
Protokół Nr XX/2016

z sesji Rady Gminy Masłów, 

która odbyła się w dniu 31 marca 2016 roku

Tematyka sesji:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu Nr XIX z poprzedniej sesji.

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

6. Analiza  stanu  bezpieczeństwa  i  porządku  publicznego  za  2015  rok  na  terenie  gminy
Masłów.

7. Sprawozdanie z działalności Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy Masłów za
2015.

8. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Masłowie za rok 2015.

9. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/146/2015 Rady Gminy Masłów z dnia
29  grudnia  2015  r.  w  sprawie  uchwalenia  Gminnego  Programu  Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Masłowie na
rok 2016.

10. Sprawozdania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Masłowie za 2015 rok.

11. Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej – Gminnego Ośrodka
pomocy  Społecznej  w  Masłowie  do  realizacji  zadań  z  zakresu  świadczenia
wychowawczego. 

12. Projekt  uchwały  w sprawie  zmian  w Statucie  Gminnego  Ośrodka  Pomocy Społecznej
w  Masłowie  stanowiącego  Załącznik  Nr  1  do  uchwały  Nr  XLVII/359/14  Rady  Gminy
Masłów
z dnia 27 marca 2014 r.

13. Projekt  uchwały w sprawie  zmiany warunków i  trybu wspierania  rozwoju  sportu  przez
Gminę Masłów.

14. Projekt  uchwały  w  sprawie  dzierżawy  części  działki  nr  497  położonej  w  obrębie
ewidencyjnym Masłów Pierwszy dla potrzeb gminy Masłów na okres do 31.12.2028 r.

15. Projekt uchwały  w sprawie uchwalenia „Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi
oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt na terenie Gminy Masłów”.

16. Projekt  uchwały  w  sprawie  przyjęcia  regulaminu  korzystania  z  placów  zabaw,  oraz
regulaminów  korzystania  z  boisk  sportowych  stanowiących  własność  Gminy  Masłów
położonych w  jej granicach administracyjnych.

17. Projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia prawa użytkowania wieczystego działek
oznaczonych w ewidencji  gruntów obrębu Dąbrowa nr  14/151,  nr  14/152 i  nr  14/153,
położonych w Wiśniówce. 

18. Projekt uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr V/27/2011 Rady Gminy Masłów z dnia
24 lutego 2011 roku w sprawie wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej.
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19. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Masłów.

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

21.  Interpelacje i zapytania.

22. Sprawy organizacyjne, komunikaty.

23. Zakończenie obrad. 

Ad. 1.

Otwarcie sesji. 

Stosownie  do  art.  20  ust.  1  ustawy  o  samorządzie  gminnym,  w  dniu  31  marca  2016  roku

o godzinie 14:35, w Centrum Edukacyjnym „Szklany Dom” w Ciekotach, Przewodniczący Rady

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

sołtysów, przybyłych gości.

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.

Wójt  Gminy Masłów złożył  wniosek o zdjęcie z porządku obrad punktu 14 –  Projekt uchwały

w sprawie dzierżawy części działki nr 497 położonej w obrębie ewidencyjnym Masłów Pierwszy

dla potrzeb gminy Masłów na okres do 31.12.2028 r., gdyż projekt ten nie był przedmiotem obrad

komisji i nie jest wymagane podjęcie tej uchwały.

Nie zgłoszono więcej uwag.

Radni, w głosowaniu 14 „za”, jednogłośnie przyjęli zaproponowaną zmianę.

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

protokołu. 

Ad. 4.

Przyjęcie protokołu Nr XIX z poprzedniej sesji.

Przewodniczący  Rady  poinformował,  że  w  dniu  dzisiejszym  do  Biura  Rady  wpłynął  wniosek

mieszkańca w sprawie uwag do protokołu w XIX sesji Rady Gminy Masłów. Jednakże, zgodnie ze

Statutem, wniosek winien być skierowany na dzień przed sesją, wobec czego pozostaje on bez
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rozpatrzenia. Inne wnioski przewidziane w Statucie co do treści zawartej w protokole Nr XIX nie

wpłynęły.

Radni, w głosowaniu 14 „za”, jednogłośnie przyjęli protokół Nr XIX/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.

Analiza stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego za 2015 rok na terenie gminy Masłów.

W  posiedzeniu  uczestniczą:  pan  kom.  Dariusz  Kuroś  –  Komendant  Komisariatu  I  Policji

w Kielcach oraz pan Grzegorz Snochowski – Naczelnik Wydziału Prewencji Komisariatu I Policji

w  Kielcach.  Komendant  Komisariatu  I  przedstawił  analizę  stanu  bezpieczeństwa  i  porządku

publicznego za rok 2015 (stanowi załącznik protokołu).

Radny Ryszard Filipowicz zapytał, czy praca policji jest tak skuteczna, że tych przestępstw jest

coraz mniej, czy mamy coraz bardziej świadomych mieszkańców. 

Komendant odpowiedział, że może się pochwalić, że I kwartał 2016 roku (choć dzisiejszy dzień

kończy kwartał)  wskazuje  na wzrost  wykrywalności  policji  o  około 15% i  spadek przestępstw

o około 10%.

Radny Robert  Fortuna zwrócił  się  z  pytaniem dotyczącym problemu narkotyków i  dopalaczy.

Z analizy wynika,  że poprzednio  32 tego typu wybryki  a  w tym roku – 0,  czy to działalność

prewencyjna. 

Komendant Komisariatu Policji odpowiedział, że 32 czyny dotyczyły jednej osoby, której w toku

prowadzonych czynności udowodniono przestępstwa. Nie udało się ustalić innych zagrożeń. 

Ze względu na brak kolejnych głosów, Przewodniczący Rady podziękował za uczestnictwo w sesji

i dodał, że jeśli jest taka wola to zachęca do pozostania na obradach, chyba, że inne obowiązki

wzywają.

Wójt  Gminy,  na  ręce  Komendanta  złożył  podziękowanie  za  współpracę  w  roku  2015,  za

prowadzone  działania  prewencyjne  w  szkołach,  za  udział  w  spotkaniach  m.  in.  w  ramach

tworzonej mapy zagrożeń. 

Komendant  Komisariatu  I  Policji  podziękował  za  pojazd  ufundowany  wspólnie  przez  gminę

Masłów i Zagnańsk. Dzięki niemu, dziś w nocy, możliwe było prowadzenie poszukiwań osoby

zaginionej (pierwszego stopnia, gdzie było zagrożenie życia). Komendant podziękował również

za współpracę podczas codziennych obowiązków.
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Ad. 7.

Sprawozdanie z działalności Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy Masłów za 2015. 

Pan  Tomasz  Żak –  Komendant  Gminny Ochrony Przeciwpożarowej  przedstawił  szczegółowo

sprawozdanie (prezentacja stanowi załącznik protokołu).

Przybyła radna Teodora Jagiełło.

Brak głosów w tym punkcie, sprawozdanie zostało przyjęte.

Wójt  Gminy  Masłów  Tomasz  Lato  podziękował  strażakom  z  terenu  gminy  za  współprace,

zaangażowanie i dyspozycyjność oraz dodał,  że niepokojące są statystyki  dotyczące pożarów

traw, dlatego podjęte zostały działania prewencyjne w tym zakresie. 

Ad. 8.

Sprawozdanie  z  realizacji  Gminnego  Programu  Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów

Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Masłowie za rok 2015. 

Pani  Katarzyna  Rachtan  –  Pełnomocnik  Wójta  ds.  Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów

Alkoholowych omówiła szczegółowo sprawozdanie, stanowiące załącznik protokołu.

Brak głosów w tym punkcie.

Komisja  Oświaty,  Kultury,  Opieki  Społecznej  i  Promocji  Gminy,  w  dniu  31.03.br.  pozytywnie

zaopiniowała powyższe sprawozdanie (stanowi załącznik).

Komisja  Budżetu  i  Finansów,  na  posiedzeniu  w  dniu  29.03.2016  r.  zaopiniowała  pozytywnie

omawiany dokument (stanowi załącznik).

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

Ad. 9.

Projekt  uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/146/2015 Rady Gminy Masłów z dnia 29

grudnia  2015  r.  w  sprawie  uchwalenia  Gminnego  Programu  Profilaktyki  i  Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Masłowie na rok 2016.  

Pełnomocnik  Wójta  ds.  Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych  Katarzyna

Rachtan przedstawiła projekt uchwały. 

Nie zgłoszono uwag.

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

projekt (stanowi załącznik).

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

Uchwała Nr XX/184/2016 Rady Gminy Masłów w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/146/2015

Rady Gminy Masłów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu

Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych  i  Przeciwdziałania  Narkomanii

w  Masłowie  na  rok  2016 –  przyjęta  została  w  głosowaniu  15  „za”,  jednogłośnie  i  stanowi

załącznik protokołu.
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Ad. 10.

Sprawozdania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Masłowie za 2015 rok.

Pani  Aneta  Kułak –  Kierownik  Gminnego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  przedstawiła

sprawozdanie (stanowi załącznik).

Brak uwag w tym punkcie.

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

przedstawione sprawozdanie.

Komisja Budżetu i Finansów zaopiniowała pozytywnie sprawozdanie GOPS za 2015 rok (stanowi

załącznik).

W głosowaniu 15 „za', jednogłośnie sprawozdanie zostało przyjęte.

Ad. 11.

Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej – Gminnego Ośrodka pomocy

Społecznej w Masłowie do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego.

Projekt uchwały omówiła pani Aneta Kułak – Kierownik GOPS w Masłowie.

Nie zgłoszono uwag.

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

uchwały (stanowi załącznik protokołu).

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

Uchwała  Nr  XX/185/2016  Rady  Gminy  Masłów  w  sprawie  wyznaczenia  jednostki

organizacyjnej – Gminnego Ośrodka pomocy Społecznej w Masłowie do realizacji zadań

z zakresu świadczenia wychowawczego – została podjęta w głosowaniu 15 „za”, jednogłośnie

i stanowi załącznik protokołu.

Ad. 12. 

Projekt  uchwały  w  sprawie  zmian  w  Statucie  Gminnego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej

w Masłowie  stanowiącego  Załącznik  Nr  1  do  uchwały  Nr  XLVII/359/14  Rady Gminy Masłów

z dnia 27 marca 2014 r.

Kierownik GOPS Aneta Kułak przedstawiła powyższy projekt uchwały. 

Brak głosów w  tym temacie.

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

omawiany projekt (stanowi załącznik).

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

Uchwała  Nr  XX/186/2016 Rady  Gminy  Masłów  w  sprawie  zmian  w  Statucie  Gminnego

Ośrodka Pomocy Społecznej  w Masłowie stanowiącego Załącznik  Nr  1  do  uchwały  Nr

XLVII/359/14 Rady Gminy Masłów z dnia 27 marca 2014 r. – przyjęta została w głosowaniu: 15
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„za”, jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik protokołu.

Ad. 13.

Projekt  uchwały w sprawie  zmiany warunków i  trybu wspierania rozwoju  sportu przez Gminę

Masłów.

Sekretarz Gminy Masłów Zbigniew Zagdański przedstawił projekt uchwały, zmieniający uchwałę

Nr XLVIII/372/2014 z dnia 24 kwietnia 2014 roku.

Nie zgłoszono uwag.

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

uchwały (stanowi załącznik).

Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt.

Uchwała  Nr  XX/187/2016  Rady  Gminy  Masłów  w  sprawie  zmiany  warunków  i  trybu

wspierania  rozwoju  sportu  przez  Gminę  Masłów –została  podjęta  15  głosami  „za”,

jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik protokołu.

Ad. 15.

Projekt  uchwały  w sprawie  uchwalenia  „Programu Opieki  nad Zwierzętami  Bezdomnymi  oraz

Zapobiegania Bezdomności Zwierząt na terenie Gminy Masłów”.

Kierownik  referatu  Budownictwa  i  Gospodarki  Przestrzennej  Dariusz  Korczyński  poprosił

o przyjęcie autopoprawki,  w zakresie wpisania właściwego publikatora ustawy o samorządzie

gminnym, zarówno w treści uchwały jak i  w uzasadnieniu oraz o dopisanie w  § 1 i w stronie

tytułowej słów „na 2016 rok” z uwagi na to, że program jest uchwalany corocznie. Kierownik BiGP

omówił projekt uchwały.

Radny Ryszard Filipowicz zwrócił uwagę na zapis mówiący o tym, że uchwała nakłada obowiązek

na sołtysów poszczególnych miejscowości, stwierdzenie czy wcześniej zwierzę nie przebywało na

danej posesji.

Kierownik Korczyński  wyjaśnił,  że z  uwagi  na fakt,  iż  wniosków o sterylizację i  kastrację jest

bardzo dużo wprowadzony został  zapis  podpisywania umowy adopcyjnej.  I  w związku z tym,

wniosek mieszkańca o przeprowadzenie tego zabiegu powinien być potwierdzony przesz sołtysa,

ze zwierzę nie przebywało na terenie tej posesji. 

Przewodniczący Rady zapytał o ilość przypadków odłowień w roku ubiegłym.

Kierownik Korczyński odpowiedział,  że kosztowo jest to:  odławianie i  opieka weterynaryjna to

koszt 44.708 zł natomiast  sama sterylizacja to 1.750 zł.

Radna Teodora Jagiełło poprosiła o głos sołtysów, gdyż Rada podejmuje uchwałę, ale nakłada

obowiązek na sołtysów, którzy będą musieli identyfikować te zwierzęta. 

Wójt  Gminy wyjaśnił,  że  nie  jest  to  wymóg konieczny tylko  możliwość  i  nie  podpisanie  tego

dokumentu przez sołtysa nie blokuje dalszego procedowania wniosku. Jednakże, gmina musiała
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zastosować jakąś formę sprawdzenia, kontroli wniosków, które są składane.

Radna Regina Chyb zabrała głos, informując że wyjaśnienia Wójta są przydatne, gdyż na komisji

Budżetu i Finansów dość żywo i humorystycznie ten temat był omawiany. Aby to stwierdzić, sołtys

musi mieć kontakt z tym zwierzęciem.  

W odpowiedzi Wójt Gminy wyjaśnił, że to samo dotyczy urzędników, którzy w jakiś sposób muszą

potwierdzać, czy zwierzę było przygarnięte.

Sołtys sołectwa Dąbrowa Aniela Cedro poinformowała, że radni też mogą potwierdzać ten fakt,

gdyż mieszkają na terenie gminy.

Radna  Małgorzata  Kozubek  dodała,  że  jeśli  chodzi  o  psy,  to  sołtysi  są  jeszcze  w stanie  to

stwierdzić, natomiast w przypadku kotów – tej możliwości nie ma.

Głos zabrała radna Jagiełło informując, że w jej ocenie wiele w prawie się zmienia i wystarczyłoby

może  oświadczenie  osoby,  że  to  nie  jego  zwierzę,  pod  rygorem odpowiedzialności;  w  wielu

przypadkach wystarczające są oświadczenia składającego wniosek.

Wójt  Gminy  wyjaśnił,  że  jest  to  tylko  możliwość  do  potwierdzenia,  jeżeli  taki  fakt  sołtys  jest

w  stanie  stwierdzić.  Sołtys  jest  osobą,  która  kilkakrotnie  w  roku  dociera  do  mieszkańców,

w związku z różnego rodzaju czynnościami. Nie jest to absolutnie wymóg nakładany przez urząd,

tylko  jedna  z  możliwości.  Jeżeli  sołtys  będzie  chciał  podpisać  i  będzie  miał  pewność,  że

poświadcza  prawdę,  to  podpisze;  jeśli  nie  będzie  chciał  potwierdzić,  to  urząd  dalej  będzie

procedował wniosek.

Radny  Filipowicz  dodał,  że  zapis  mówi  o  konieczności  podpisania  umowy  adopcyjnej

i potwierdzeniu danych przez sołtysa. Oświadczenie złożone przez właściciela byłoby lepsze.

Zastępca Wójta Gminy odpowiedziała, że wymóg umowy adopcyjnej jest obowiązkowy zgodnie

z procedurą i zawiera oświadczenie, że zwierzę do tej pory nie było własnością tej osoby. Jeżeli

nie  będzie  potwierdzającego  podpisu  sołtysa  pod  tym  wnioskiem,  to  urząd  dalej  proceduje

wniosek i podpisuje umowę adopcyjną, będącą warunkiem do sfinansowania zabiegu.

Radny Mirosław Januchta zapytał w jakim celu Koło Łowieckie „Strzelec” jest angażowane.

Kierownik  referatu  Rolnictwa,  Gospodarki  Komunalnej  i  Ochrony Środowiska – pan Wojciech

Fąfara  odpowiedział,  że  ustawa  nakazuje  skonsultowanie  programu  ze  wszystkimi  kołami

łowieckimi z terenu gminy.

Mieszkaniec gminy pan P.K. zabrał głos, informując że rok lub dwa lata temu poruszał problem

sterylizacji kotów. Na przestrzeni tego czasu wykonał na własny koszt sterylizację 10 – 15 kotów;

i  gwarantuje, że nikt z mieszkańców przynajmniej tych sołectw ościennych nie podpisze takiej

umowy.

Przewodniczący Rady odpowiedział, że jego zdaniem lepiej, że gmina robi coś w tym kierunku,

niż gdyby nie było żadnej reakcji.

Nie zgłoszono uwag.

Komisja  Ochrony  Środowiska  Gospodarki  Gruntami  i  Rolnictwa  pozytywnie  zaopiniowała
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omawiany projekt (stanowi załącznik protokołu).  

Komisja Budżetu i Finansów, w dniu 29.03.br. pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały (stanowi

załącznik).

Uchwała Nr XX/188/2016 Rady Gminy Masłów w sprawie uchwalenia „Programu Opieki nad

Zwierzętami  Bezdomnymi  oraz  Zapobiegania  Bezdomności  Zwierząt  na  terenie  Gminy

Masłów” – została podjęta 14 głosami „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym się” i stanowi załącznik

protokołu. 

Ad. 16. 

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z placów zabaw, oraz regulaminów

korzystania  z  boisk  sportowych  stanowiących  własność  Gminy  Masłów  położonych  w   jej

granicach administracyjnych. 

Omówienia tematu dokonał Kierownik referatu Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej Dariusz

Korczyński.

Brak głosów w  tym punkcie.

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

uchwały (stanowi załącznik).

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

Uchwała Nr XX/189/2016 Rady Gminy Masłów w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania

z  placów  zabaw,  oraz  regulaminów  korzystania  z  boisk  sportowych  stanowiących

własność Gminy Masłów położonych w  jej granicach administracyjnych – przyjęta została

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

Ad. 17.

Projekt  uchwały  w  sprawie nieodpłatnego  nabycia  prawa  użytkowania  wieczystego  działek

oznaczonych w ewidencji gruntów obrębu Dąbrowa nr 14/151, nr 14/152 i nr 14/153, położonych

w Wiśniówce.

Kierownik  referatu  Rolnictwa,  Gospodarki  Komunalnej  i  Ochrony  Środowiska  szczegółowo

przedstawił projekt uchwały.

Nie zgłoszono uwag.

Komisja  Ochrony  Środowiska  Gospodarki  Gruntami  i  Rolnictwa  pozytywnie  zaopiniowała

przedłożony projekt (stanowi załącznik protokołu).  

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

Uchwała  Nr  XX/190/2016  Rady Gminy Masłów w sprawie nieodpłatnego nabycia  prawa

użytkowania wieczystego działek oznaczonych w ewidencji gruntów obrębu Dąbrowa nr

14/151, nr 14/152 i nr 14/153, położonych w Wiśniówce – podjęta została 15 głosami „za”,

jednogłośnie i stanowi załącznik protokołu. 
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Ad. 18.

Projekt uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr V/27/2011 Rady Gminy Masłów z dnia 24 lutego

2011 roku w sprawie wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej.

Sekretarz Gminy Masłów Zbigniew Zagdański przedstawił projekt uchwały. 

Przewodniczący Rady zapytał, czy w poprzednich latach gmina pobierała tę opłatę. 

Skarbnik Gminy odpowiedziała, że z tego tyłu nie było wpływów do budżetu.

Brak więcej głosów w tym punkcie. 

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

Komisja  Ochrony  Środowiska  Gospodarki  Gruntami  i  Rolnictwa  zaopiniowała  pozytywnie

omawiany projekt (stanowi załącznik).  

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

Uchwała Nr XX/191/2016 Rady Gminy Masłów w sprawie uchylenia Uchwały Nr V/27/2011

Rady Gminy Masłów z dnia 24 lutego 2011 roku w sprawie wysokości stawki procentowej

opłaty adiacenckiej  – podjęta została w głosowaniu: 15 „za”, jednogłośnie. Uchwała  stanowi

załącznik protokołu.

Ad. 19.

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Masłów.

Pani Małgorzata Kumór – Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały. 

Nie zgłoszono uwag.

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

uchwały (stanowi załącznik).

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

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

Uchwała  Nr  XX/192/2016  Rady  Gminy  Masłów  w  sprawie zmiany  uchwały  budżetowej

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

protokołu.

Ad. 20.

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

na lata 2016 – 2026. 

Skarbnik Gminy Małgorzata Kumór omówiła szczegółowo projekt uchwały. 

Brak uwag w tym punkcie. 

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

uchwały (stanowi załącznik).

Komisja do spraw Inwestycji zaopiniowała pozytywnie projekt (stanowi załącznik). 
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Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały (stanowi

załącznik). 

Uchwała  Nr  XX/193/2016 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. 21.

Interpelacje i zapytania.

Radny  Ryszard  Filipowicz  zabrał  głos  w  sprawie  informacji  w  internecie  na  temat  drogi

wojewódzkiej  przedłużanej  do  granic  gminy  –  mieszkańcy  Dąbrowy  są  zainteresowani  tym

tematem. Radny zapytał czy coś więcej wiadomo, ponieważ przedstawione są dwa warianty,  co

mieszkańcy sołectwa mogą zyskać, a co stracić.

Wójt Gminy Masłów Tomasz Lato odpowiedział, że jest to przebudowa drogi w granicach miasta

Kielce,  w  naszej  gminie  dotyczy to  jedynie  odcinka  od skrzyżowania  w Dąbrowie,  do granic

gminy. W przyszłości ma to być rondo dwupoziomowe, ale to dopiero w przyszłości.

Dariusz  Korczyński  –  Kierownik  referatu  Budownictwa  i  Gospodarki  Przestrzennej  uzupełnił

wypowiedź Wójta informując, że to opracowanie jest pierwszym etapem do koncepcji przebudowy

drogi wojewódzkiej i ul. Szybowcowej do ul. Zagnańskiej.

Radny Filipowicz zapytał, czy któraś z tych wersji jest bardziej lub mniej korzystna.

Kierownik BiGP odpowiedział,  że obie w żaden sposób nie ingerują w tereny gminy Masłów.

Różnią się tym, że jedna jest z rondem, druga nie, czyli kwestie kolizyjności. Projekt obejmuje

ścieżki rowerowe, wysepki dzielące, zagospodarowanie w okolicy Aviatora. 

Radny Filipowicz dodał, że pyta o przyszłościowe włączenie się Dąbrowy Kolonia do ruchu.

Kierownik Korczyński wyjaśnił, że dalej ma funkcjonować pętla linii autobusowej nr 5.

Radny  Andrzej  Pedrycz  zapytał  o  boisko  w  Woli  Kopcowej,  które  należałoby  poprawić

(szczególnie przy bramkach). Radny zgłosił także konieczność udrożnienia rowów przy między ul.

Miodową a Foliową oraz poprawnie drogi na ul. Dębowej.

Wójt Gminy odpowiedział, ze co do pierwszej sprawy – na pewno się tym zajmiemy. Natomiast

w odniesieniu do ul.  Dębowej  – czekamy na lepsze warunki  atmosferyczne (koniec kwietnia,

początek maja), gdyż okazało się, że faktycznie w niektórych miejscach droga jest niewłaściwie

wyprofilowana. 

Radna Teodora Jagiełło zapytała o drogę wojewódzką nr 745 i obwodnicę wschodnią. Radna

zapytała o finansowanie projektu.

Wójt  Gminy odpowiedział,  że odbył  kilka  spotkań w tej  sprawie  i  uzyskał  informacje,  że jest

szansa  na  to  aby powstał  projekt  na  zasadzie  Polski  Wschodniej,  czyli  z  udziałem środków

zewnętrznych.  Wykonanie  projektu  wiąże  się  z  przewidywaniem  kwoty  przez  Marszałka  na

realizację tego zadania, jednak na ten moment trwają wyliczenia, czy jest to możliwe czy nie. Jest
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wola  na  współpracę,  jednak  szczegóły  jeszcze  nie  są  znane.  Wójt  poruszył  sprawę  budowy

obwodnicy miasta, która również wiąże się z tą drogą wojewódzką.

Radna Małgorzata Kozubek zgłosiła prośbę mieszkańców o przesunięcie przystanka na żądanie

na  ul  Lotniczej  (na  wysokości  ul.  Foliowej,  w  kierunki  Kielc)  lub  wysypanie  pobocza,  by

mieszkańcy mogli dojść do chodnika.

Radny Andrzej Januchta zapytał o poprawę drogi do Barczy i przez Barczę, czy jest zrobione. 

Sołtys sołectwa Barcza Stanisław Białowąs, że już się robi.

Wójt odpowiedział, że w tym tygodniu, jeśli pogoda pozwoli, prace będą wykonane.

Radny Andrzej Januchta zwrócił się z prośbą do radnego i sołtysów z Ciekot i Brzezinek z prośbą

o  pomoc  druhom  OSP Brzezinki  przy  porządkowaniu  terenu  między  Barczą  a  Brzezinkami

(wycięcie zakrzaczeń) oraz przy cmentarzu w Brzezinkach, w najbliższą sobotę.

Radny  Robert  Fortuna  zgłosił  potrzebę  poprawienia  przystanku  w  kierunku  Ciekot,  gdzie

należałoby go podnieść i ewentualnie wyłożyć kostką.  

Wójt  Gminy  odpowiedział,  że  wymaga  to  zgód  właściciela  drogi,  jak  wiadomo jest  to  droga

powiatowa i zadeklarował realizację tego zadania, w najbliższym czasie. 

Radny Filipowicz podziękował za załatanie dziur na ul. Barczańskiej i poprosił o zamontowanie

drugiego zwalniacza na wysokości budynku Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 

Pan  Marian  Zarzycki  -  radny  Powiatu  Kieleckiego  zapytał  o  drogę  z  Doliny  Marczakowej

w kierunku Kajetanowa, gdzie jest trzech właścicieli: Powiat kielecki, gmina Zagnańsk i gmina

Masłów. Jaki jest stan realizacji tej drogi i jakie są plany. 

Wójt Gminy odpowiedział, że rozmowy w tej sprawie trwają; droga wymaga remontu na trzech

odcinkach,  klimat  jest  bardzo  pozytywny,  właściciele  są  zainteresowani  wykonaniem  tego

zadania,  więc  wszystko  idzie  w  dobrą  stronę.  Wykonanie,  optymistycznie  –  jesień,  bardziej

pesymistycznie  –  przyszły  rok.  Sprawy  własnościowe,  poza  2  –  metrowym  pasem  są

uregulowane.

Pan  A.K.  mieszkaniec  sołectwa  Mąchocice  Kapitulne  zapytał  o  studium  zagospodarowania

przestrzennego Radostowej, jaki jest stan na dzień dzisiejszy.

Wójt  Gminy  odpowiedział,  że  cały  czas  prowadzone  są  negocjacje,  w  szczególności

z konserwatorem zabytków, który po różnych wizjach w terenie, nie do końca chce uwolnić tereny

przyległe do drogi gminnej. Wójt wyjaśnił, że gmina jest w huśtawce decyzji, gdyż z jednej strony

gmina uzyskiwała akceptacje na pewną szerokość pasa, a w kolejnych opiniach ta akceptacja

była  mniej  pozytywna.  Kolejne  spotkanie  zaplanowane  jest  po  niedzieli;  gmina  oczekuje  na

informacje zwrotne od różnych instytucji, które konsultują projekt oraz na decyzję konserwatora.

Wójt  Gminy zapewnił,  że jest to ważna dla niego sprawa, gdyż nie tylko w tej kadencji  radni

i mieszkańcy zabiegali o to. 

Kierownik  Korczyński  dodał,  że  na  stronie  internetowej  znajduje  się  szczegółowa  informacja

dotycząca  całego  studium.  W  odniesieniu  do  Radostowej,  napływają  opinie  m.in.  opinia  od

11 z 14
Sesja Nr XX/2016 Rady Gminy Masłów 



konserwatora zabytków (nie w formie decyzji), w formie pisma, w której konserwator poucza wójta

o zbyt agresywnej polityce urbanistycznej w obszarze ul. Radostowej. Zabudowa drugiej strony

ul. Radostowej nie jest przedmiotem spornym, natomiast konserwator swoje obawy widzi co do

wprowadzenia  już  ograniczonej  zabudowy  do  minimum,  bo  takowa  została  wrysowana

w  załączniku  graficznym.  Konserwator  zwrócił  się  o  pewne  wyjaśnienia,  które  zostaną

dostarczone; w poprzednim uzgodnieniu konserwator w miarę pozytywnie potraktował tę sprawę. 

Wójt Gminy dodał, że gdyby nie ustawa o rewitalizacji studium, dokument już byłby uchwalany.

Mieszkaniec Gminy P. K zabrał głos, informując że na poprzedniej sesji poruszał dwa tematy: w

sprawie  plagi  ślimaka  na  ul.  Radostowej  oraz  zobowiązania  mecenasa  do  wystąpienia  o

interpretację prawną i poinformował, że w związku z tym, że nie uzyskał odpowiedzi w tej kwestii

–  złoży interpelację  do radnego Piotra Zegadło.  Mieszkaniec  zwrócił  się  do Przewodniczącej

Komisji  Teodory  Jagiełło  w  sprawie  ogłaszania  informacji  o  terminie  posiedzenia  Komisji

statutowej,  której  termin  został  podany  w  niedzielę,  na  kilkanaście  godzin  przed  terminem

[posiedzenia  komisji.  Oczywiście  Statut  mówi,  że  informacje  o  posiedzeniu  wywiesza  się  na

tablicy  ogłoszeń  w  urzędzie  gminy,  ale  wszystkie  komisje  są  ogłaszane  stromnie  BIP  z

wyprzedzeniem. Komisja ta została powołana na wniosek mieszkańców, którzy chcą pracować,

chcą się włączyć, dlatego uważa że nie można tak traktować mieszkańców.

Radna  Teodora  Jagiełło  odpowiedziała,  że  w  stosownym  czasie  poinformowała  osobę

obsługującą, więc nie poczuwa się do zaniedbań w tym zakresie i nie jest osobą kontrolującą

urzędników. Radna poprosiła o czujność pracowników, gdyż jest to uwaga cenna.

Mieszkaniec  odpowiedział,  że  ma  przykłady  złego  doświadczenia,  że  urząd  nie  pracował

właściwie i  zwrócił  się do wójta lub sekretarza o złożenie wyjaśnienia publicznego. W kwestii

Statutu, mieszkaniec poprosił o Przewodniczącą Komisji o rozważenie kwestii wymiany jednego

z członków komisji pana Stanisława Dolezińskiego, gdyż zachodzi zależność rodzinna. Państwo

stanowią prawo miejscowe, które będzie realizowane przez wójta i  jego zastępcę. Oczywiście

przepisy  prawa  nie  mówią  o  tym,  gdyż  radny  ma  prawo  pracować  w  komisji,  ale  już  sądy

administracyjne wypowiadają  się jednoznacznie.  Mieszkaniec zwrócił  się  do radnego Roberta

Fortuny,  informując  że  mieszkańcy  zgłaszali  się  już  ustnie  z  wnioskiem  o  poprawę

bezpieczeństwa na zakręcie drogi, gdzie notorycznie dochodzi do wypadku (samochody jadące

od  Świętej  Katarzyny  wypadają  z  drogi  na  łuku),  brak  jest  oznaczeń  pasów  drogowych.

Mieszkaniec  poinformował,  że  przygotował  część  dokumentów w tej  sprawie,  które  przekaże

radnemu. Odnośnie ul. Radostowej, mieszkaniec zapytał, czy firma zajmująca się  odśnieżaniem

usunie piasek, po zimie,. Czy zrobią to pracownicy gminni. 

Wójt Gminy odpowiedział, że po zakończeniu okresu zimowego, firma na pewno usunie piasek,

natomiast  wiadomo,  że  po  opadach  deszczu  piasek  wypływa  na  drogę  i  w  tym  celu  grupy

interwencyjne usuwają go go z jezdni,  nie  robią  tego za kogoś.  Co do ślimaków,  nie  jest  to

zadanie gminy i doradzanie jaki środek polecić nie jest obowiązkiem gminy. Jest to indywidualna
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sprawa  mieszkańców,  jakimi  środkami  będą  działać,  z  poniesiem  odpowiedzialności  za

konsekwencje i narzucanie tych działań ze strony urzędu byłoby wkraczaniem w sferę prywatną

mieszkańców. 

Sekretarz  Gminy  Masłów  Zbigniew  Zagdański  odniósł  się  do  kwestii  wywieszania  ogłoszeń,

cytując przepis prawa w tym zakresie - § 66 Statutu Gminy Masłów. Sekretarz dodał, że rozumie,

że  będzie  dyskusja  na  posiedzeniu  w  tej  kwestii,  jednak  zawieszenie  odbyło  się  zgodnie  z

prawem. 

Mieszkaniec gminy dodał, że powiedział kilka minut temu, że przepis prawa tak stanowi, jednak

wszystkie inne komisje są publikowane na BIP z odpowiednim wyprzedzeniem. 

Wójt Gminy wyjaśnił, że było to pierwsze posiedzenie komisji statutowej i kończąc tę dyskusję

zapewnił, że następne informacje będą kierowane do pana P. i pana K. razem z informacją do

radnych.

Mieszkaniec  Gminy  A.P.  zabrał  głos  informując,  że  29  marca  udał  się  do  urzędu  w  celu

zweryfikowania informacji o komisjach i nie znalazł żadnej informacji o posiedzeniach, mimo że

komisje  zostały zaplanowane na dzień 29 i  31 marca.  Taką informację znalazł  na tablicy 30

marca, jednakże nie było w niej tematyki posiedzenia i daty wywieszenia, czego dowodem są

zrobione przez mieszkańca zdjęcia. 

Sekretarz  Gminy  odpowiedział,  że  informacja  o  terminie  posiedzenia  komisji  została

zamieszczona  w  czwartek  a  posiedzenie  odbyło  się  we  wtorek.  Komisje  nie  przygotowują

wcześniej tematyki posiedzenia, więc pracownik wywiesza takie informacje jakimi dysponuje. 

Mieszkaniec  czyli  pan  Sekretarz  potwierdza,  że  komisje  naruszają  Statut.  Jest  to  swoista

ciuciubaka, której przyczyny łatwo ustalić, na podstawie pięciu pytań menadżerskich. Dlaczego

ogłoszenie  nie  zostało  wywieszone,  załóżmy  że  pracownik  zaniedbał  obowiązki.  Dlaczego

pracownik zaniedbał – gdyż nadzór był niewłaściwy. Nadzorem pracownika jest pan Sekretarz,

dlaczego pan sekretarz zaniedbał – gdyż nadzór był niewłaściwy. Nadzorek Sekretarza jest Wójt,

a nadzorem Wójta jest Rada Gminy. Mieszkaniec bardzo chciał uczestniczyć w pracach komisji,

jednak ta możliwość została mu zabrana i zapytał, kiedy ta ciuciubaka się skończy. 

Przewodniczący Rady odpowiedział, że myśli że sprawa zostanie wyjaśniona.

Radny Filipowicz zapytał, czy jest problem, żeby to podawać.

Przewodniczący  Rady  odpowiedział,  że  należy  tę  sprawę  wyjaśnić  i  dodał,  że  rolą  komisji

statutowej, by uściślić przepisy i pewnie te kwestie będą poruszane.

Brak więcej głosów w tym punkcie.

Ad. 22.

Sprawy organizacyjne, komunikaty. 

Przewodniczący  Rady  Gminy  Masłów poinformował,  że  w  dniu  dzisiejszym  w  Wojewódzkim

Sądzie  Administracyjnym  odbyła  się  rozprawa  w  sprawie  regulacji  dotyczących  usytuowania
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pasiek i z uzyskanych od Mecenasa informacji wynika, że sąd uchylił rozstrzygnięcie nadzorcze

Wojewody Świętokrzyskiego. 

Przewodniczący Rady poinformował o terminie złożenia oświadczeń majątkowych, których druki

zostały radnym przekazane w materiałach.

Brak więcej tematów w tym punkcie.

Ad. 23.

Zakończenie obrad. 

Po wyczerpaniu tematyki Przewodniczący Rady Gminy Masłów Sylwester Wojtyna podziękował

za udział w XIX sesji Rady Gminy Masłów i o godzinie 16:40 – zamknął obrady.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokolant: Przewodniczący Rady Gminy Masłów

Joanna Synak /-/ Sylwester Wojtyna
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