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Sesja Nr XLV/2018 Rady Gminy Masłów  

 

Protokół Nr XLV/2018 

Z sesji Rady Gminy Masłów, 

Która odbyła się w dniu 25 stycznia 2018 roku 

 

Tematyka sesji: 

1. Otwarcie sesji. 

2. Stwierdzenie quorum. 

3. Przyjęcie porządku obrad. 

4. Przyjęcie protokołu Nr XLIII z poprzedniej sesji. 

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

6. Projekt uchwały w sprawie „Wieloletniego Programu Gospodarowania 

Mieszkaniowym Zasobem Gminy Masłów na lata 2018-2022”. 

7. Projekt uchwały w sprawie sprzedaży działek nr 735/12 i nr 735/14 położonych 

w Brzezinkach stanowiących własność gminy Masłów. 

8. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki nr 530/1 położonej 

w Mąchocicach Kapitulnych, stanowiącej własność Gminy Masłów, wpisanej do 

rejestru zabytków. 

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

w 2018 roku. 

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

na realizację programu oferującego pomoc niepełnosprawnym. 

11. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Górno. 

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

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

Finansowej Gminy Masłów na lata 2018 – 2028.  

14. Przyjęcie sprawozdań z pracy Komisji stałych Rady Gminy Masłów za 2017 rok. 

15. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji stałych Rady 

Gminy Masłów na 2018 rok. 

16. Interpelacje i zapytania. 

17. Sprawy organizacyjne, komunikaty. 

18. Zakończenie obrad.  

 

 

Ad. 1. 

Otwarcie sesji.  

Stosownie do art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, w dniu 25 stycznia 2018 roku 

o godzinie 15:08, w Gminnym Ośrodku Kultury w Masłowie, Przewodniczący Rady 

Gminy Masłów – Sylwester Wojtyna, otworzył obrady. Przewodniczący przywitał 

radnych, sołtysów i przybyłych gości. W sesji uczestniczą przedstawiciele Komisariatu 



  2 z 12 

Sesja Nr XLV/2018 Rady Gminy Masłów  

Policji I w Kielcach: kom Dariusz Kuroś – Komendant Komisariatu, podinsp. Artur 

Długosz – Zastępca Komendanta, Kierownik Rewiru Dzielnicowych, asp. Dariusz Pająk – 

Kierownik Rewiru Dzielnicowych, sierż. Grzegorz Michta – dzielnicowy terenu gminy 

Masłów oraz asp. Sztab. Mirosław Wawrzeńczyk.  

 

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. 

Brak uwag w tym punkcie. 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że wpłynął wniosek o dodanie do porządku 

obrad punktu 13a) – projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/298/2017 

Rady Gminy Masłów z dnia 26 stycznia 2017 r. W sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Mąchocice Kapitulne na 

terenie gminy Masłów.  

W głosowaniu 13”za”, jednogłośnie radni przyjęli proponowaną zmianę. 

Przewodniczący Rady poprosił także o naniesienie poprawki w punkcie 13, gdyż 

Wieloletnia Prognoza Finansowa dotyczy lat 2018 – 2028. 

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

załącznik protokołu.  

  

Ad. 4. 

Przyjęcie protokołu Nr XLIV z poprzedniej sesji. 

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

protokołu. 

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

Nie zgłoszono uwag, sprawozdanie zostało przyjęte. 

 

Ad. 6. 

Projekt uchwały w sprawie „Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym 

Zasobem Gminy Masłów na lata 2018-2022”. 
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Kierownik referatu Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska Wojciech 

Fąfara przedstawił projekt uchwały.  

Brak głosów w tym punkcie. 

Komisja Ochrony Środowiska, Gospodarki Gruntami i Rolnictwa w dniu 22.01.2018 r.  

Pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały (stanowi załącznik protokołu). 

Komisja Budżetu i Finansów, na posiedzeniu w dniu 22 stycznia br. Pozytywnie 

zaopiniowała powyższy projekt (stanowi załącznik). 

Uchwała Nr XLV/448/2018 Rady Gminy Masłów w sprawie „Wieloletniego Programu 

Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Masłów na lata 2018-2022” – 

podjęta została 14 głosami „za”, jednogłośnie i stanowi załącznik protokołu. 

 

Ad. 7. 

Projekt uchwały w sprawie sprzedaży działek nr 735/12 i nr 735/14 położonych 

w Brzezinkach stanowiących własność gminy Masłów. 

Pan Wojciech Fąfara – Kierownik RGKiOŚ przedstawił projekt uchwały.  

Nie zgłoszono więcej uwag.  

Komisja Ochrony Środowiska, Gospodarki Gruntami i Rolnictwa zaopiniowała 

pozytywnie projekt uchwały. 

Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt. 

Uchwała Nr XLV/449/2018 Rady Gminy Masłów w sprawie sprzedaży działek nr 735/12 

i nr 735/14 położonych w Brzezinkach stanowiących własność gminy Masłów – przyjęta 

została 14 głosami „za”, jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik protokołu. 

 

Ad. 8.  

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki nr 530/1 położonej 

w Mąchocicach Kapitulnych, stanowiącej własność Gminy Masłów, wpisanej do rejestru 

zabytków. 

Kierownik RGKiOŚ Wojciech Fąfara omówił projekt uchwały.  

Nie zgłoszono więcej uwag.  

Komisja Ochrony Środowiska, Gospodarki Gruntami i Rolnictwa pozytywnie 

zaopiniowała projekt uchwały. 

Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt. 

Uchwała Nr XLV/450/2018 Rady Gminy Masłów wyrażenia zgody na zbycie działki nr 

530/1 położonej w Mąchocicach Kapitulnych, stanowiącej własność Gminy Masłów, 

wpisanej do rejestru zabytków – została podjęta 14 głosami „za”, jednogłośnie i stanowi 

załącznik protokołu. 

 

Ad. 9.  

Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego 

w 2018 roku. 
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Temat przedstawiła Skarbnik Gminy Masłów Małgorzata Kumór. 

Brak dyskusji w tym punkcie. 

Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt. 

Uchwała Nr XLV/451/2018 Rady Gminy Masłów w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej dla Powiatu Kieleckiego w 2018 roku – została przyjęta w głosowaniu 14 

„za”, jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik protokołu. 

 

Ad. 10.  

Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego na 

realizację programu oferującego pomoc niepełnosprawnym. 

Temat przedstawiła Skarbnik Gminy Masłów.  

Nie zgłoszono uwag do projektu uchwały. 

Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

Uchwała Nr XLV/452/2018 Rady Gminy Masłów w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej dla Powiatu Kieleckiego na realizację programu oferującego pomoc 

niepełnosprawnym – podjęta została 14 głosami „za”, jednogłośnie i stanowi załącznik 

protokołu. 

 

Ad. 11.  

Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Kieleckiego 

w 2018 roku. 

Skarbnik Gminy Masłów omówiła projekt uchwały.  

Brak głosów w tym punkcie. 

Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt. 

Uchwała Nr XLV/453/2018 Rady Gminy Masłów w sprawie udzielenia pomocy 

rzeczowej dla Powiatu Kieleckiego w 2018 roku – została przyjęta w głosowaniu 14 „za”, 

jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik protokołu. 

 

Ad. 12.  

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Masłów. 

Pani Małgorzata Kumór – Skarbnik Gminy szczegółowo przedstawiła projekt uchwały. 

Brak głosów w tym punkcie. 

Komisja ds. Inwestycji 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. 

Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt. 
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Uchwała Nr XLV/454/2018 Rady Gminy Masłów w sprawie zmiany uchwały budżetowej 

gminy Masłów – została podjęta 14 głosami „za”, jednogłośnie i stanowi załącznik 

protokołu. 

 

Ad. 13.  

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Masłów na lata 2018 – 2028. 

Temat przedstawiła Skarbnik Gminy Małgorzata Kumór.  

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 zaopiniowała 

pozytywnie projekt uchwały. 

Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt. 

Uchwała Nr XLV/455/2018 Rady Gminy Masłów w sprawie zmiany uchwały w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Masłów na lata 2018 – 2028 – podjęta została  

w głosowaniu 14 „za”, jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik protokołu. 

 

Ad. 13a.  

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/298/2017 Rady Gminy Masłów 

z dnia 26 stycznia 2017 r. W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego sołectwa Mąchocice Kapitulne na terenie gminy 

Masłów. 

Kierownik referatu Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej Dariusz Korczyński omówił 

projekt uchwały.  

Brak głosów w tym punkcie. 

Komisja ds. Inwestycji zaopiniowała pozytywnie przedstawiony projekt. 

Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt. 

Uchwała Nr XLV/456/2018 Rady Gminy Masłów w sprawie zmiany uchwały Nr 

XXXIII/298/2017 Rady Gminy Masłów z dnia 26 stycznia 2017 r. W sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

sołectwa Mąchocice Kapitulne na terenie gminy Masłów – została podjęta 

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

 

Ad. 14.  

Przyjęcie sprawozdań z pracy Komisji stałych Rady Gminy Masłów za 2017 rok. 

Przewodniczący Rady zwrócił się z pytaniem, czy jest potrzeba odczytywania sprawozdań 

wypracowanych przez komisje stałe.  

Wobec braku głosów w tej sprawie Przewodniczący Rady poprosił o stanowiska komisji. 
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Komisja do spraw Inwestycji pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z działalności za 

2017 rok (stanowi załącznik protokołu).  

Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie (stanowi załącznik). 

Komisja Ochrony Środowiska, Gospodarki Gruntami i Rolnictwa zaopiniowała 

pozytywnie sprawozdanie z działalności za 2017 rok. 

Komisja Oświaty, Kultury, Pomocy Społecznej i Promocji Gminy pozytywnie 

zaopiniowała sprawozdanie.  

Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie. 

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego zaopiniowała pozytywnie opracowane 

sprawozdanie z działalności.  

W głosowaniu 14 „za”, jednogłośnie radni przyjęli sprawozdania z pracy komisji stałych 

za 2017 rok. 

 

Ad. 15.  

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji stałych Rady Gminy 

Masłów na 2018 rok. 

Przewodniczący Rady Gminy Masłów Sylwester Wojtyna poinformował, że na ostatnim 

posiedzeniu komisje sporządziły plany pracy i zapytał, czy jest potrzeba ich 

odczytywania. 

Wobec braku głosów w tej sprawie Przewodniczący Rady poprosił o stanowiska Komisji. 

Komisja do spraw Inwestycji pozytywnie przyjęła przygotowany plan pracy na 2018 rok.  

Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała plan pracy. 

Komisja Oświaty, Kultury, Pomocy Społecznej i Promocji Gminy pozytywnie 

zaopiniowała opracowany plan pracy.  

Komisja Ochrony Środowiska, Gospodarki Gruntami i Rolnictwa zaopiniowała 

pozytywnie plan pracy. 

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego zaopiniowała pozytywnie plan pracy na 

2018 rok.  

Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała sporządzony plan pracy. 

Uchwała Nr XLV/457/2018 Rady Gminy Masłów zatwierdzenia planów pracy Komisji 

stałych Rady Gminy Masłów na 2018 rok – została podjęta w głosowaniu 14 „za”, 

jednogłośnie i stanowi załącznik protokołu. 

 

Ad.16. 

Interpelacje i zapytania. 

Wójt Gminy Masłów zabrał głos informując, że dzisiejsza sesja jest szczególna z racji 

uczestniczących w niej władz Komisariatu I Policji w Kielcach. Wójt podsumował 

współpracę, której efekty podsumowała Komenda Miejska Policji w Kielcach, 

w sprawozdaniu z działalności za rok 2017. Wójt podziękował za pełnioną służbę 

i zapewnienie bezpieczeństwa na wysokim poziomie. Szczególne podziękowania 
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skierował do odchodzącego na emeryturę Pana Mirosława Wawrzeńczyka, który przez 

ponad 28 lat pełnił służbę w policji, a od 2004 roku pracował jako dzielnicowy w gminie 

Masłów i przez wiele lat współpracował jako członek Komisji ds. Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wójt podziękował także Radzie Gminy 

Masłów za okazywane wsparcie finansowe na zakup samochodów dla policji.    

Mirosław Wawrzeńczyk podziękował za współpracę. 

Wójt Gminy przywitał nowego dzielnicowego sierż. Grzegorza Michtę i zadeklarował 

pełne wsparcie i współpracę.  

Radna Małgorzata Kozubek zwróciła się z pytaniem, czy jest szansa na przywrócenie 

posterunku, np. W ramach rewitalizacji Masłowa. 

Wójt Gminy odpowiedział, że ustalanie lokalizacji posterunków odbywa się przy ścisłej 

współpracy samorządu z policją. Podejmowane decyzje wiążą się z odległością od 

centrum miast i ilością interwencji. Wójt dodał, że gmina jest zainteresowana tym 

tematem i przypomniał, że na terenie gminy prowadzone były dyżury dzielnicowego 

i niestety nie cieszyły się dużym zainteresowaniem. Podsumowując, Wójt Gminy dodał, 

że najważniejsze jest bezpieczeństwo mieszkańców i ilość policjantów w terenie. 

Komendant Komisariatu I kom. Dariusz Kuroś dodał, że prowadzone są statystyki 

wieloletnie na temat ilości patroli w gminie. W czasie funkcjonowania posterunku takich 

służb było około 600, po reorganizacji tych patroli jest ponad 2000, czyli trzykrotnie 

więcej. Związane jest to z ilością policjantów pracujących w Komisariacie, poza 

patrolami są też prace służb kryminalnych. Komendant podziękował za możliwość 

spotkania na dzisiejszej sesji i zachęcił do kontaktu również za pomocą Mapy Zagrożeń, 

która jest anonimowa.  

Sierżant Grzegorz Michta podziękował za miłe przyjęcie i zadeklarował, że jest do 

dyspozycji. 

Sołtys sołectwa Mąchocice Kapitulne pan Jan Sobecki zabrał głos informując, że w jego 

ocenie gmina jest położona za blisko miasta, a obecnie przyjęte rozwiązanie jest bardzo 

dobre. 

Przewodniczący Rady przywitał radnego Powiatu Kieleckiego Mirosława Gębskiego. 

Radna Teodora Jagiełło poprosiła o pomoc i wsparcie radnych Powiatu Kieleckiego, 

w związku z podjętą uchwałą dotyczącą projektowania chodników. Chodnik między Wolą 

Kopcową a Domaszowicami nie powinien mieć problemów własnościowych. 

Radny Powiatu Kieleckiego Zdzisław Zapała podziękował za zaproszenia na sesję 

i wytłumaczył z czego wynikała dotychczasowa nieobecność na sesji w Masłowie 

i zadeklarował pomoc w zgłaszanych sprawach. 

Wójt Gminy poinformował, jaki jest etap prac na drogach gminy Masłów (ul. 

Krajobrazowa, Domaszowice – droga). Problem studzienki w Domaszowicach, gdzie 

zgłaszane są wypływy również powinien być rozwiązany wiosną.  

Radny Powiatu Kieleckiego Marian Zarzycki potwierdził dobrą współpracę między 

samorządami. 
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Radna Kozubek poinformowała, że na ulicy Podklonówka w Masłowie Pierwszym jest 

około 7 rowów do zrobienia, problem był zgłaszany wielokrotnie, rozmowy odbywały się 

na różnym szczeblu i dalej nic.   

Radny Janusz Obara zapytał o drogę od Kajetanowa w kierunku Doliny Marczakowej. 

sprawa poruszona jakieś 6 lat temu, do zrobienia jest niewielki odcinek drogi (około 500 

m) po stronie Gminy Zagnańsk. mieszkańcy naszej gminy zgłaszają utrudnienia związane 

z przejazdem. 

Radny Zarzycki odniósł się do wypowiedzi poprzenika wyjaśniając historię tej sprawy. 

sprawy własnościowe zostały uregulowane, Powiat jest przychylny do wykonania tej 

drogi.  

Wójt Gminy dodał, że podjęte zostały rozmowy z gminą Zagnańsk i z Powiatem, który 

wykupił niewielki pasek gruntu, wobec tego prace powinny ruszyć. 

Radny Andrzej Pedrycz zapytał o możliwość oczyszczenia rzeki w Woli Kopcowej od 

strony zalewu, w ramach tzw. „powodziówek”. 

Radny Zapała odpowiedział, że środkami na tego typu działania dysponuje Wojewoda, 

dokładnie wydział melioracji.  

Odnosząc się do tego tematu, Radny Marian Zarzycki obiecał, że zajmą się tym tematem.  

Radny Pedrycz odpowiedział, że na następnej sesji zapyta o tę sprawę.  

Radny Zapała dodał, że Państwo radni mają świadomość, że są terminy, których należy 

dotrzymać.  

Radna Kozubek zwróciła uwagę, że teren gminy jest górzysty, stąd takie problemy się 

pojawiają i należy to wziąć pod uwagę.  

Bogusław Krukowski – przedstawiciel Stowarzyszenia Nowoczesna Gmina zabrał głos 

odnośnie nowo tworzonych planach zagospodarowania, gdzie istnieje możliwość 

zawężania dróg, o czym mieszkańcy nie wiedzą. Pan Krukowski zwrócił się do radnych 

z pytaniem dotyczącym ulicy Granicznej, gdzie od dwóch lat występuje problem 

wypływu. 

W odpowiedzi Wójt Gminy wyjaśnił, że problem zawężenia drogi dotyczy jednego 

przypadku na ulicy Sosnowej, gdzie wpłynął wniosek od mieszkańca o zmianę drogi do 8 

metrów; w tej chwili jest też kontrwniosek w tej sprawie. Wójt szczegółowo przedstawił 

problem, zaznaczając, że wcale w planie nie jest zmieniona ta droga. Sprawa jest 

skomplikowana również z tego względu, że ul. Sosnowa w części reguluje spływ wód 

z ulicy Granicznej, gdzie był problem z umiejscowieniem rowu. Wójt  dodał, że drogi 12 

–metrowe są priorytetem nie tylko ze względu na komfort, ale również ze względu na 

wymogi związane z pozyskaniem środków z zewnątrz. 

Kierownik referatu Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej Dariusz Korczyński dodał, 

że wczoraj odbyło się spotkanie z geodetą w terenie; pozostaje kwestia głównie jednej 

dużej działki i małe przy włączeniu się w ulicę Sosnową.  
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Uzupełniając Wójt Gminy przytoczył sprawę ulicy Jana Pawła II, gdzie w pewnym 

momencie chodnik został przerwany, gdyż właściciele działki nie wyrazili zgody na 

odstąpienie pasa gruntu i mają do tego prawo. Wójt podziękował za ten głos i uspokoił, że 

gmina podejmuje wszelakie działania i rozmowy, by rozwiązać tę trudną sytuację. 

Pan Krukowski odnosząc się do wypowiedzi Wójta dodał, że wiele osób nie wie co się 

dzieje przy tej drodze. Może warto byłoby porozmawiać w ramach konsultacji 

z mieszkańcami, czy chcą tę drogę o szerokości 12 m, jakie są plany, że będą rowy po obu 

stronach. Mówi się o konsultacjach społecznych w tej sprawie, gdzie są te konsultacje, 

dokąd ta droga będzie doprowadzona, gdzie są konsultacje w sprawie zalewu. Do 

mieszkańców docierają pojedyncze informacje od Wójta, od radnego czy sołtysa. Pan 

Krukowski dodał, że półtora roku temu prosił radnego o spotkanie w sprawie tej drogi – 

do tej pory nic i zapytał o problem wypływającej wody na środku ulicy Granicznej, 

pytając co z tą sprawą.   

W odpowiedzi Wójt Gminy wyjaśnił, że woda wypływa tam wiele lat, nie tylko dwa lata. 

Problem jest poważny, gdyż nie wystarczy przekopać rów czy zakopać rurę i wpuścić tę 

wodę w grunty prywatne lecz należy w sposób logiczny odprowadzić wodę z tego terenu. 

Wójt wyjaśnił, że nie jest prawdą, że nie prowadzimy konsultacji, urząd dotarł do tych 

osób, gdzie brakuje zgody na przekazanie pasa gruntu i prowadzone są rozmowy.  

Kierownik Korczyński potwierdził, że do punktów strategicznych urząd dotarł listownie, 

pozostała kwestia drobnych dróg dojazdowych. 

Wójt Gminy dodał, że dopiero po wyeliminowaniu tego problemu, będzie można 

rozmawiać ze wszystkimi mieszkańcami. Nie jest prawdą, że mieszkańcy nie wiedzą co 

się dzieje, bo kto chce to wie. Urząd prowadzi różne spotkania, w których uczestniczy 

grupa osób, pozostali w większości nie przywiązują uwagi do momentu uruchomienia 

maszyn. I nie jest to problem tej kadencji. Co do koncepcji zalewu Wójt zapytał 

Kierownika BiGP czy urząd otrzymał już zgodę od Lasów Państwowych. 

Kierownik Korczyński odpowiedział, że w tym tygodniu ustna akceptacja naszej 

koncepcji już jest. Projektant opracowuje wizualizację architektoniczną, wymaganą 

w przetargu, i z tym wystąpimy do mieszkańców, prawdopodobnie w miesiącu lutym. 

Wójt Gminy poinformował, że przekazywał tę informację Panu Krukowskiemu 

i zapewnił, że zorganizuje spotkanie gdy już będzie wiadomo, jakimi korytarzami Lasy 

Państwowe pozwoliły dysponować. jeżeli nie ma takich informacji, konsultacje 

wprowadziłyby zamieszanie wśród mieszkańców, z uwagi na brak zgód na 

przeprowadzenie ścieżki. Wójt dodał, że wiele informacji dotarło niedawno, np. okazało 

się, że parking nie może być finansowany ze środków KOF, a jedynie ze środków 

własnych Lasów Państwowych i może wpisywać się w nasze zapotrzebowanie pod 

warunkiem, że władze Lasów Państwowych wpiszą w odpowiednim momencie ten 

parking.  

 Radny Janusz Obara opuścił obrady. 
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Wójt Gminy dodał, że zdaje sobie sprawę, że mieszkańcom nie spodoba się to, że nie 

wchodzimy nad sam brzeg wody, ale na to zgody nie uzyskaliśmy. Wójt przytoczył kilka 

ustaleń związanych z tym projektem i wyjaśnił, Że gmina opracowuje wszystkie aspekty, 

by móc je przedstawić mieszkańcom. 

Radna Kozubek zapytała, czy kąpieliska od strony gminy Masłów nie będzie. 

Wójt Gminy odpowiedział, że z naszej strony nigdy kąpieliska nie było, z uwagi na 

występującą tam roślinność oraz w związku z bardzo stromym zejściem do wody. 

Radna Kozubek zwróciła się do Kierownika referatu Rolnictwa, Gospodarki Gruntami 

i Ochrony Środowiska z pytaniem dotyczącym koncepcji opracowania dokumentacji 

spływu wód.  

Wójt Gminy wyjaśnił szczegółowo jakie działania zostały podjęte, co zostało już 

wykonane i zaznaczył, że odprowadzenie wód odbywa się gruntami prywatnymi, co 

wiąże się z uzyskaniem odpowiednich zgód lub praw własności, by móc wejść ze 

środkami finansowymi JST na grunty prywatne.  

Pan Krukowski podziękował za wyjaśnienie i poprosił o przedstawienie tej informacji 

mieszkańcom, żeby Pan Wójt nie bał się przyjechać na ulicę Sosnową. wystarczyło 

spotkać się rok temu i byśmy mieli sprawę zamkniętą. Warto byłoby zapytać 

mieszkańców co chcą, bo może nie wszyscy chcą  tego chodnika. 

Wójt dodał, że sam nie wie czego chce, na ten moment chcę uzyskać szerokość pasa 12 – 

metrowego. Potem przyjdzie czas na ustalanie, co się tam znajdzie. Na każde spotkanie, 

które jest organizowane przez sołtysa czy mieszkańców, Wójt zapewnił, że w nich 

uczestniczy o ile jest zapraszany. Dlatego może warto skończyć tę polemikę, bo bardziej 

ma ona charakter personalny. 

Radny Pedrycz zabrał głos informując, że w 2009 roku, kiedy Pan Krukowski był jeszcze 

sekretarzem były przymiarki, żeby zrobić ulicę Sosnową. Wtedy obecny tu Pan 

Krukowski powiedział, żeby tego nie robić, bo mieszka przy tej ulicy i będzie to źle 

odebrane.  

Przewodniczący Rady zamknął dyskusję w tym temacie. 

Wójt Gminy dodał, że jak zawsze jest otwarty na rozmowy. Spotkanie na ulicy Sosnowej 

Wójt zorganizuje, kiedy uzna, że jest przygotowany z konkretami, które przedstawi 

mieszkańcom. Urząd robi wszystko, by między innymi ul. Sosnowa została wybudowana, 

mimo krytycznej oceny pana Krukowskiego.  

Radny Andrzej Januchta poprosił o naprawę skrzynki elektrycznej przy pętli autobusowej 

w Brzezinkach, która stanowi niebezpieczeństwo dla młodzieży, która tam się spotyka.  

Wójt Gminy odpowiedział, że sygnał już był zgłoszony, pracownik się tym zajmuje, 

skrzynka została zabezpieczona. Wójt wyjaśnił jakie są plany dowieszenia lampy 

i założenia monitoringu. 

Brak kolejnych głosów w tym punkcie. 
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Ad. 17. 

Sprawy organizacyjne, komunikaty.  

Przewodniczący Rady Gminy zwrócił się z pytaniem do radnych i sołtysów, w imieniu 

Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI) czy jest potrzeba zorganizowania 

szkolenia z zakresu ochrony danych. Zgłoszenia należy kierować do Biura Rady. 

Radna Teodora Jagiełło zabrała głos w sprawie informacji przekazanej w materiałach na 

sesję. Początkowo radni dostali termin dwóch dni na wypełnienie ankiety, wobec czego 

przekazany materiał był niedoskonały i radna liczyła na obróbkę tej informacji. Dobrą 

praktyką, jaka była realizowana w Powiecie, była możliwość wypowiedzenia się radnych 

w gazecie, oczywiście jeśli mieli taką ochotę. Przez trzy lata radna takiej możliwości nie 

miała, choć chciałaby, ponieważ jest to jedyny środek komunikacji.  

Przewodniczący Rady poinformował, że rozumie, iż po to radni otrzymali te materiały, 

aby ewentualnie nanieść poprawki. 

Wójt Gminy odpowiedział, że materiały przekazane bezpośrednio od redaktora. Mimo 

określonego terminu, ostatnie materiały spłynęły do nas na początku tego tygodnia. Mimo 

próśb, smsów i telefonów – nie mieliśmy wpływu na to jak te materiały do nas wpływały. 

Materiały przekazane do zweryfikowania, w ramach planowanego numeru poświęconego 

samorządowi. Nie jest też tak, że Państwo nie możecie zamieszczać materiałów, gazeta 

jest zdaniem Wójta otwarta na różne informacje, wydarzenia, rozmowy z ciekawymi 

ludźmi. Wójt poinformował, że w kolejnych numerach znajdą się informacje o sołtysach.  

Radna Jagiełło zadeklarowała, że bardzo chętnie napisze jakiś artykuł. Radna zwróciła się 

z prośbą do Przewodniczącego Rady, by zebrał od radnych zgody na publikację 

materiałów, gdyż nic na siłę.  

W odpowiedzi Wójt Gminy odpowiedział, że deklaracja padała wtedy, gdy były robione 

zdjęcia.  

Przewodniczący Rady poinformował, że sama formuła prezentacji wszystkich radnych 

była zgodą, każdy otrzymał ankietę i nikt nie wyartykułował, że nie chce, tylko zwlekał ze 

złożeniem informacji.  

Wójt Gminy dodał, że w Powiecie brał udział w realizacji tego przedsięwzięcia. Wójt 

zaproponował, by na komisji podyskutować o tym, określając ilość stron przeznaczonych 

na publikację materiałów od Państwa, by nie zdominować gazety tego typu informacjami. 

Wójt zapewnił, że jest to gazeta wszystkich, nie samego urzędu. 

Przewodniczący Rady zaprosił zainteresowane osoby na najbliższą Komisję Oświaty, aby 

podyskutować o formie.  

Wójt Gminy zaprosił na Noworoczny Tort Kultury zaplanowany na sobotę – 27 stycznia 

br. O godz. 17:00 w hali sportowej w Mąchocicach – Scholasterii.  

Brak więcej głosów w tym punkcie. 

 

Ad. 18. 

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

podziękował za udział w XLV sesji Rady Gminy Masłów i o godzinie 16:56 zamknął 

obrady. 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

      

Protokolant:    Przewodniczący Rady Gminy Masłów 

     /-/ Sylwester Wojtyna 


