 

Komisja do spraw Inwestycji zaopiniowała pozytywnie projekt (stanowi załącznik). 

Uchwała  Nr  XIX/183/2016 Rady  Gminy  Masłów  w  sprawie  zmiany  uchwały  w  sprawie

wieloletniej  prognozy finansowej  na lata 2016 – 2026 –  przyjęta została  15 głosami  „za”,

jednogłośnie i stanowi załącznik protokołu.

Ad. 24.

Informacja o stanie mienia komunalnego – grunty.

Kierownik  referatu  Ochrony  Środowiska,  Gospodarki  Komunalnej  i  Rolnictwa  pan  Wojciech

Fąfara przedstawił informację będącą załącznikiem protokołu.

Nie zgłoszono uwag; informacja została przyjęta. 

Ad. 25.

Interpelacje, wnioski i zapytania radnych. 

Radna  Teodora  Jagiełło  zabrała  głos  w sprawie  strażnicy  w Woli  Kopcowej,  która  niedawno

została  oddana  do  użytkowania.  Strażacy  zgłaszają,  że  ściany  są  spękane,  więc  w  ramach

gwarancji  wykonawca  powinien  je  naprawić.  Radna  zapytała  również  o  przebieg  drogi

wojewódzkiej nr 745 oraz drogi krajowej nr 73. 

Kierownik BiGP Dariusz Korczyński odpowiedział, że kontaktował się z zarządcą drogi i uzyskał

informacje o przeprowadzonych konsultacjach w sprawie drogi wojewódzkiej.  Co do realizacji,

zarządca nie podejmie czynności dopóki nie będzie miał potwierdzenia o pozyskaniu środków

zewnętrznych.  W  odniesieniu  do  drogi  krajowej,  jakiś  czas  temu  w  mediach  pojawiły  się

informacje nt. kilku wariantów. Gmina przedstawiła swoje stanowisko, co do przebiegu tej drogi.

Radna Jagiełło poinformowała, że rozmawiała w tej sprawie, po raz kolejny i poprosiła, by urząd

podjął rozmowy w sprawie przebiegu drogi, by mieszkańcy nie zostali skrzywdzeni. Wiadome jest,
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że miasto będzie się starało przesunąć przebieg drogi poza swój teren, przez co mogą ucierpieć

mieszkańcy gminy. Radna poprosiła o pilotowanie tej kwestii.

Radny Ryszard Filipowicz zapytał o przeznaczenie środków w kwocie 5.000 zł z chodnika na

Koszarce,  który  nie  będzie  realizowany,  na  zamontowanie  kratek  na  rowach  wzdłuż  drogi

powiatowej. 

Wójt  Gminy  wyjaśnił  z  czego  wynikało  zmniejszenie  zadania  dotyczącego  chodnika

i poinformował o rozmowach prowadzonych z Powiatem Kieleckim w sprawie wspólnej realizacji

zadań na terenie gminy Masłów. 

Radny  Filipowicz  dodał,  że  wspólnie  z  Panią  Sołtys  i  Radą  Sołecką  zgłaszali  konieczność

poprawienia drogi gminnej na osiedlu w Dąbrowie, gdzie pobocza wymagają remontu. 

Wójt  Gminy  odpowiedział,  że  mamy sezon  zimowy,  wobec  czego dokładny przegląd  nastąpi

w terminie późniejszym. Niemniej jednak po wstępnym przeglądzie wiadomo, że nie ma dużych

uszkodzeń dróg, wobec czego ta sprawa powinna znaleźć się w planie napraw.

Radna Małgorzata Kozubek zwróciła się z prośbą od mieszkańców, by bus który od niedawna

jeździ  przez ul.  Podklonówka,  jeździł  np.  przez Krajobrazową.  Mieszkańcy proszą również by

jeden czy dwa kursy jeździły koło urzędu i ośrodka zdrowia, gdyż mieszkańcy, osoby starsze, nie

mają dojazdu do tych instytucji. 

Wójt Gminy odpowiedział, że jest to prywatna inicjatywa przewoźnika i jego interes dochodowy,

nie  finansowana  przez  gminę.  Wójt  przedstawił  sytuację  związaną  z  funkcjonowaniem

komunikacji zbiorowej i przypomniał o różnych sygnałach jakie docierały w tej sprawie do urzędu.

Radna Kozubek w imieniu właścicieli  firm zlokalizowanych przy ul.  Modrzewiowej,  które płacą

duże podatki i  w dużej mierze współpracują z firmami zagranicznymi, poprosiła o naprawę tej

drogi,  gdyż  dojazd  jest  utrudniony.  Ci  mieszkańcy  proszą  o  pilny  remont  tej  drogi,  bez

oczekiwania  na  rozstrzygnięcia  dotyczące  przebudowy  drogi  wojewódzkiej  745,  gdyż  jest  to

najgorsza droga.

W odpowiedzi Wójt Gminy poinformował, że zna stan tej drogi i w dużej mierze odciążenie tej

drogi  stanowił  remont  ul.  Świerczyńskiej,  który  częściowo  poprawił  dojazd  mieszkańcom.

Jednakże Wójt uważa, że remont tej drogi byłby niegospodarnością budżetu, w sytuacji gdyby

przebudowa drogi 745 realizowanej przez Marszałka, była wykonana do 2018 – 2019 roku.

Przewodniczący Rady poprosił o poprawę bieżącą tej drogi przez grupę interwencyjną, gdyż stan

tej drogi jest dużo gorszy niż sprzed inwestycji dotyczącej budowy kanalizacji sanitarnej.

Sołtys sołectwa Mąchocice Kapitulne Jan Sobecki zabrał głos odnośnie oczyszczenia rowu przy

posesji 116 – 116A, gdzie zlokalizowana jest pętla autobusowa. Pan sołtys zgłosił również::

 brakuje koszy przy Zespole Szkół i ośrodku zdrowia w Mąchocicach,

 zgłaszane wcześniej, prośba o lampę za szkołą w kierunku Zakaniowa oraz 

 lampy uliczne na wysokości Państwa Kuchcińskich i Sańpruchów, posesja 187-189, przy

drodze powiatowej.
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Sołtys wspomniał także, że w ramach Schetynówek jest możliwość wykonania drogi w kierunku

Zakaniowa,  co  już  kiedyś  było  analizowane oraz  zabrał  głos  w sprawie  opłaty  za  przyłącze

kanalizacyjne; była mowa o kwocie 1230,00 zł a okazuje się, że do tego dochodzi jeszcze 123,00

zł opłaty. 

Wójt Gminy odpowiedział, że opłata wynika z regulaminów przyłączeniowych i nie ma możliwości

jej zniesienia. Faktycznie, nie do końca informacja o tej opłacie była udzielana. Co do koszy, Wójt

Gminy  odpowiedział,  że  wszędzie  tam,  gdzie  są  zgłoszenia  kosze  są  ustawiane.  Ostatnio

nastąpiła wymiana koszy na przystankach autobusowych. W odniesieniu do lamp Wójt wyjaśnił,

że gmina nie jest w stanie założyć lamp wszędzie tam, gdzie są zgłoszenia. Wójt poinformował

o planowanych inwestycjach w tym zakresie, tj. w Mąchocicach Kapitulnych na odcinku pomiędzy

domem nauczyciela w kierunku Zakaniowa – dwie oprawy i w kierunku Leszczyn, na czterech

słupach.  Ponadto  przygotowywany  jest  przetarg  na  wymianę  oświetlenia  ulicznego.  Wójt

poinformował  o wnioskach dotyczących oświetlenia odcinków takich jak:  z Masłowa Drugiego

w kierunku Doliny Marczakowej, z Mąchocic Scholasterii w kierunku Mąchocic Kapitulnych czy

przez przełom Lubrzanki.

Sołtys sołectwa Wiśniówka Maria Bysiak zapytała, czy na trasie szybkiego ruchu E-7 czyszczenie

koszy, przy drodze krajowej również obsługuje gmina, z jaką częstotliwością kosze są opróżniane

i do kogo to zgłaszać.

Wójt  Gminy  odpowiedział,  że  każdy  przypadek  traktujemy  odrębnie,  co  nie  znaczy,  że

odżegnujemy się od tej sprawy. Jeśli jest taka potrzeba, dysponujemy ekipą, która zajmuje się

sprawami porządkowymi i robi to doraźnie, wystarczy sygnał do urzedu.

Radna Kozubek poprosiła o posprzątanie zakrętu na ul. Lotniczej, gdzie rozsypany jest grys i jest

niebezpiecznie.

Przewodniczący Rady udzielił głosu mieszkańcowi gminy.

Pan P.K. zwrócił się z pytaniem, czy w końcu powstanie jakieś ciało, czy grupa robocza, która

wysłucha  głosów  mieszkańców,  zmieni  regulamin  i  Statut  i  określi  odpowiedzialność

pracowników. Mieszkańcy są  pracodawcami szczególnie Pana Wójta. Mieszkaniec zwrócił się do

Przewodniczącego  Rady  Gminy  z  pytaniem,  kto  odpowiada  za  zlecenie  mecenasowi

przygotowania wniosku o interpretację prawną.

Przewodniczący Rady odpowiedział,  ze nie uczestniczył  w obradach tej  komisji,  więc nie wie

dokładnie,  natomiast  jest  ślad  w  korespondencji  z  której  wynika,  że  to  zlecenie  zostało

przekazane.

Mieszkaniec  gminy  zapytał,  czy  zdaniem  Przewodniczącego  takie  zlecenie  powinno  być

potwierdzone formalnie.

Przewodniczący Rady odpowiedział, że jeżeli taką czynność dokonywał Przewodniczący Komisji,

którą kierował, wydaje mi się, że jest to uzasadnione, nie wszystkie czynności muszą zapadać na

posiedzeniu gremialnym. 
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Mieszkaniec zgłosił sprawę ślimaków bezdomnych w okolicy ul. Radostowej, którą mieszkańcy

zgłaszali do urzędu z prośbą o wskazanie sposobu walki z nimi. W tym roku zima była łaskawa,

mieszkaniec  zadeklarował,  że  są  w  stanie  zapłacić  za  środki  i  poprosił  o  W woli  przekąsu,

Mieszkaniec  przypomniał  jak  w  poprzedniej  kadencji,  radni  zgłaszali  swoje  oburzenie,  kiedy

Mecenas Meks wychodził przed końcem obrad. 

Przedstawiciel  Stowarzyszenia  Nowoczesna  Gmina  pan  Bogusław  Krukowski  zapytał

o  możliwość  składania  deklaracji  przez  internet,  jako kolejny etap  wdrażania  elektronicznego

obiegu. Gmina potwierdza profil zaufany, a jedynym dokumentem jaki można złożyć jest pismo.

W ślad za tym powinno nastąpić składanie deklaracji i przesyłanie decyzji elektronicznie.

Wójt Gminy odpowiedział, że cyklicznie będą uruchamiane.

Sekretarz Gminy dodał, że wkrótce gmina rozpoczyna współpracę z firmą Unizeto, która będzie

wspierała  gminę  w  zakresie  wprowadzania  pełnego  elektronicznego  obiegu  dokumentów.

Konsekwencją tego będzie również załatwianie spraw na drodze elektronicznej.

Przerywając  wypowiedź,  pan  Krukowski  odpowiedział,  że  doskonale  zna  ten  projekt.  Gmina

powinna załatwić ten projekt do końca 2015 roku, jeśli chodzi o projekt e-świętokrzyskie. Teraz

gmina  ma  podpisaną  porozumienie  trójstronne  na  dokształcenie  się  i  uruchomienie

elektronicznego  obiegu  dokumentów.  Natomiast  firma  Unizeto  nie  dostarcza  elektronicznych

formularzy,  tym bardziej,  że  powinny współpracować z systemem działającym w gminie.  Pan

Krukowski dodał, że są to jego sprawy zawodowe, stąd jego pytanie.

Sekretarz  Gminy  odpowiedział,  że  urząd  najpierw  załatwi  sprawy  elektronicznego  obiegu

dokumentów; gmina ma na to czas do końca 2016 roku, wszystkie gminy odbyły w tej sprawie

spotkanie i gmina Masłów nie jest w tej kwestii żadnym wyjątkiem. Sekretarz Gminy odniósł się

do wypowiedzi mieszkańca gminy informując, że system odpowiedzialności w gminie Masłów jest

dokładnie taki sam jak w 101 innych gminach województwa świętokrzyskiego. I nie ma takiego

zagrożenia, by odpowiedzialność w tej kwestii wyglądała inaczej.

Mieszkaniec gminy zapytał, czy na kanwie tych wszystkich postępowań Sekretarz jest w stanie

wskazać jakąkolwiek osobę która by poniosła odpowiedzialność w urzędzie gminy Masłów. 

Sekretarz  Gminy  wyjaśnił,  że  odpowiedzialność  pracowników  odbywa  się  na  zasadach

określonych w kodeksie pracy, natomiast gdy dojdzie do złamania prawa ma zastosowanie inny

kodeks. 

Mieszkaniec zapytał Sekretarza Gminy czy jest w stanie wskazać chociaż jedną osobę, która

poniosła odpowiedzialność na podstawie regulaminu i z tych spraw.

Sekretarz gminy odpowiedział, że nie jest w stanie wskazać, ponieważ mieszkaniec nawiązuje do

czasów, kiedy Sekretarz nie pracował w urzędzie, a który dotyczy poprzedniej kadencji. Sekretarz

Gminy  dodał,  że  mieszkaniec  wielokrotnie  pytał  i  otrzymywał  odpowiedź  w  tym  zakresie.

Sekretarz  Gminy  podkreślił,  że  nie  ma  takiej  sytuacji  z  tych  dokumentów,  które  są  czyli

regulaminu, zakresu obowiązków, aby pracownik unikał tej odpowiedzialności i nie ma tu czego
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zmieniać.

Przewodniczący Rady poinformował, że stosowna komisja ds. zmiany Statutu została powołana,

nie tylko na potrzeby złożonego wniosku, a jej obrady są jawne. 

Radny Piotr  Zegadło  zwrócił  się  do Przewodniczącego Rady z pytaniem,  czy polemika musi

odbywać się na sesji,  czy nie lepszą formą byłoby zwrócenie się na piśmie i odpowiedź w tej

formie. 

Mieszkaniec odpowiedział, że w drodze korespondencji formalnej nie uzyskuje takiej odpowiedzi. 

Brak więcej głosów w tym punkcie.

Ad. 26.

Sprawy organizacyjne, komunikaty. 

Wójt  Gminy  Masłów  zaprosił  na  debatę  nt.  Mapy  zagrożeń  w  Gminie  Masłów,  poniedziałek

godzina 16:30 w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Masłowie oraz na konsultacje społeczne

w sprawie  budowy pomnika Świętego Jana Pawła  II,  we wtorek o godzinie 16:30 w GOKiS,

Komitet zbiera się o godz: 16:00).  Ponadto Wójt zaprosił na obchody Dnia Kobiet w CE Szklany

Dom w Ciekotach, 6 marca o godzinie 16:30.

Brak więcej głosów w tym punkcie.

Ad. 27.

Zakończenie obrad. 

Po  wyczerpaniu  tematyki  Przewodniczący  Rady  Gminy  Masłów  podziękował  za  udział

w XIX sesji Rady Gminy Masłów i o godzinie 17:25 – zamknął obrady.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokolant: Przewodniczący Rady Gminy Masłów

Joanna Synak /-/ Sylwester Wojtyna
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