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Sesja Nr XXXVI/2017 Rady Gminy Masłów  

Protokół Nr XXXVI/2017 

z sesji Rady Gminy Masłów, 

która odbyła się w dniu 27 kwietnia 2017 roku 

 

Tematyka sesji: 

1. Otwarcie sesji. 

2. Stwierdzenie quorum. 

3. Przyjęcie porządku obrad. 

4. Przyjęcie protokołu Nr XXXV z poprzedniej sesji. 

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

6. Informacja na temat głównych założeń i efektów wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju 

(LSR) na lata 2014 – 2020.  

7. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2016 rok. 

8. Projekt uchwały w sprawie nabycia w drodze darowizny działek nr 49/5 i nr 49/21  

położonych w Domaszowicach. 

9. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały NR XXXI/273/2016 Rady Gminy Masłów 

z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 

2017. 

10. Projekt uchwały w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania 

nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe. 

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

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

Finansowej Gminy Masłów na lata 2017 – 2027. 

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

14. Interpelacje i zapytania. 

15. Sprawy organizacyjne, komunikaty. 

16. Zakończenie obrad.  

 

 

Ad. 1. 

Otwarcie sesji.  

Stosownie do art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, w dniu 27 kwietnia 2017 roku 

o godzinie 14:37, 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 XXXV z poprzedniej sesji. 

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

treści zawartych w protokole. 

Radni, w głosowaniu 15 „za”, jednogłośnie przyjęli protokół Nr: XXXV/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 przedstawił sprawozdanie, uzupełniając informację o samochodzie strażackim, 

termomodernizacji budynków szkół w ramach dofinansowania oraz o projekcie OZE). 

Nie zgłoszono uwag, sprawozdanie zostało przyjęte. 

 

Ad. 6. 

Informacja na temat głównych założeń i efektów wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju 

(LSR) na lata 2014 – 2020.  

Pani Lucyna Micek – przedstawiciel Lokalnej Grupy Działania „Wokół Łysej Góry” 

przedstawiła informację o realizacji projektów i naborach planowanych na drugą połowę 2017 

roku. 

Wójt Gminy Masłów podziękował za zaangażowanie na rzecz gmin podkreślając dobrą 

współpracę z LGD.  

Nie zgłoszono uwag, informacja została przyjęta. 

 

Ad. 7. 

Ocena zasobów pomocy społecznej za 2016 rok. 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej pani Aneta Kułak przedstawiła informację 

stanowiącą załącznik protokołu. 

Nie zgłoszono uwag. 

Komisja Oświaty, Kultury, Pomocy Społecznej i Promocji Gminy, w dniu 24.04.br., 

pozytywnie zaopiniowała przedstawioną informację. 

Komisja Budżetu i Finansów, na posiedzeniu w dniu 24.04.2017 r., pozytywnie zaopiniowała 

omawiany dokument. 

W głosowaniu 15 „za”, jednogłośnie radni przyjęli informację.  
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Ad. 8. 

Projekt uchwały w sprawie nabycia w drodze darowizny działek nr 49/5 i nr 49/21  

położonych w Domaszowicach. 

Kierownik referatu Budownictwa i Gospodarki przestrzennej pan Dariusz Korczyński 

przedstawił projekt uchwały.  

Przewodniczący Rady przywitał pana Pawła Kmieć – przedstawiciela Świętokrzyskiej Izby 

Rolniczej.  

Wójt Gminy dodał, że droga jest już częściowo wykonana, utwardzona, z mediami.  

Brak głosów w tym punkcie. 

Komisja Ochrony Środowiska, Gospodarki Gruntami i Rolnictwa pozytywnie zaopiniowała 

projekt uchwały. 

Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt. 

Uchwała Nr XXXVI/328/2017 Rady Gminy Masłów w sprawie nabycia w drodze darowizny 

działek nr 49/5 i nr 49/21  położonych w Domaszowicach – podjęta została 15 głosami „za”, 

jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik protokołu. 

 

Ad. 9.  

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały NR XXXI/273/2016 Rady Gminy Masłów 

z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017. 

Zastępca Wójta Gminy Masłów pani Monika Dolezińska – Włodarczyk omówiła projekt 

uchwały. 

Przewodniczący Rady zapytał, czy kwota jest uzależniona od ilości zezwoleń. 

Zastępca Wójta odpowiedziała, że tak. 

Nie wniesiono uwag do przedstawionego projektu. 

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

przedstawiony projekt uchwały. 

Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt. 

Uchwała Nr XXXVI/329/2017 Rady Gminy Masłów w sprawie zmiany uchwały NR 

XXXI/273/2016 Rady Gminy Masłów z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia 

Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i 

Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017 – została przyjęta w głosowaniu 15 „za”, 

jednogłośnie i stanowi załącznik protokołu. 

 

Ad. 10.  

Projekt uchwały w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania nagród 

i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe. 

Pani Monika Dolezińska – Włodarczyk – Zastępca Wójta Gminy Masłów przedstawiła 

projekt uchwały.  

Wójt Gminy dodał, że to kolejny sposób wspierania osób uprawiających sport i odnoszących 

sukcesy w tej dziedzinie. Gmina przekazuje rocznie ponad 130.000 zł na działania sportowe.   

Brak głosów w  tym temacie. 
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Komisja światy, Kultury, Pomocy Społecznej i Promocji Gminy pozytywnie zaopiniowała 

projekt uchwały. 

Komisja Budżetu i Finansów zaopiniowała pozytywnie powyższy projekt. 

Uchwała Nr XXXVI/330/2017 Rady Gminy Masłów w sprawie szczegółowych zasad, trybu 

przyznawania i pozbawiania nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki 

sportowe – podjęta została 15 głosami „za”, jednogłośnie i stanowi załącznik protokołu. 

 

Ad. 11. 

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Masłów. 

Pani Małgorzata Kumór – Skarbnik Gminy zgłosiła autopoprawkę. 

Komisja Budżetu i Finansów zaopiniowała pozytywnie omawianą autopoprawkę w dniu 

27.04.br. 

Skarbnik Gminy szczegółowo przedstawiła projekt uchwały.  

Brak głosów w  tym temacie. 

Komisja ds. Inwestycji w dniu 24.04.br. pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt (stanowi 

załącznik). 

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

projekt uchwały.  

Komisja Budżetu i Finansów zaopiniowała pozytywnie powyższy projekt. 

Uchwała Nr XXXVI/331/2017 Rady Gminy Masłów w sprawie zmiany uchwały budżetowej 

gminy Masłów – wraz z autopoprawką podjęta została 15 głosami „za”, jednogłośnie. 

Uchwała stanowi załącznik protokołu. 

 

Ad. 12. 

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Masłów na lata 2017 – 2027. 

Skarbnik Gminy poinformowała o autopoprawce, będącej konsekwencją poprzedniej 

uchwały.  

Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała zaproponowaną autopoprawkę. 

W głosowaniu 15”za, jednogłośnie radni przyjęli autopoprawkę. 

Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały. 

Nie zgłoszono uwag. 

Komisja ds. Inwestycji zaopiniowała pozytywnie przedstawiony projekt. 

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

projekt uchwały.  

Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt. 

Radni, w głosowaniu 15”za”, jednogłośnie przyjęli autopoprawkę.                                                                                                             

Uchwała Nr XXXVI/332/2017 Rady Gminy Masłów w sprawie zmiany uchwały w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Masłów na lata 2017 – 2027 – wraz 

z autopoprawką została przyjęta w głosowaniu 15 „za”, jednogłośnie i stanowi załącznik 

protokołu. 
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Ad. 13.  

Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego. 

Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały.  

Brak głosów. 

Komisja ds. Inwestycji zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały. 

Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt. 

Uchwała Nr XXXVI/333/2017 Rady Gminy Masłów w sprawie udzielenia pomocy 

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

Uchwała stanowi załącznik protokołu. 

 

Ad. 14.  

Interpelacje i zapytania. 

Radny Piotr Zegadło zgłosił konieczność naprawy wjazdu na lotnisko, gdzie zapadł się 

przepust i woda wypływa przez studzienkę kanalizacyjną, co stanowi niebezpieczeństwo na 

drodze. Wjazd prawdopodobnie należy do lotniska. 

Wójt Gminy szczegółowo wyjaśnił sytuację. Sprawa została zgłoszona do Powiatu (również 

w wersji pisemnej) jako pilna. Wójt zadeklarował, że w dniu jutrzejszym ponowi interwencję. 

Radna Regina Chyb zwróciła się do Radnych Powiatowych z prośbą o interwencję w sprawie 

zakłóconego spływu wód w Domaszowicach. Na wysokości posesji państwa Karyś woda 

spływająca z góry wypływa na ulicę i ludzie czekający na przystanku autobusowym są 

notorycznie ochlapywani. 

W odpowiedzi Wójt Gminy wyjaśnił szczegółowo, że zna sprawę tego miejsca. Zaistniała 

sytuacja ma trzy podłoża: wysypany żwir na tej drodze, zamiast fragmentu asfaltu, przystanek 

zlokalizowany niewłaściwie, problem ze spływem z prywatnego gruntu, dla którego nie ma 

wykonanego operatu wodnoprawnego. Wójt poinformował, że ma deklarację, ze w tym roku 

problem tego miejsca będzie rozwiązany, jednak wymaga to przygotowania dokumentacji. 

Radna Teodora Jagiełło zgłosiła, że w okolicy wspomnianego miejsca jest jeszcze jeden 

problem dotyczący złego wyprofilowania dróg – zjazd z drogi powiatowej na drogę 

równoległą do drogi ekspresowej. Jadąc od Woli Kopcowej w kierunku Kielc nie ma 

możliwości, by skręcając nie zjechać na przeciwległy pas. 

Wójt Gminy zwrócił się z prośbą, by oprócz zgłoszeń kierowanych z urzędu, radni zgłaszali 

sygnały bezpośrednio do właściciela drogi. Skierowanie pisma przez Państwa będzie 

dodatkowym sygnałem dla zarządcy drogi, że sprawa wymaga szybkiej interwencji. 

Radna Małgorzata Kozubek przypomniała o zgłaszanej sprawie zatkanej kratki na ul Księdza 

Józefa Marszałka na wysokości kościoła.  

Wójt Gminy odpowiedział, że nie podejmuje się interwencji w tej sprawie, poza pismami 

ponaglającymi właściciela, z uwagi na problemy z właścicielem, który każdorazowe próby 

porządkowania zgłasza na policję. Nawet gdy pracownik zamiatał drogę, zostało złożone 

zawiadomienie o uszkodzeniu krzewów, chociaż nie miało to miejsca.  

Radna Kozubek dodała, że właściciel posesji rozmawiał z nią wyjaśniając swoje zachowanie 

tym, że przy odśnieżaniu ulicy pracownicy zrzucają śnieg z solą na jego posesję. Radna 
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podziękowała za ustawienie przystanku w Masłowie Pierwszym, obok budynku Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej. 

Pan Marian Zarzycki – Radny Powiatu Kieleckiego zabrał głos informując o działaniach 

podejmowanych przez Radnych Powiatowych na rzecz gminy Masłów. Pan Radny 

poinformował, że nie miał sygnału w sprawie zgłaszanej przez radną Chyb i zadeklarował 

swą pomoc.  

Nie zgłoszono więcej uwag. 

 

Ad. 15. 

Sprawy organizacyjne, komunikaty.  

Przewodniczący Rady przypomniał o upływającym terminie na składanie oświadczeń 

majątkowych za 2016 rok. 

Radny Piotr Zegadło zaprosił na mszę św. z okazji Dnia Strażaka w dniu 03 maja godz. 10:00 

w Masłowie Pierwszym oraz na prezentację nowego wozu strażackiego i poczęstunek w 

formie grochówki i grilla w Ameliówce. 

Radna Małgorzata Kozubek poinformowała o możliwości zorganizowania wycieczki 

integracyjnej dla radnych i sołtysów do Białego Dunajca w dniach 8 – 9 lipca br. Zgłoszenia 

należy kierować do pani radnej.  

Wójt Gminy Masłów Tomasz Lato zaprosił na: 

 eliminacje do Buskich Spotkań z Folklorem w dniu 01 maja w amfiteatrze 

w Ciekotach,  

 3 maja po mszy św. Przy Dworze Żeromskiego w Ciekotach odbędzie się uroczystość 

związana z odtworzeniem śpiewania pieśni majowych, z udziałem biskupa Mariana 

Florczyka, 

 Koncert Bogusława Morka w parafii w Domaszowicach w dniu 07 maja br. o godz. 

18:00, gdzie można będzie zakupić cegiełki. 

 

Ad. 16. 

Zakończenie obrad.  

Po wyczerpaniu tematyki Przewodniczący Rady Gminy Masłów Sylwester Wojtyna 

podziękował za udział w XXXVI sesji Rady Gminy Masłów i o godzinie 15:50 zamknął 

obrady. 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

      

Protokolant:     Przewodniczący Rady Gminy Masłów 

Joanna Synak      /-/ Sylwester Wojtyna 


