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Protokół Nr XLII/2017 

z sesji Rady Gminy Masłów, 

która odbyła się w dniu 26 października 2017 roku 

 

 

Tematyka sesji: 

1. Otwarcie sesji. 

2. Stwierdzenie quorum. 

3. Przyjęcie porządku obrad. 

4. Przyjęcie protokołu Nr XLI z poprzedniej sesji. 

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

6. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Programu ochrony środowiska dla Gminy 

Masłów na lata 2017 – 2021 z perspektywą do 2026 roku”.  

7. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat 

rocznych z tytułu trwałego zarządu na rzecz Żłobka Samorządowego „RAJ 

MALUSZKA” w Domaszowicach. 

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 

w 2017 i 2018 roku. 

11. Analiza oświadczeń majątkowych za 2016 rok. 

12. Interpelacje i zapytania. 

13. Sprawy organizacyjne, komunikaty. 

14. Zakończenie obrad.   

 

 

Ad. 1. 

Otwarcie sesji.  

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

roku o godzinie 15:02, w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Masłowie, 

Przewodniczący Rady Gminy Masłów – Sylwester Wojtyna, otworzył obrady. 

Przewodniczący przywitała radnych, sołtysów i przybyłych gości.  

 

Ad. 2. 

Stwierdzenie quorum. 

W dzisiejszym posiedzeniu uczestniczy 13 radnych – 86,7% 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. 

Brak uwag w tym punkcie. 

Porządek obrad został przyjęty 13 głosami „za”, jednogłośnie i stanowi załącznik 

protokołu.  

  

Ad. 4. 

Przyjęcie protokołu Nr XLI  z poprzedniej sesji. 

Przewodniczący Rady poinformował, że do Biura Rady nie wpłynęły uwagi dotyczące 

protokołu. 

Radni, w głosowaniu 13 „za”, jednogłośnie przyjęli protokół Nr XLI/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 uzupełnił, informując że złożony został wniosek o dofinansowanie zadania 

polegającego na rewitalizacji centrum Masłowa Pierwszego. 

Nie zgłoszono uwag, sprawozdanie zostało przyjęte. 

 

Ad. 6. 

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Programu ochrony środowiska dla Gminy 

Masłów na lata 2017 – 2021 z perspektywą do 2026 roku”.  

Pan Wojciech Fąfara – Kierownik referatu Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Ochrony 

Środowiska przedstawił projekty uchwał w sprawie nadania nazw ulic w Domaszowicach.  

Nie zgłoszono uwag.  

Komisja Ochrony Środowiska, Gospodarki Gruntami i Rolnictwa na posiedzeniu w dniu 

23 października br. pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały (stanowi załącznik). 

Komisja Budżetu i Finansów, dnia 23.10.2017 r. zaopiniowała pozytywnie omawiany 

projekt uchwały (stanowi załącznik protokołu). 

Uchwała Nr XLII/395/2017 Rady Gminy Masłów w sprawie uchwalenia „Programu 

ochrony środowiska dla Gminy Masłów na lata 2017 – 2021 z perspektywą do 2026 

roku” – została przyjęta 13 głosami „za”, jednogłośnie i stanowi załącznik protokołu. 

 

Ad. 7. 

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych 

z tytułu trwałego zarządu na rzecz Żłobka Samorządowego „RAJ MALUSZKA” 

w Domaszowicach. 

Przybył Wiceprzewodniczący Rady pan Andrzej Pedrycz. 
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Pan Wojciech Fąfara Kierownik RGKiOŚ przedstawił projekt uchwały; w posiedzeniach 

komisji brał udział pan Paweł Czupryn – przedstawiciel firmy EKO-PRECYZJA. 

Brak uwag w tym punkcie.  

Komisja Ochrony Środowiska, Gospodarki Gruntami i Rolnictwa pozytywnie 

zaopiniowała projekt uchwały (stanowi załącznik protokołu). 

Komisja Oświaty, Kultury, Pomocy Społecznej i Promocji Gminy, w dniu 23.10.br.,  

zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały (stanowi załącznik).  

Komisja Budżetu i Finansów, zaopiniowała pozytywnie omawiany projekt uchwały 

(stanowi załącznik). 

Przybyła radna Teodora Jagiełło. 

Uchwała Nr XLII/396/2017 Rady Gminy Masłów w sprawie wyrażenia zgody na 

udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu na rzecz Żłobka 

Samorządowego „RAJ MALUSZKA” w Domaszowicach – podjęta została 15 głosami 

„za”, jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik protokołu. 

 

Ad. 8.  

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Masłów. 

Pani Małgorzata Kumór – Skarbnik Gminy poprosiła o przyjęcie autopoprawki do 

projektu uchwały, wyjaśniając podstawy jej wniesienia. 

Nie zgłoszono uwag do przedstawionej autopoprawki.  

Komisja Ochrony Środowiska, Gospodarki Gruntami i Rolnictwa pozytywnie 

zaopiniowała autopoprawkę. 

Komisja Oświaty, Kultury, Pomocy Społecznej i Promocji Gminy zaopiniowała 

pozytywnie zgłoszoną autopoprawkę. 

Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała autopoprawkę.  

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

Skarbnik Gminy szczegółowo przedstawiła projekt uchwały.  

Brak głosów w  tym punkcie. 

Komisja ds. Inwestycji, w dniu 23.10.2017 r. pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt 

(stanowi załącznik). 

Komisja Oświaty, Kultury, Pomocy Społecznej i Promocji Gminy zaopiniowała 

pozytywnie projekt uchwały.  

Komisja Ochrony Środowiska, Gospodarki Gruntami i Rolnictwa pozytywnie 

zaopiniowała projekt uchwały. 

Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt. 

Uchwała Nr XLII/397/2017 Rady Gminy Masłów w sprawie zmiany uchwały budżetowej 

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

protokołu. 
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Ad. 9.  

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Masłów na lata 2017 – 2027. 

Skarbnik Gminy zgłosiła autopoprawkę, będącą konsekwencją zmian w budżecie. 

Nie zgłoszono uwag. 

Komisja ds. Inwestycji zaopiniowała pozytywnie zgłoszoną autopoprawkę. 

Komisja Oświaty, Kultury, Pomocy Społecznej i Promocji Gminy zaopiniowała 

pozytywnie autopoprawkę.  

Komisja Ochrony Środowiska, Gospodarki Gruntami i Rolnictwa zaopiniowała 

pozytywnie autopoprawkę. 

Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała przedstawioną 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 Ochrony Środowiska, Gospodarki Gruntami i Rolnictwa pozytywnie 

zaopiniowała projekt uchwały. 

Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt. 

Uchwała Nr XLII/398/2017 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. Uchwała stanowi załącznik protokołu. 

 

Ad. 10.  

Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego 

w 2017 i 2018 roku. 

Skarbnik Gminy Masłów omówiła projekt uchwały.  

Wójt Gminy dodał, że na podstawie porozumienia, zadanie będzie finansowane przez 

cztery samorządy: Powiat Kielecki, Gmina Masłów, Gmina Łączna i Powiat Skarżyski. 

Brak głosów w tym punkcie. 

Komisja ds. Inwestycji pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt. 

Uchwała Nr XLII/399/2017 Rady Gminy Masłów w sprawie zmiany uchwały nr 

XXXII/286/2017 Rady Gminy Masłów z dnia 16 stycznia 2017 r. udzielenia pomocy 

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

i stanowi załącznik protokołu. 

 

Ad. 11.  

Analiza oświadczeń majątkowych za 2016 rok. 
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Przewodniczący Rady przedstawił analizę oświadczeń majątkowych radnych za 2016 rok 

(stanowi załącznik protokołu).  

Sekretarz Gminy Masłów Zbigniew Zagdański przedstawił analizę oświadczeń 

majątkowych pracowników, (kierowników jednostek organizacyjnych gminy, oraz osób 

wydających decyzje administracyjne w imieniu wójta). 

Nie zgłoszono uwag w tym punkcie. 

 

Ad.12. 

Interpelacje i zapytania. 

Brak głosów w tym punkcie. 

 

Ad. 13. 

Sprawy organizacyjne, komunikaty.  

Wójt Gminy Masłów zaprosił na spotkanie z autorem książki oraz do uczestnictwa 

w uroczystych obchodach Narodowego Święta Niepodległości w 99 rocznicę jej 

odzyskania. Uroczystości odbędą się w dniu 11 listopada 2017 roku (zaproszenia 

przekazane radnym na sesji). 

Wójt Gminy przedstawił album MASŁÓW GMINA Z POLOTEM, który został 

przekazany radnym, sołtysom i obecnym na sesji. 

Radna Regina Chyb zwróciła się z prośbą o uzupełnienie kruszywa na ulicy Odzyskanej 

w Domaszowicach. 

Wójt Gminy odpowiedział, że tę sprawę już ktoś zgłosił telefonicznie.  

Radny Robert Fortuna zabrał głos w sprawie ośrodka zdrowia w Mąchocicach 

Kapitulnych, gdzie w ostatnim czasie występowały problemy z dostępnością lekarzy. 

Wójt Gminy przypomniał ostatnie wydarzenia związane z służbą zdrowia i przypomniał 

o planowanej termomodernizacji budynku ośrodka. 

Doktor Janusz Franasik – właściciel NZOZ PULS wyjaśnił szczegółowo sytuację 

ośrodków zdrowia w Mąchocicach Kapitulnych i Masłowie Pierwszym, przedstawił 

harmonogram dyżurów w Mąchocicach.  

Radny Fortuna poinformował, że zdaje sobie sprawę, że będzie bardzo ciężko „załatać” te 

braki po pani doktor Charczuk. Pan Radny sam chciał się dostać do lekarza w jeden 

z poniedziałków, ale lekarza nie było., więc próbował w następny poniedziałek i też się 

nie udało, ze względu na nieobecność lekarza. Jeśli chodzi o kwestie stomatologa, 

to mieszkańcy chwalą sobie usługi świadczone przez panią doktor. Radny zwrócił się 

z prośbą by informacja o dyżurach lekarzy była podawana z większym wyprzedzeniem 

lub w miarę możliwości w stałych godzinach. 

Pan Franasik wyjaśnił, że zamierzenia takie są, jednak dotychczasowy system wynika 

z tego, że w przychodni pracują lekarze stażyści, którzy czasem są zaskakiwani dyżurami 

na oddziałach, stąd konieczność wprowadzenia zmian. Doktor przytoczył również kilka 
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historii, jakie miały miejsce w ośrodku, wyjaśniając że od kilku miesięcy funkcjonuje 

rejestracja na kolejny dzień.  

Radny Mirosław Januchta odnosząc się do wypowiedzi doktora Franasika poinformował, 

że przekaże informację mieszkańcom i zwrócił się z prośbą do pana doktora, by wziął 

udział w spotkaniu z mieszkańcami, zaplanowanym na dzień 06 listopada o godz. 16:30 

w szkole w Mąchocicach. 

Pan Franasik wyraził chęć udziału w spotkaniu. 

Przewodniczący Rady przekazał ogłoszenie Komitetu Budowy Pomnika Lenartowiczów.  

Wójt Gminy podziękował za tę inicjatywę i zadeklarował, że na stronach urzędu również 

jest możliwość publikacji tej informacji. 

Radna Małgorzata Kozubek zabrała głos w sprawie albumu informując, że publikacja jest 

piękna, ale przykro jej, że brakuje jej zdjęcia w chórze Masłowianie, nie została 

doklejona. Radna wyjaśniła, że była w sanatorium, kiedy zdjęcie było robione, ale 

w innych publikacjach została doklejona do fotografii zbiorowej – tu jej nie ma.  

Wójt Gminy odpowiedział, że zdjęcie było konsultowane z Chórem Masłowianie 

i wyjaśnił, że wydawanie albumu jest loterią, niektóre rzeczy można pominąć, ale można 

je też uzupełnić. Wójt poinformował o publikacjach planowanych w przyszłym roku, 

przed upływem kadencji. 

Radna Teodora Jagiełło poinformowała, że odremontowany został pomnik św. Jana 

Nepomucena. Zadanie zostało wykonane bez udziału środków gminy. Blisko 20.000 zł 

przeznaczone na renowację pochodziło z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w 

Kielcach, natomiast postument wykonał  lokalny przedsiębiorca. Pomnik znajduje się na 

działce prywatnej, jest taki pomysł, żeby pomnik był ogólnodostępny, ale to będzie 

wykonane w innej porze roku.   

Wójt podziękował radnej za inicjatywę i poinformował o wyremontowanych pomnikach 

na cmentarzu w Brzezinkach i planowanej budowie pomnika na Białej Górze. 

Radna Jagiełło poinformowała, że w biurze Wojewody jest komórka, w której można 

uzyskać dofinansowanie na remont pomników. Jest jeden warunek: musi to być pomnik 

żołnierzy, jeśli jest tam pochowany ktokolwiek, kto nie był żołnierzem – jest to element 

dyskwalifikujący. Taka sytuacja dotyczyła pomnika Lenartowiczów, gdyż w tej mogile 

jest również pochowana siostra.  

Wójt Gminy zadeklarował wsparcie tej inicjatywy.  

Pan Bogusław Krukowski – przedstawiciel Stowarzyszenia Nowoczesna Gmina 

podziękował za ogłoszenie i dodał, że dla zainteresowanych wsparciem może podać nr 

konta bankowego, dostępny również na stronie internetowej. Pan Krukowski poruszył 

także kwestie wody zalewającej ulicę Graniczną. Przyczyna tego problemu jest znana, 

jednak nic w tej kwestii nie zostało poprawione. Również na ul. Granicznej została 

usunięta kratka i w to miejsce zalany beton, co nie poprawiło bezpieczeństwa. 

Radny Andrzej Pedrycz odpowiedział, że sprawa sączka na ul. Granicznej była zgłoszona 

i z tego co było mówione, to zadanie miało być wykonane. 
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W odpowiedzi Wójt Gminy wyjaśnił, że sprawa była badana, sączek na ul. Słonecznej 

został połączony z kolejnym. Problem wynika z tego, że nie ma co dalej zrobić z tą wodą, 

a puszczenie jej na grunty prywatne nie jest rozwiązaniem.  

Kierownik BiGP Dariusz Korczyński przedstawił pokrótce opracowaną koncepcję 

odprowadzania wód powierzchniowych z rejonu ulicy Granicznej w kierunku 

południowym, koncepcja przewiduje 3 warianty. Uruchomiona została procedura wyboru 

wykonawcy na opracowanie projektu budowlanego, jednak w pierwszym terminie nikt się 

nie zgłosił, wobec czego procedura została ponowiona. Kierownik Korczyński wyjaśnił 

przebieg odbioru tych wód i doda, że część zgód już została pozyskana. Jeśli chodzi 

o samą ulicę Graniczną, część korytek popękała i jeszcze w tym roku zaplanowana jest 

wymiana.   

Wójt Gminy zabrał głos odnośnie drogi wojewódzkiej i niewielkich na ten moment 

możliwości przykrycia rowu wzdłuż tej drogi.  

Radny Fortuna poinformował, że drużyna z gminy Masłów została mistrzem w powiecie  

podczas VII Turnieju Piłki Siatkowej. 

Wójt złożył gratulacje dla całej drużyny, na ręce pana radnego. 

Brak więcej głosów w tym punkcie. 

 

Ad. 14. 

Zakończenie obrad.  

Po wyczerpaniu tematyki Przewodniczący Rady Gminy Masłów Sylwester Wojtyna  

podziękował za udział w XLII sesji Rady Gminy Masłów i o godzinie 16:16 zamknął  

obrady. 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

      

Protokolant:    Przewodniczący Rady Gminy Masłów  

     /-/ Sylwester Wojtyna 


