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Sesja Nr XXXIV/2017 Rady Gminy Masłów  

 

Protokół Nr XXXIV/2017 

z sesji Rady Gminy Masłów, 

która odbyła się w dniu 23 lutego 2017 roku 

 

 

Tematyka sesji: 

1. Otwarcie sesji. 

2. Stwierdzenie quorum. 

3. Przyjęcie porządku obrad. 

4. Przyjęcie protokołów Nr XXXIII z poprzedniej sesji. 

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

6. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego w budynku 

położonym w Wiśniówce 75a. 

7. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/305/2017 Rady Gminy Masłów 

z dnia 26 stycznia 2017 roku w sprawie nabycia w drodze darowizny działki 834/33 

położonej w Masłowie Pierwszym. 

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

9. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Masłów na lata 2017 – 2027. 

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

11. Interpelacje i zapytania. 

12. Sprawy organizacyjne, komunikaty. 

13. Zakończenie obrad.  

 

 

Ad. 1. 

Otwarcie sesji.  

Stosownie do art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, w dniu 23 lutego 2017 roku 

o godzinie 15:06, 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 15 radnych – 100 % z 15 osobowego składu Rady, co 

jest podstawą do podejmowania prawomocnych uchwał. 

Lista obecności stanowi załącznik Nr 1 niniejszego protokołu. 
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Ad. 3. 

Przyjęcie porządku obrad. 

Przewodniczący Rady poinformował, że do porządku obrad nie zgłoszono zmian. 

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

  

Ad. 4. 

Przyjęcie protokołów Nr XXXIII z poprzedniej sesji. 

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

treści zawartych w protokole. 

Radni, w głosowaniu 14 „za”, jednogłośnie przyjęli protokół Nr: XXXIII/2017 z poprzedniej 

sesji Rady Gminy Masłów.  

 

Ad. 5. 

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

Materiał radni otrzymali w statutowym terminie (stanowi załącznik protokołu). 

Wójt Gminy Masłów Tomasz Lato uzupełnił informację poprzez dodanie informacji 

o wyborach sołtysa w Dąbrowie. Na tę funkcję ponownie wybrana została Pani Aniela Cedro. 

Wójt Gminy złożył kondolencje Wiceprzewodniczącemu Rady Gminy Andrzejowi 

Pedryczowi, z powodu śmierci brata.  

Nie zgłoszono uwag, sprawozdanie zostało przyjęte. 

 

Ad. 6. 

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego w budynku 

położonym w Wiśniówce 75a. 

Kierownik referatu Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Wojciech 

Fąfara przedstawił projekt uchwały. 

Nie zgłoszono uwag.   

Komisja Ochrony Środowiska, Gospodarki gruntami i Rolnictwa, w dniu 20.02.br. 

pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

Komisja Budżetu i Finansów, na posiedzeniu w dniu 20.02.2017 r. również zaopiniowała 

pozytywnie projekt uchwały (stanowi załącznik protokołu).  

Uchwała Nr XXXIV/312/2017 Rady Gminy Masłów w sprawie wyrażenia zgody na wynajem 

lokalu użytkowego w budynku położonym w Wiśniówce 75a – została podjęta 15 głosami 

„za”, jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik protokołu. 

 

Ad. 7. 

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/305/2017 Rady Gminy Masłów 

z dnia 26 stycznia 2017 roku w sprawie nabycia w drodze darowizny działki 834/33 

położonej w Masłowie Pierwszym. 

Projekt przedstawił pan Wojciech Fąfara – Kierownik referatu RGKiOŚ. 

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

projekt uchwały. 

Komisja Budżetu i Finansów zaopiniowała pozytywnie przedstawiony projekt. 

Uchwała Nr XXXIV/313/2017 Rady Gminy Masłów w sprawie zmiany uchwały Nr 

XXXIII/305/2017 Rady Gminy Masłów z dnia 26 stycznia 2017 roku w sprawie nabycia w 

drodze darowizny działki 834/33 położonej w Masłowie Pierwszym – przyjęta została 15 

głosami „za”, jednogłośnie i stanowi załącznik protokołu. 

 

Ad. 8. 

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 XXXIV/314/2017 Rady Gminy Masłów w sprawie zmiany uchwały budżetowej 

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

protokołu. 

 

Ad. 9.  

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Masłów na lata 2017 – 2027. 

Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały.  

Nie zgłoszono uwag. 

Komisja ds. Inwestycji zaopiniowała pozytywnie przedstawiony projekt. 

Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt. 

Uchwała Nr XXXIV/315/2017 Rady Gminy Masłów w sprawie zmiany uchwały w sprawie 

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

w głosowaniu 15 „za”, jednogłośnie i stanowi załącznik protokołu. 

 

Ad. 10.  

Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego. 

Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały.  

Brak głosów. 

Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt. 

Uchwała Nr XXXIV/316/2017 Rady Gminy Masłów w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej dla Powiatu Kieleckiego – podjęta została 15 głosami „za”, jednogłośnie. 

Uchwała stanowi załącznik protokołu. 

 

Ad. 11. 

Interpelacje i zapytania. 

Radny Robert Fortuna poprosił o naprawienie dziur między Ciekotami i Brzezinkami, na 

wysokości posesji Pani Moskal i skrętu do leśniczówki.  
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Radny Andrzej Januchta poprosił o spuszczenie wody koło cmentarza w Brzezinkach. 

Przewodniczący Rady Gminy przywitał radnego Powiatu Kieleckiego pana Mirosława 

Gębskiego. 

Sołtys sołectwa Brzezinki Ryszard Januchta dodał, że we wspomnianym przez radnego 

miejscu doszło do wypadku. 

W odpowiedzi Wójt Gminy odpowiedział, że obie te sytuacje są znane i wyjaśnił konieczność 

podwyższenia terenu w okolicy cmentarza. Wójt poinformował o konieczności położenia 

nakładki asfaltowej na drodze powiatowej, o której mówił radny Fortuna i omówił zadania 

planowane na rok 2017. 

Radny Andrzej Januchta dodał, że we wspomnianym odcinku jest wstawiony sączek, który 

wymaga wyczyszczenia. 

Wójt Gminy odpowiedział, że doraźnie w dniu jutrzejszym pracownik postara się naprawić 

ten problem. 

Radna Teodora Jagiełło zgłosiła, że na drodze powiatowej, od posesji pana Rębosza do Pana 

Michty, po lewej stronie jadąc do Masłowa, nie ma rowu. 

Radna Małgorzata Kozubek zgłosiła dwa problemy: 

1) Na drodze powiatowej ul. Podklonówka pozapadały się studzienki kanalizacyjne, 

2) Mieszkańcy proszą o zmianę czy dodanie kursu busa, który jeździłby w kierunku 

urzędu, ośrodka zdrowia czy apteki, a nie ja teraz, przez ul Krajobrazową. 

Wójt Gminy zaproponował, by takie rozmowy prowadzić z przewoźnikiem. 

Radny Janusz Obara zgłosił potrzebę poprawienia przepustu (lewa strona) na łączniku 

z Doliną Marczakową – ul. Panoramiczna. 

W odpowiedzi Wójt Gminy odpowiedział, że wszystkie te sygnały przyjmuje i poprosił 

o cierpliwość w ich realizacji, wyjaśniając sytuację pracowników gospodarczych. 

Radny Ryszard Filipowicz zgłosił, że przy okazji wyborów sołtysa był sygnał od 

mieszkańców, dotyczący aut zatrzymujących się przy budowie Pana Słabiaka w Dąbrowie 

Łąki. Mieszkańcy mają problem z przejazdem, gdyż praktycznie przez cały dzień auta są 

zaparkowane wzdłuż drogi, bez żadnej przerwy.  

Radny Stanisław Doleziński dodał, ze taka sama sytuacja jest na ulicy Barczańskiej.  

Radna Kozubek poprosiła o interwencję na ulicy Księdza Józefa Marszałka w Masłowie 

Pierwszym, na wysokości chodnika do kościoła, gdzie notorycznie rów i kratka są zatkane, 

a woda płynie po drodze.   

Wójt Gminy odpowiedział, że sprawa również jest znana. Mimo wielokrotnych próśb, 

monitów nic się nie zmieniło. Nawet czyszczenia przez pracowników gminy jest odbierane 

jako naruszenie własności i z tego tytułu zgłaszane są skargi. 

Radny Fortuna zapytał o sprawę światłowodu w północnej części gminy. 

Wójt Gminy odpowiedział, że ze strony urzędu gminy nie ma żadnych spowolnień tych 

działań. Zadanie jest realizowane przez prywatne firmy, które skorzystały z dofinansowania, 

być może wynika to z terminów realizacji – do 2018 roku i kondycji finansowej tych firm. 

Radny Filipowicz podziękował za uruchomienie internetu w świetlicy w Dąbrowie. 
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Radna Kozubek zgłosiła, że na ulicy Modrzewiowej na jednej z lamp światłowód został 

powieszony i ktoś z tego korzysta. Pozostali mieszkańcy również chcieliby mieć taką 

możliwość. 

Sołtys sołectwa Mąchocice Kapitulne Pan Jan Sobecki zgłosił, że na odcinku drogi 

w Mąchocicach Górnych, od nr 1 do 30 nawierzchnia wymaga poprawy, rowy wymagają 

wzmocnienia. Sołtys zapytał także o możliwość zgłoszenia się do planowanego projektu 

dotyczącego źródeł odnawialnych i zwrócił uwagę, że w innych gminach podawana jest 

informacja o wyższym dofinansowaniu.  

Wójt Gminy wyjaśnił, że wszystkie samorządy będą miały dofinansowanie na tym samym 

poziomie, czyli 60%. Wójt wyjaśnił, że szczegółowo sprawę prowadzi Sekretarz Gminy. 

Zbigniew Zagdański – Sekretarz Gminy wyjaśnił z czego wynikały rozbieżności i przybliżył 

informacje jakie docierały do urzędu. Sekretarz poinformował, że w połowie marca 

zorganizuje spotkania z mieszkańcami, w celu podania bardziej szczegółowych informacji. 

Wójt Gminy dodał, że na zebraniu Związku Gmin Gór Świętokrzyskich problem OZE 

również został poruszony, gdyż problemy z którymi się borykamy mają wszystkie gminy, 

które zdecydowały się przystąpić do tego zadania. 

Sekretarz Gminy dodał, że należy mieć pełną świadomość, że te pieniądze będzie bardzo 

trudno pozyskać, gdyż zainteresowanie jest duże, a pula środków nie wystarczy na 

zaspokojenie wszystkich potrzeb.  

Nie zgłoszono więcej uwag. 

 

Ad. 12. 

Sprawy organizacyjne, komunikaty.  

Przewodniczący Rady Gminy odczytał zaproszenie Starostwa Powiatowego na XVII Halowe 

Mistrzostwa Radnych i Pracowników Samorządowych w Piłce Nożnej o Puchar Starosty 

Kieleckiego, zaplanowane na dzień 25.03.2017 r. w Chęcinach. Przewodniczący Rady 

zaproponował, by koordynatorem został radny Robert Fortuna.  

Radny Fortuna wyraził zgodę.  

Przewodniczący Rady poinformował również, że 20 lutego br. wpłynęło pismo od mieszkańca 

Ciekot z prośbą o odczytanie treści na posiedzeniu Rady i podjęcie interwencji w sprawie 

sporu sąsiedzkiego i rodzinnego. Jednak z uwagi na zawarte w piśmie dane osobowe i opisy 

sytuacji – odczytanie jest niemożliwe. Przewodniczący Rady dodał również, że przedstawione 

treści wykraczają poza kompetencje Rady Gminy, a ponieważ pismo o tej samej treści zostało 

złożone do Wójta Gminy Masłów – urząd podjął kroki zmierzające do zbadania sprawy.  

Wójt Gminy Masłów dodał, że temat jest znany służbom od kilku miesięcy i miarę 

możliwości prawnych poczynione zostały odpowiednie działania. 

Brak więcej głosów. 

 

Ad. 13. 

Zakończenie obrad.  
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Po wyczerpaniu tematyki Przewodniczący Rady Gminy Masłów Sylwester Wojtyna 

podziękował za udział w XXXIV 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 


