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Sesja Nr XXXIII/2017 Rady Gminy Masłów  

Protokół Nr XXXIII/2017 

z sesji Rady Gminy Masłów,  

która odbyła się w dniu 26 stycznia 2017 roku 

 

 

Tematyka sesji: 

1. Otwarcie sesji. 

2. Stwierdzenie quorum. 

3. Przyjęcie porządku obrad. 

4. Przyjęcie protokołów Nr XXXI i XXXII z poprzednich sesji. 

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

6. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego sołectwa Barcza na terenie gminy Masłów. 

7. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego sołectwa Brzezinki na terenie gminy Masłów. 

8. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego sołectwa Ciekoty na terenie gminy Masłów. 

9. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego sołectwa Dąbrowa na terenie gminy Masłów. 

10. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego sołectwa Dolina Marczakowa na terenie gminy Masłów. 

11. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego sołectwa Domaszowice na terenie gminy Masłów. 

12. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego sołectwa Masłów Drugi na terenie gminy Masłów. 

13. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego sołectwa Masłów Pierwszy na terenie gminy Masłów. 

14. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego sołectwa Mąchocice Kapitulne na terenie gminy 

Masłów. 

15. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego sołectwa Mąchocice – Scholasteria na terenie gminy 

Masłów. 

16. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego sołectwa Wiśniówka na terenie gminy Masłów. 

17. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego sołectwa Wola Kopcowa na terenie gminy Masłów. 

18. Projekt uchwały w sprawie zasad i odpłatności za korzystanie z wychowania 

przedszkolnego 

w Gminie Masłów. 
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19. Projekt uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia dla Kierownika Centrum Usług 

Wspólnych Gminy Masłów. 

20. Projekt uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów 

do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe. 

21. Projekt uchwały w sprawie nabycia w drodze darowizny działki nr 834/33 położonej w 

Masłowie Pierwszym.  

22. Projekt uchwały w sprawie wydania opinii do projektu planu ochrony środowiska dla 

Świętokrzyskiego Parku Narodowego. 

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

24. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Masłów na lata 2016 – 2026. 

25. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/278/2016 Rady Gminy Masłów z dnia 

29 grudnia 2016 roku w sprawie zasad na jakich radnym Gminy Masłów przysługują diety.  

26. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/279/2016 Rady Gminy Masłów z dnia 

29 grudnia 2016 roku w sprawie zasad przysługiwania diet oraz zwrotu kosztów podróży 

służbowych sołtysom 

27. Przyjęcie sprawozdań z pracy Komisji stałych Rady Gminy Masłów za 2016 rok. 

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

na 2017 r. 

29. Interpelacje i zapytania. 

30. Sprawy organizacyjne, komunikaty. 

31. Zakończenie obrad.  

 

 

Ad. 1. 

Otwarcie sesji.  

Stosownie do art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, w dniu 26 stycznia 2017 roku 

o godzinie 14:41, w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Masłowie, Przewodniczący Rady 

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

sołtysów i przybyłych gości.  

 

Ad. 2. 

Stwierdzenie quorum. 

W dzisiejszym posiedzeniu uczestniczy 14 radnych – 93,3 % 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 o propozycji przesunięcia punktu 22 na punkt 28a, 

z uwagi na to, że przedstawiciele Świętokrzyskiego Parku Narodowego, w związku z innymi 

obowiązkami, przybędą później.  

Nie zgłoszono innych uwag.  
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Propozycja Zmiany została przyjęta w głosowaniu 14 „za”, jednogłośnie. 

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

załącznik protokołu.  

  

Ad. 4. 

Przyjęcie protokołów Nr XXXI i Nr XXXII z poprzednich sesji. 

Przewodniczący Rady poinformował, że do Biura Rady nie wpłynął żaden wniosek w sprawie 

treści zawartych w protokołach. 

Radni, w głosowaniu 14 „za”, jednogłośnie przyjęli protokół Nr: XXXI/2016 i XXXII/2017 

z poprzednich 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). 

Radna Małgorzata Kozubek zabrała głos z pytaniem o modernizację rowów. Wspólnie 

z Powiatem wykonane zostały dwie modernizacje, radna zapytała czy w tym roku planowane 

są kolejne działania w tym zakresie. 

Wójt Gminy odpowiedział, że kolejne z tego typu zadań będą wpisywane cyklicznie, w miarę 

posiadanych środków.  

Radna Kozubek dodała, że jeszcze trzy rowy są do zrobienia. 

Wójt Gminy odpowiedział, że sprawa jest znana zarówno w gminie jak i w powiecie. 

Sporządzona została notatka z oględzin tej drogi; Wójt wyjaśnił procedurę finansowania tych 

działań. 

Nie zgłoszono więcej uwag, sprawozdanie zostało przyjęte. 

 

Ad. 6. 

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego sołectwa Barcza na terenie gminy Masłów. 

Kierownik referatu Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej Dariusz Korczyński przedstawił 

blok projektów uchwał w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego wszystkich sołectw z terenu gminy. Dla każdego sołectwa 

przygotowany jest odrębny projekt uchwały, zgodnie z procedurą. 

 Przybyła radna Teodora Jagiełło. 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję z propozycją, by wszystkie sołectwa omówić 

w jednym punkcie. 

Wójt Gminy Masłów Tomasz Lato dodał, że po sugestiach mieszkańców i rozmowach 

z radnymi podjął decyzję, by wszystkie plany zagospodarowania opracowywać w jednym 

czasie. Wójt odniósł się do czasu opracowania Studium i zapewnił, że w umowie na 

wykonanie planów miejscowych zabezpieczony zostanie interes gminy poprzez ustalenie kar 

za opóźnienia w realizacji planów. 

Przewodniczący Rady Gminy zapytał, czy przetarg zostanie zorganizowany razem dla 

każdego sołectwa, czy też kilka biur projektowych będzie przygotowywało dokumentację dla 

poszczególnych sołectw. 

Kierownik BiGP odpowiedział, że urząd jest na etapie opracowywania specyfikacji i rozważa 

różne warianty, wobec tego trudno w tym momencie podać konkretne rozwiązanie.  

Nie zgłoszono kolejnych uwag. 
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Komisja do spraw Inwestycji pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

Komisja Budżetu i Finansów również zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały (stanowi 

załącznik protokołu).  

Uchwała Nr XXXIII/290/2017 Rady Gminy Masłów w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Barcza na 

terenie gminy Masłów – została podjęta 14 głosami „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym się”. 

Uchwała stanowi załącznik protokołu. 

 

Ad. 7. 

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego sołectwa Brzezinki na terenie gminy Masłów. 

Nie zgłoszono żadnych uwag do projektu uchwały. 

Uchwała Nr XXXIII/291/2017 Rady Gminy Masłów w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Brzezinki 

na terenie gminy Masłów – przyjęta została 14 głosami „za”, jednogłośnie i stanowi załącznik 

protokołu. 

 

Ad. 8. 

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego sołectwa Ciekoty na terenie gminy Masłów.  

Brak uwag w tym punkcie. 

Uchwała Nr XXXIII/292/2017 Rady Gminy Masłów w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Ciekoty na 

terenie gminy Masłów – została przyjęta w głosowaniu 15 „za”, jednogłośnie. Uchwała 

stanowi załącznik protokołu. 

 

Ad. 9. 

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego sołectwa Dąbrowa na terenie gminy Masłów.  

Brak uwag w tym temacie. 

Uchwała Nr XXXIII/293/2017 Rady Gminy Masłów w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Dąbrowa 

na terenie gminy Masłów – przyjęta została 15 głosami „za”, jednogłośnie i stanowi 

załącznik protokołu. 

 

Ad. 10. 

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego sołectwa Dolina Marczakowa na terenie gminy Masłów.  

Brak uwag w tym punkcie. 

Uchwała Nr XXXIII/294/2017 Rady Gminy Masłów w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Dolina 

Marczakowa na terenie gminy Masłów – została przyjęta w głosowaniu 15 „za”, 

jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik protokołu. 

 

Ad. 11.  

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego sołectwa Domaszowice na terenie gminy Masłów.  
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Brak uwag. 

Uchwała Nr XXXIII/295/2017 Rady Gminy Masłów w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa 

Domaszowice na terenie gminy Masłów – została podjęta w głosowaniu 15 „za”, 

jednogłośnie i stanowi załącznik protokołu. 

 

Ad. 12. 

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego sołectwa Masłów Drugi na terenie gminy Masłów.  

Nie zgłoszono uwag. 

Uchwała Nr XXXIII/296/2017 Rady Gminy Masłów w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Masłów 

Drugi na terenie gminy Masłów – przyjęta została 15 głosami „za”, jednogłośnie i stanowi 

załącznik protokołu. 

 

Ad. 13. 

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego sołectwa Masłów Pierwszy na terenie gminy Masłów.  

Brak uwag w tym punkcie. 

Uchwała Nr XXXIII/297/2017 Rady Gminy Masłów w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Masłów 

Pierwszy na terenie gminy Masłów – została przyjęta 15 głosami „za”, jednogłośnie. 

Uchwała stanowi załącznik protokołu. 

 

Ad. 14. 

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego sołectwa Mąchocice Kapitulne na terenie gminy Masłów.  

Brak uwag w tym temacie. 

Uchwała Nr XXXIII/298/2017 Rady Gminy Masłów w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Mąchocice 

Kapitulne na terenie gminy Masłów – podjęta została w głosowaniu 15 „za”, jednogłośnie 

i stanowi załącznik protokołu. 

 

Ad. 15. 

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego sołectwa Mąchocice – Scholasteria na terenie gminy Masłów.  

Brak uwag. 

Uchwała Nr XXXIII/299/2017 Rady Gminy Masłów w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Mąchocice 

– Scholasteria na terenie gminy Masłów – przyjęta została 15 głosami „za”, jednogłośnie. 

Uchwała stanowi załącznik protokołu. 

 

Ad. 16. 

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego sołectwa Wiśniówka na terenie gminy Masłów.  

Brak uwag w tym temacie. 
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Uchwała Nr XXXIII/300/2017 Rady Gminy Masłów w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Wiśniówka 

na terenie gminy Masłów – została podjęta w głosowaniu 15 „za”, jednogłośnie i stanowi 

załącznik protokołu. 

 

Ad. 17. 

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego sołectwa Wola Kopcowa na terenie gminy Masłów.  

Brak uwag w tym temacie. 

Uchwała Nr XXXIII/301/2017 Rady Gminy Masłów w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Wola 

Kopcowa na terenie gminy Masłów – przyjęta została 15 głosami „za”, jednogłośnie i 

stanowi załącznik protokołu. 

 

Ad. 18. 

Projekt uchwały w sprawie zasad i odpłatności za korzystanie z wychowania przedszkolnego 

w Gminie Masłów. 

Kierownik Centrum Usług Wspólnych Irena Kundera przedstawiła projekt uchwały.  

Brak głosów w tym temacie. 

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

omawiany projekt (stanowi załącznik). 

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

Uchwała Nr XXXIII/302/2017 Rady Gminy Masłów w sprawie zasad i odpłatności za 

korzystanie z wychowania przedszkolnego w Gminie Masłów – została przyjęta 15 głosami 

„za”, jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik protokołu. 

 

Ad. 19. 

Projekt uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia dla Kierownika Centrum Usług Wspólnych 

Gminy Masłów. 

Kierownik CUW Irena Kundera przedstawiła projekt uchwały.  

Brak uwag w tym punkcie. 

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

powyższy projekt (stanowi załącznik). 

Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała projekt. 

Uchwała Nr XXXIII/303/2017 Rady Gminy Masłów w sprawie udzielenia upoważnienia dla 

Kierownika Centrum Usług Wspólnych Gminy Masłów – podjęta została w głosowaniu 15 

„za”, jednogłośnie i stanowi załącznik protokołu. 

 

Ad. 20. 

Projekt uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do 

nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe. 

Wójt Gminy Masłów Tomasz Lato wprowadził w temat informując, że przygotowany został 

projekt uchwały rozpoczynający procedurę wdrażania reformy oświaty na terenie gminy. 

Projekt uchwały zakłada wprowadzenie dotychczas obowiązujących obwodów szkolnych dla 

szkół podstawowych. Wójt wyjaśnił procedurę opiniowania proponowanych obwodów.  
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Pani Irena Kundera – Kierownik CUW zgłosiła autopoprawkę do projektu uchwały, 

polegającą na uszczegółowieniu projektu poprzez dopisanie istniejących ulic Lawendowa, 

Ogrodowa, Krajobrazowa i Kwarcytowa i właściwe oznaczenie numerów domów. Kierownik 

omówiła projekt uchwały. 

Radna Małgorzata Kozubek zapytała czy ujęta została ulica Krajobrazowa do ulicy Leśnej.  

Kierownik CUW odpowiedziała, że te adresy zostały ujęte w autopoprawce.  

Radna Teodora Jagiełło zapytała, czy w związku ze zmianą obwodów do którejś ze szkół 

został przypisany dodatkowy obszar. 

Kierownik CUW odpowiedziała, że nie ma tu żadnych zmian, zgodnie z tym co mówił pan 

Wójt – dotychczasowy status został utrzymany. 

Wójt Gminy wyjaśnił zmiany dotyczące przysiółka Radostowa, który został przeniesiony. 

Radna Jagiełło dodała, że jest to przełomowy moment w edukacji, więc podczas konsultacji 

być może udało by się przekonać dzieci do zmiany szkoły. Radna zwróciła się do 

Przewodniczącego Komisji Oświaty, że do tej sprawy powinno się wrócić.  

W odpowiedzi Wójt Gminy wyjaśnił, że dyrektorzy szkół na bieżąco prowadzą analizy, są 

tutaj obecni radni Domaszowic i Dąbrowy. Wójt wyjaśnił, że w związku z faktem, iż nic się nie 

zmienia w kwestii sieci szkół, to konsultacje nie były wymagane. Wójt dodał, że w jego 

ocenie jest to dobry ruch, jednak jeśli będzie taki sygnał ze strony mieszkańców, to urząd jest 

otwarty na rozmowy. Ważne, by nie była to decyzja narzucona mieszkańcom. 

Radna Regina Chyb zabrała głos informując, że do tej pory nie ma żadnego sygnału o 

potrzebie konsultacji kwestii uczęszczania dzieci z Domaszowic do szkoły w Woli Kopcowej, 

co nie oznacza, że takiej potrzeby nie ma. Dopóki te konsultacje nie zostaną 

przeprowadzone, radna jest przeciwna narzucaniu włączenia dzieci do obwodu w Woli 

Kopcowej. 

Radny Andrzej Pedrycz odpowiedział, że dzieci z Domaszowic chodzą do szkoły i do 

przedszkola w Woli Kopcowej. 

Wójt Gminy zabrał głos informując, że proponowana uchwała nie zamyka możliwości 

regulacji tej sprawy. Migracja między obwodami funkcjonuje we wszystkich naszych 

szkołach. Każdy mieszkaniec Domaszowic, jeżeli chce, aby jego dziecko chodziło do szkoły 

w Woli Kopcowej – może ten akces zgłosić. Problemem jest dowóz dzieci do szkół, co nie 

zamyka drogi do zmian. Wójt wyjaśnił jakie powody, według analizy, skłaniają rodziców do 

posyłania dzieci do szkół kieleckich. 

Radny Robert Fortuna potwierdził argumenty skłaniające rodziców do zmiany szkoły, 

wynikające z analizy ankiet. Radny dodał, że wprowadzone zmiany w systemie oświaty 

przyczynią się do zwolnień nauczycieli. choć Pani Minister twierdzi, że do tego nie dojdzie, to 

obawy są słuszne.  

Radna Jagiełło przywołała przykład szkoły w Bilczy, gdzie elementem przyciągającym dzieci 

jest stworzenie bazy sportowej i zatrudnienie wykwalifikowanej kadry. Radna dodała, że 

inspirację do dzisiejszej wypowiedzi było spotkanie z rodzicami z okazji dnia babci i dziadka, 

gdzie radna miała możliwość porozmawiać z rodzicami.  

Odnosząc się do wypowiedzi Pani radnej, Wójt Gminy przedstawił warunki w szkołach na 

terenie gminy Masłów, gdzie dostępne są dwie hale sportowe, działają sekcje sportowe, są 

zajęcia prowadzone przez GOKiS. Wójt przypomniał o planach modernizacji szkół, 

zwiększeniu nakładów na cele sportowe i edukacyjne. Wszystkie te działania mają na celu 

zwiększenie oferty dla dzieci.  
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Przedstawiciel Stowarzyszenia Nowoczesna Gmina Bogusław Krukowski zabrał głos 

informując, że rozmawiał z rodzicami, którzy skarżą się na brak informacji, brak konsultacji. 

Jeśli rodzice nie dowiedzą się od dyrekcji szkoły to nie mają tej wiedzy. Pan Krukowski dodał, 

że przykładem tego jest podjęta uchwała o współpracy z organizacjami pozarządowymi, 

gdzie według Pana Krukowskiego tak naprawdę konsultacji nie było; Wojewoda zarzuciła, że 

nieprawidłowo podjęta została uchwała. 

Wójt Gminy odpowiedział, że to nieprawda.  

Przewodniczący Rady wyjaśnił, że organ prowadzi postępowanie, co nie oznacza, że 

zarzucił wytyk. 

Pan Krukowski dodał, że trzeba zrobić porządne konsultacje, bo nie stanowi problemu 

rozszerzenie obwodu do Domaszowic Górki. Różne sygnały docierają do stowarzyszenia.  

Wójt Gminy odniósł się do wypowiedzi poprzednika, informując, że najważniejsze w 

samorządzie to być partnerem nie recenzentem. Skoro takie sygnały docierały do Pana, to 

wystarczyło przekazać je do urzędu. Wójt wyjaśnił na jakich płaszczyznach możliwe są 

rozmowy z mieszkańcami, na zebraniach wiejskich, w szkole.   

Radny Artur Lis poinformował, że miał żadnego sygnału nt. zmiany obwodów. 

Sołtys sołectwa Mąchocice Kapitulne dodał, że w tym roku sołtysi już byli w każdym domu na 

swoim terenie. 

Wójt Gminy podkreślił, że w tym momencie nie zmienia się sieci szkół, wobec czego 

konsultacje o którym mówił pan Krukowski nie są wymagane. Obowiązek konsultacji projektu 

jest wtedy, gdy prowadza się zmiany. Wójt poprosił pana Krukowskiego, by podjął 

z samorządem konstruktywną współpracę dla dobra mieszkańców. Wójt podkreślił, że jest 

otwarty na zmiany i poprosił o podanie kontaktów do tych osób, które deklarowały chęć takiej 

zmiany. Wójt zadeklarował, że w dniu jutrzejszym dotrze do tych osób.  

Radna Chyb odniosła się do wypowiedzi Pana Krukowskiego informując, że jest radną z tego 

okręgu i żadnej informacji w tej materii nie otrzymała. Radna dodała, że nie widzi 

konieczności zmiany obwodów szkolnych i narzucania na siłę szkoły. Radna zaapelowała, by 

wybór szkoły pozostawić rodzicom. Ponadto radna dodała, że jako Przewodnicząca Komisji 

Budżetu i Finansów, również życzyła by sobie, aby subwencja oświatowa trafiała do budżetu 

gminy, jednak nie na siłę. 

Radny Fortuna dodał, że analizy prowadzone były przy udziale Dyrektorów szkół: pani 

Niebudek i pani Dyamentowskiej, wobec czego radni ufają, że jest to rzetelny materiał. Skoro 

Pani Dyrektor chodziła od domu do domu i rozmawiała z rodzicami o możliwościach 

edukacyjnych w Woli Kopcowej, to cóż więcej można zrobić.  

Radna Jagiełło zabrała głos informując, że czuje się zażenowana częścią tej dyskusji, 

w której prosi się o podanie namiarów osób, czy to jakaś inwigilacja. 

Przewodniczący Rady odpowiedział, że skoro jest wniosek od rodzica, to należy go 

wysłuchać i wniosek rozpatrzyć. 

Radna Jagiełło przypomniała historię Szkoły w Mąchocicach – Scholasterii, gdzie liczba 

mieszkańców nie wzrosła na przełomie lat. Podczas gdy liczba mieszkańców w Woli 

Kopcowej zwiększyła się znacząco. W Mąchocicach – Scholasterii udało się efektywnie 

pozyskać dzieci z gminy Bodzentyn. Radna dodała, że ma prawo się domagać, by dzieci 

w Woli Kopcowej miały godziwe warunki i bloki sportowe.  

Wójt Gminy odniósł się do wypowiedzi informując, że prośba o namiary czy dotarcie do 

osoby wynika z troski. Wójt przypomniał, że swoją pracę zaczynał w Woli Kopcowej i jest to 

placówka wzorcowa, nie zagrożona w żaden sposób minimalizowaniem, bo nie ma takich 
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powodów. Wójt poinformował o nakładach, jakie gmina ponosi na oświatę. Nasz samorząd 

nie oszczędza na oświacie. Proponowana uchwała nie zamyka żadnej drogi, lecz stabilizuje 

sytuację szkół. Wójt wyjaśnił, że jego intencją było wsparcie tych osób, które zgłaszają chęć 

zmian i jeśli zostało to odebranie niegrzecznie, to przeprasza. 

Nie zgłoszono więcej uwag. Przewodniczący Rady zamknął dyskusję. 

 Przewodniczący przywitał przybyłych gości – przedstawicieli Świętokrzyskiego parku 

Narodowego. 

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

powyższy projekt (stanowi załącznik). 

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

W głosowaniu 15 „za”, jednogłośnie autopoprawka została przyjęta. 

Uchwała Nr XXXIII/304/2017 Rady Gminy Masłów w sprawie projektu dostosowania sieci 

szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – 

Prawo oświatowe – została przyjęta 14 głosami „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym się”. 

Uchwała stanowi załącznik protokołu. 

 

Ad. 21. 

Projekt uchwały w sprawie nabycia w drodze darowizny działki nr 834/33 położonej w Masłowie 

Pierwszym. 

Kierownik referatu Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej Dariusz Korczyński przedstawił 

projekt uchwały. 

Nie zgłoszono uwag. 

Komisja Ochrony Środowiska, Gospodarki Gruntami i Rolnictwa zaopiniowała pozytywnie 

przedstawiony projekt. 

Komisja Budżetu i Finansów zaopiniowała pozytywnie powyższy projekt. 

Uchwała Nr XXXIII/305/2017 Rady Gminy Masłów w sprawie nabycia w drodze darowizny 

działki nr 834/33 położonej w Masłowie Pierwszym – została przyjęta 15 głosami „za”, 

jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik protokołu. 

 

Ad. 23. 

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Masłów. 

Pani Małgorzata Kumór – Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały.  

Brak głosów w tym temacie. 

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

Komisja Budżetu i Finansów zaopiniowała pozytywnie powyższy projekt. 

Uchwała Nr XXXIII/306/2017 Rady Gminy Masłów w sprawie zmiany uchwały 

budżetowej gminy Masłów – podjęta została 15 głosami „za”, jednogłośnie i stanowi 

załącznik protokołu. 

 

Ad. 24.  

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Masłów na lata 2017 – 2027. 

Przewodniczący Rady poinformował, że w tematyce wkradł się błąd, co do okresu czasu, 

w projekcie jest prawidłowo – na lata 2017 – 2027. 

Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały.  

Brak głosów. 
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Komisja ds. Inwestycji zaopiniowała pozytywnie przedstawiony projekt. 

Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt. 

Uchwała Nr XXXIII/307/2017 Rady Gminy Masłów w sprawie zmiany uchwały w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Masłów na lata 2017 – 2027 – podjęta została 

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

 

Ad. 25.  

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/278/2016 Rady Gminy Masłów z dnia 29 

grudnia 2016 roku w sprawie zasad na jakich radnym Gminy Masłów przysługują diety. 

Pani Monika Dolezińska – Włodarczyk – Zastępca Wójta Gminy Masłów przedstawiła projekt 

uchwały.  

Nie zgłoszono uwag. 

Komisja Budżetu i Finansów zaopiniowała pozytywnie powyższy projekt. 

Uchwała Nr XXXIII/308/2017 Rady Gminy Masłów w sprawie zmiany uchwały Nr 

XXXI/278/2016 Rady Gminy Masłów z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie zasad na jakich 

radnym Gminy Masłów przysługują diety – przyjęta została w głosowaniu 15 „za”, 

jednogłośnie i stanowi załącznik protokołu. 

 

Ad. 26.  

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/279/2016 Rady Gminy Masłów z dnia 29 
grudnia 2016 roku w sprawie zasad przysługiwania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych 

sołtysom. 

Zastępca Wójta Gminy Monika Dolezińska – Włodarczyk przedstawiła projekt uchwały.  

Brak głosów w tym punkcie. 

Komisja Budżetu i Finansów zaopiniowała pozytywnie omawiany projekt uchwały. 

Uchwała Nr XXXIII/309/2017 Rady Gminy Masłów w sprawie zmiany uchwały Nr 

XXXI/279/2016 Rady Gminy Masłów z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie zasad 

przysługiwania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych sołtysom – została podjęta 

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

 

Ad. 27.  

Przyjęcie sprawozdań z pracy Komisji stałych Rady Gminy Masłów za 2016 rok. 

Przewodniczący Rady poinformował, że Komisje stałe na posiedzeniach zatwierdziły 

sprawozdania z działalności za rok 2016, radni znają ich treść i zapytał, czy jest potrzeba 

odczytywania. 

W związku z brakiem głosów w tej sprawie, Przewodniczący Rady poprosił o przegłosowanie 

sprawozdań. 

Radni, w głosowaniu 15 „za”, jednogłośnie przyjęli sprawozdania z działalności komisji 

stałych za 2016 rok. 

 

Ad. 28.  

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

2017 r. 

Przewodniczący Rady poinformował, poinformował, że Komisje stałe opracowały plan pracy 

na rok 2017 i zapytał, czy jest potrzeba odczytywania załączników do uchwały. 

W związku z brakiem zgłoszeń w tym temacie, Przewodniczący przystąpił do głosowania. 
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Uchwała Nr XXXIII/307/2017 Rady Gminy Masłów w sprawie zatwierdzenia planów pracy 

komisji stałych Rady Gminy Masłów na 2017 r – została przyjęta 15 głosami „za”, 

jednogłośnie i stanowi załącznik protokołu. 

 

Ad. 28a.  

Projekt uchwały w sprawie wydania opinii do projektu planu ochrony środowiska dla 

Świętokrzyskiego Parku Narodowego. 

Kierownik referatu Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej Dariusz Korczyński przedstawił 

projekt uchwały, który zakłada negatywną opinię do projektu planu ochrony środowiska dla 

Świętokrzyskiego Parku Narodowego. Kierownik omówił szczegółowo podstawy zawarte 

w uzasadnieniu. 

Pan Lech Buchholz – przedstawiciel Świętokrzyskiego Parku Narodowego podziękował za 

możliwość zabrania głosu i przekazanie projektu uchwały wraz z uzasadnieniem. Pan 

Buchholz odniósł się do poszczególnych wyjaśnień przedłożonych w uzasadnieniu do 

projektu uchwały, informując, że plan nie wykracza poza obszar parku. Plan ochrony musi 

zawierać katalog zagrożeń i wskazania dotyczące Studium i miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego.  

Brak kolejnych głosów. 

Przewodniczący Rady Gminy podziękował za dotychczasową współpracę m. in. w zakresie 

Studium i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Przewodniczący dodał, 

że, gdyby było tak, jak zostało to dziś przedstawione, że plan ochrony nie wykracza poza 

obszar parku, to stanowisko Rady mogło być inne. Natomiast, przy zawartych w projekcie 

zapisach, dotyczących otuliny parku, gdzie obszar ten obejmuje część sołectwa Ciekoty 

i daje Państwu uprawnienia do ograniczania zabudowy. Ponadto, do tego planu załączona 

została mapka, która tak naprawdę jest nieczytelna i legenda zasłania przebieg otuliny.  

Przedstawiciel Parku podkreślił, że plan nie może wykraczać poza teren parku, a jedynie 

przedstawia wskazania dotyczące zasad zabudowy w sąsiedztwie parku.  

Radna Teodora Jagiełło zabrała głos informując, że wypowiedź Pana Buchholza nie 

przekonała radnej, z całym szacunkiem dla wiedzy. Dlatego radna poinformowała, ze 

zagłosuje zgodnie z propozycją uchwały. 

Radny Robert Fortuna poinformował, że nie podejrzewa o złą wolę Parku Narodowego 

i prosi, by nie odbierać w ten sposób gminy. Jednak sformułowania typu: „jest wysoce 

prawdopodobne...”, czy „uzgodnienia mogą być uwzględnione”, są bardzo nieprecyzyjne. 

Przedstawiciel Parku wyjaśnił, że tak naprawdę Park nie jest zależny od samorządu i nie jest 

tez nadrzędny wobec gminy. Tworzony plan ma na celu ochronę parku. 

Radny Mirosław Januchta zapytał: 

- czy zabudowa mieszkaniowa w południowej części Ciekot jest autentyczną przeszkodą w 

ochronie Parku Narodowego oraz 

- czy niewłaściwym będzie negatywne opiniowanie planu i jaki to będzie miało wpływ. 

Przedstawiciel Parku wyjaśnił, że aby dobrze układała się współpraca zależy nam na 

pozytywnej opinii. Jednak jest to tylko opinia i choć do tej pory w gminie Masłów nie było 

negatywnej opinii w tej kwestii, to stanowisko nie powstrzymuje dalszej procedury.  

Kierownik referatu BiGP przedstawił obawy dotyczące obszaru otuliny i oczekiwania 

mieszkańców dotyczą możliwości wprowadzenia nowych terenów budowlanych. 

Przedstawiony projekt planu ogranicza prawo własności do dysponowania gruntem.  
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Pan Buchholz odpowiedział, że plan nie może ograniczać prawa własności, a jego zadaniem 

jest przedstawienie zagrożeń dla parku.  

Przewodniczący Rady poinformował, że temat został szczegółowo omówiony i zamknął 

dyskusję.  

Komisja Ochrony Środowiska, Gospodarki Gruntami i Rolnictwa, mając na względzie dobro 

mieszkańców zaopiniowała negatywnie przedstawiony projekt planu (stanowi załącznik 

protokołu). 

Uchwała Nr XXXIII/307/2017 Rady Gminy Masłów w sprawie wydania opinii do projektu 

planu ochrony środowiska dla Świętokrzyskiego Parku Narodowego – podjęta została 

13 głosami „za”, przy 2 głosach „wstrzymujących się”. Uchwała stanowi załącznik protokołu. 

 

Ad. 29. 

Interpelacje i zapytania. 

Radna Teodora Jagiełło zabrała głos odnośnie planowanej inwestycji dotyczącej budowy 

obwodnicy Kielc, która prawdopodobnie będzie przebiegała niekorzystnie dla mieszkańców 

gminy. 

Wójt Gminy odpowiedział, że przedstawiciele gminy na bieżąco uczestniczą w rozmowach 

na ten temat. Dyskusje na ten moment nie przesunęły się w żadną stronę, wszystkie 

warianty są brane pod uwagę.  

Radna Jagiełło poinformowała, że sama również odwiedza Pana Tomasza Zbocha i prosi 

o akcent stanowiska w tej sprawie, w formie pisemnej.  

Wójt Gminy odpowiedział, że we wszystkich strategiach jakie są opracowywane wspólnie, 

łącznie z ZIT – ami zostały naniesione uwagi zgłoszone przez gminę. Oczywiście zdajemy 

sobie sprawę, że sytuacja ta nie do końca zależy od nas. 

Radna dodała, że z informacji jakie uzyskała wynika, że niewykluczone jest, że to zadanie 

stanie na najbliższej sesji Sejmiku. Radna poprosiła, by skontaktować się wydziałem 

Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego, być może jakieś plany zostały już przedstawione do 

uzgodnienia, tak by gmina miała czas na obronę stanowiska. 

Nie zgłoszono więcej uwag. 

 

Ad. 30. 

Sprawy organizacyjne, komunikaty.  

Wójt Gminy Masłów Tomasz Lato zaprosił na Noworoczny Tort Kultury, zaplanowany na 

najbliższą sobotę, tj. 28.01.2017 r. 

 

Ad. 31. 

Zakończenie obrad.  

Po wyczerpaniu tematyki Przewodniczący Rady Gminy Masłów Sylwester Wojtyna 

podziękował za udział w XXXIII sesji Rady Gminy Masłów i o godzinie 17:10 zamknął 

obrady. 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

      

Protokolant:     Przewodniczący Rady Gminy Masłów 

Joanna Synak      /-/ Sylwester Wojtyna 


