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Sesja Nr XLVI/2018 Rady Gminy Masłów  

 

Protokół Nr XLVI/2018 

z sesji Rady Gminy Masłów, 

która odbyła się w dniu 28 lutego 2018 roku 

 

Tematyka sesji: 

1. Otwarcie sesji. 

2. Stwierdzenie quorum. 

3. Przyjęcie porządku obrad. 

4. Przyjęcie protokołu Nr XLV z poprzedniej sesji. 

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

6. Przedstawienie sprawozdania z wykonania średnich wynagrodzeń nauczycieli 

w roku 2017. 

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

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

Finansowej Gminy Masłów na lata 2018 – 2028.  

9. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu 

Kieleckiego. 

10. Projekt uchwały w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru 

godzin zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów 

pedagogicznych i doradców zawodowych.  

11. Projekt uchwały w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych 

nauczycielom w ramach pomocy zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich 

przyznawania. 

12. Projekt uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego 

nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych w gminie Masłów w roku 

2018. 

13. Projekt uchwały w sprawie podziału środków na dofinansowanie form 

doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych 

na terenie Gminy Masłów, w roku 2018. 

14. Projekt uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla 

niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu prowadzenia kontroli 

prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, prowadzących działalność oświatową 

na terenie gminy Masłów. 

15. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy, stanowiącej drogę wewnętrzną 

składającą się z działek nr 59/10 i nr 60/2 położonych w Domaszowicach, gmina 

Masłów. 
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16. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy, stanowiącej drogę wewnętrzną 

składającą się z działki nr 148/12 położonej w Domaszowicach, gmina Masłów. 

17. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy, stanowiącej drogę wewnętrzną 

składającą się z działki nr 204/8 położonej w Domaszowicach, gmina Masłów. 

18. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki nr 258/1 położonej 

w Ciekotach, stanowiącej własność Gminy Masłów, wpisanej do rejestru 

zabytków. 

19. Projekt uchwały w sprawie sprzedaży działki nr 30/4 położonej w Ciekotach, 

stanowiącej własność Gminy Masłów. 

20. Projekt uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej ze środków 

budżetu Gminy Masłów na wymianę źródeł ciepła w celu ograniczenia 

zanieczyszczeń powietrza na terenie Gminy Masłów. 

21. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/238/2013 Rady Gminy 

Masłów z dnia 28 lutego 2013 r. dotyczącej określenia przystanków 

komunikacyjnych na terenie Gminy Masłów, których właścicielem lub 

zarządzającym jest Gmina Masłów oraz warunków i zasad korzystania z tych 

obiektów.  

22. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/293/2017 Rady Gminy 

Masłów z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Dąbrowa na 

terenie gminy Masłów. 

23. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/300/2017 Rady Gminy 

Masłów z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Wiśniówka na 

terenie gminy Masłów. 

24. Projekt uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych. 

25. Informacja Komisji Ochrony Środowiska, Gospodarki Gruntami i Rolnictwa 

dotycząca komunalizacji działek położonych w obrębie ewidencyjnym Dąbrowa, 

stanowiących drogi. 

26. Interpelacje i zapytania. 

27. Sprawy organizacyjne, komunikaty. 

28. Zakończenie obrad.  
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Ad. 1. 

Otwarcie sesji.  

Stosownie do art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, w dniu 28 lutego 2018 roku 

o godzinie 15:09, w Urzędzie Gminy w Masłowie, Wiceprzewodnicząca Rady Gminy 

Masłów – Małgorzata Kozubek, otworzyła obrady. Wiceprzewodnicząca przywitała 

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. 

Brak uwag w tym punkcie. 

Porządek obrad został przyjęty 14 głosami „za”, jednogłośnie i stanowi załącznik 

protokołu.  

  

Ad. 4. 

Przyjęcie protokołu Nr XLV z poprzedniej sesji. 

Wiceprzewodnicząca Rady poinformowała, że do Biura Rady nie wpłynęły uwagi 

dotyczące protokołu. 

Radni, w głosowaniu 14 „za”, jednogłośnie przyjęli protokół Nr XLV/2018 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 sprawozdanie informacją na temat funkcjonowania ośrodków 

zdrowia w Masłowie Pierwszym i Mąchocicach Kapitulnych, w związku z zaistniałą 

sytuacją.   

Radny Stanisław Doleziński dodał, że pani doktor Wójcik przez 3 tygodnie będzie 

nieobecna w związku z wyjazdem do sanatorium.  

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy udzieliła głosu Radnemu Powiatu Kieleckiego 

Mirosławowi Gębskiemu, który zaprosił na mszę św. za ojczyznę, w niedzielę o godz. 

10:00, a później na spotkanie w Gminnym Ośrodku Kultury w Masłowie. 

Nie zgłoszono uwag, sprawozdanie zostało przyjęte. 
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Ad. 6. 

Przedstawienie sprawozdania z wykonania średnich wynagrodzeń nauczycieli w roku 

2017. 

Kierownik Centrum Usług Wspólnych Irena Kundera przedstawiła informację, stanowiącą 

załącznik protokołu.  

Wobec braku głosów w tym punkcie, sprawozdanie zostało przyjęte. 

 

Ad. 7. 

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, na posiedzeniu w dniu 26.02.br. pozytywnie zaopiniowała 

omawiany projekt (stanowi załącznik protokołu). 

Komisja Oświaty, Kultury, Pomocy Społecznej i Promocji Gminy, w dniu 26 lutego 2018 

r.  zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały.  

Na posiedzeniu w dniu 26.02.br. Komisja Ochrony Środowiska, Gospodarki Gruntami  

i Rolnictwa pozytywnie zaopiniowała projekt. 

W dniu 26 lutego 2018 r. Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała 

omawiany projekt. 

Uchwała Nr XLVI/458/2018 Rady Gminy Masłów w sprawie zmiany uchwały 

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

załącznik protokołu. 

 

Ad. 8.  

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 XLVI/459/2018 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. 
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Ad. 9.  

Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego. 

Temat przedstawiła Skarbnik Gminy Małgorzata Kumór.  

Nie zgłoszono uwag. 

Komisja Budżetu i Finansów, na posiedzeniu w dniu 26.02.2018 r. pozytywnie 

zaopiniowała projekt uchwały (stanowi załącznik protokołu). 

radna Regina Chyb dodała podziękowanie radnym powiatowym, za to że w końcu udało 

się doprowadzić do zadania, które w znacznym stopniu poprawi bezpieczeństwo 

mieszkańców. 

Uchwała Nr XLVI/460/2018 Rady Gminy Masłów w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej dla Powiatu Kieleckiego – podjęta została 14 głosami „za”, jednogłośnie 

i stanowi załącznik protokołu. 

 

Ad. 10. 

Projekt uchwały w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin 

zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców 

zawodowych. 

Temat przedstawiła Kierownik Centrum Usług Wspólnych Irena Kundera.  

Nie zgłoszono uwag. 

Komisja Oświaty, Kultury, Pomocy Społecznej i Promocji Gminy pozytywnie 

zaopiniowała projekt uchwały.  

Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt. 

Uchwała Nr XLVI/461/2018 Rady Gminy Masłów w sprawie ustalenia tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów, 

terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych – podjęta została w głosowaniu 14 

„za”, jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik protokołu. 

 

Ad. 11.  

Projekt uchwały w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych nauczycielom 

w ramach pomocy zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania. 

Temat przedstawiła Kierownik CUW Irena Kundera.  

Nie zgłoszono uwag. 

Komisja Oświaty, Kultury, Pomocy Społecznej i Promocji Gminy zaopiniowała 

pozytywnie omawiany projekt uchwały.  

Komisja Budżetu i Finansów zaopiniowała pozytywnie powyższy projekt. 

Uchwała Nr XLVI/462/2018 Rady Gminy Masłów w sprawie określenia rodzajów 

świadczeń przyznawanych nauczycielom w ramach pomocy zdrowotnej oraz warunków i 

sposobu ich przyznawania – podjęta została 14 głosami „za”, jednogłośnie i stanowi 

załącznik protokołu. 
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Ad. 12.  

Projekt uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego 

nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych w gminie Masłów w roku 2018. 

Kierownik CUW Irena Kundera omówiła projekt.  

Nie zgłoszono uwag. 

Komisja Oświaty, Kultury, Pomocy Społecznej i Promocji Gminy pozytywnie 

zaopiniowała powyższy projekt.  

Komisja Budżetu i Finansów zaopiniowała pozytywnie przedstawiony projekt uchwały. 

Uchwała Nr XLVI/463/2018 Rady Gminy Masłów w sprawie planu dofinansowania 

form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych w 

gminie Masłów w roku 2018 – podjęta została w głosowaniu 14 „za”, jednogłośnie. 

Uchwała stanowi załącznik protokołu. 

 

Ad. 13.  

Projekt uchwały w sprawie podziału środków na dofinansowanie form doskonalenia 

zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych na terenie Gminy 

Masłów, w roku 2018. 

Nie zgłoszono uwag. 

Komisja Oświaty, Kultury, Pomocy Społecznej i Promocji Gminy pozytywnie 

zaopiniowała projekt uchwały.  

Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt. 

Uchwała Nr XLVI/464/2018 Rady Gminy Masłów w sprawie podziału środków na 

dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach 

prowadzonych na terenie Gminy Masłów, w roku 2018 – podjęta została 14 głosami 

„za”, jednogłośnie i stanowi załącznik protokołu. 

 

Ad. 14. 

Projekt uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla 

niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu prowadzenia kontroli prawidłowości 

ich pobrania i wykorzystania, prowadzących działalność oświatową na terenie gminy 

Masłów. 

Kierownik CUW przedstawiła projekt uchwały.  

Nie zgłoszono uwag.  

Komisja Oświaty, Kultury, Pomocy Społecznej i Promocji Gminy pozytywnie 

zaopiniowała powyższy projekt.  

Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

Uchwała Nr XLVI/465/2018 Rady Gminy Masłów w sprawie ustalenia trybu udzielania 

i rozliczania dotacji dla niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu prowadzenia 

kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, prowadzących działalność 
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oświatową na terenie gminy Masłów – została przyjęta 14 głosami „za”, jednogłośnie i 

stanowi załącznik protokołu. 

 

Ad. 15.  

Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy, stanowiącej drogę wewnętrzną 

składającą się z działek nr 59/10 i nr 60/2 położonych w Domaszowicach, gmina Masłów. 

Temat przedstawił pan Wojciech Fąfara – Kierownik referatu Rolnictwa, Gospodarki 

Komunalnej i Ochrony Środowiska. 

Brak dyskusji w tym punkcie. 

Komisja Ochrony Środowiska, Gospodarki Gruntami i Rolnictwa zaopiniowała 

pozytywnie projekt uchwały. 

Uchwała Nr XLVI/466/2018 Rady Gminy Masłów w sprawie nadania nazwy ulicy, 

stanowiącej drogę wewnętrzną składającą się z działek nr 59/10 i nr 60/2 położonych 

w Domaszowicach, gmina Masłów – została przyjęta 14 głosami „za”, jednogłośnie. 

Uchwała stanowi załącznik protokołu. 

 

Ad. 16.  

Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy, stanowiącej drogę wewnętrzną 

składającą się z działki nr 148/12 położonej w Domaszowicach, gmina Masłów. 

Temat przedstawił Kierownik RGKiOŚ Wojciech Fąfara.  

Nie zgłoszono uwag. 

Komisja Ochrony Środowiska, Gospodarki Gruntami i Rolnictwa zaopiniowała 

pozytywnie projekt uchwały. 

Uchwała Nr XLVI/467/2018 Rady Gminy Masłów w sprawie nadania nazwy ulicy, 

stanowiącej drogę wewnętrzną składającą się z działki nr 148/12 położonej 

w Domaszowicach, gmina Masłów – podjęta została 14 głosami „za”, jednogłośnie 

i stanowi załącznik protokołu. 

 

Ad. 17.  

Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy, stanowiącej drogę wewnętrzną 

składającą się z działki nr 204/8 położonej w Domaszowicach, gmina Masłów. 

Kierownik RGKiOŚ przedstawił projekt uchwały.  

Brak głosów w tym punkcie. 

Komisja Ochrony Środowiska, Gospodarki Gruntami i Rolnictwa zaopiniowała 

pozytywnie projekt uchwały. 

Uchwała Nr XLVI/468/2018 Rady Gminy Masłów w sprawie nadania nazwy ulicy, 

stanowiącej drogę wewnętrzną składającą się z działki nr 204/8 położonej 

w Domaszowicach, gmina Masłów – została przyjęta w głosowaniu 14 „za”, 

jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik protokołu. 
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Ad. 18.  

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki nr 258/1 położonej 

w Ciekotach, stanowiącej własność Gminy Masłów, wpisanej do rejestru zabytków. 

Pan Wojciech Fąfara – Kierownik RGKiOŚ szczegółowo przedstawił projekt uchwały. 

Wójt Gminy Masłów Tomasz Lato dodał, że ta i kolejna uchwała dotyczą ostatnich dwóch 

działek związanych z zaprojektowaniem i budową kanalizacji północnej części gminy 

Masłów.  

Brak głosów w tym punkcie. 

Komisja Ochrony Środowiska, Gospodarki Gruntami i Rolnictwa pozytywnie 

zaopiniowała projekt. 

Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt. 

Uchwała Nr XLVI/469/2018 Rady Gminy Masłów w sprawie wyrażenia zgody na zbycie 

działki nr 258/1 położonej w Ciekotach, stanowiącej własność Gminy Masłów, wpisanej 

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

protokołu. 

 

Ad. 19.  

Projekt uchwały w sprawie sprzedaży działki nr 30/4 położonej w Ciekotach, stanowiącej 

własność Gminy Masłów. 

Temat przedstawił Pan Wojciech Fąfara.  

Nie zgłoszono uwag. 

Komisja Ochrony Środowiska, Gospodarki Gruntami i Rolnictwa zaopiniowała 

pozytywnie projekt. 

Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały. 

Uchwała Nr XLVI/470/2018 Rady Gminy Masłów w sprawie sprzedaży działki nr 30/4 

położonej w Ciekotach, stanowiącej własność Gminy Masłów – przyjęta została  

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

 

Ad. 20.  

Projekt uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej ze środków budżetu 

Gminy Masłów na wymianę źródeł ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza 

na terenie Gminy Masłów. 

 Przybył pan Sylwester Wojtyna – Przewodniczący Rady Gminy Masłów. 

Wójt Gminy Masłów poinformował, że omawiany projekt uchwały zakłada pomoc 

mieszkańcom w postaci dofinansowania na wymianę pieca. Proponuje się wysokość 

dofinansowania w granicach do 5.000 zł, czyli więcej niż możliwości pozyskania z innych 

źródeł. Gmina zabezpieczyła na to zadanie 250.000 zł, z czego 220.000 zł pochodzi 

z preferencyjnej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska (25% będzie 

podlegało umorzeniu), zaś 30.000 zł to środki własne. Projekt uchwały reguluje zasady na 

jakich mieszkańcy będą mogli uzyskać dofinansowanie. 
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Kierownik RGKiOŚ Wojciech Fąfara omówił projekt uchwały.  

Wójt podsumował wypowiedź kierownika. 

Radny Stanisław Doleziński zapytał czy firmy też mogą składać wnioski 

Kierownik RGKiOŚ odpowiedział, że nie, tylko osoby fizyczne. 

Radny Doleziński zapytał, czy piece na ekogroszek podlegają wymianie, w ramach 

projektu. 

W odpowiedzi Wójt Gminy wyjaśnił, że wymianie podlega źródło ciepła, które nie spełnia 

określonej normy, a niektóre piece na ekogroszek – spełniają.  

Radny Doleziński przedstawił przykład, mieszkaniec wybudował nowy budynek szuka 

źródła ciepła, czy może skorzystać z dofinansowania i czy musi być zameldowany. 

Wójt Gminy odpowiedział, że po dyskusji przyjęto w projekcie, że dla nowych budynków 

również taka możliwość istnieje, a projekt dotyczy mieszkańców gminy, czyli osób 

zameldowanych na terenie gminy, niekoniecznie w nowo budowanym budynku. 

Radny Andrzej Januchta zabrał głos informując o dzisiejszej audycji w Radiu Kielce na 

temat wymiany piecy i parametrów jakie nowy piec musi spełnić.  

Wójt Gminy dodał, że pani Poseł Krupka udzielała wypowiedzi dla Radia Kielce, 

w których informowała o projekcie „Zorza”. Równolegle do tych działań gmina chce 

prowadzić swój program.  

Radny Doleziński uważa, że przedsiębiorców również powinien uwzględniać ten 

program. 

W odpowiedzi Wójt Gminy wyjaśnił, że rozważał tę kwestię, ale na ten moment, 

w pierwszym naborze, pomoc kierowana jest do osób fizycznych. Koszt wymiany pieca 

i modernizacji sieci to około 18 – 20 tysięcy, co jest sporym wydatkiem dla 

średniozamożnej rodziny. Mieszkańcy kalkulują nie tylko koszt wymiany, ale również 

cenę opału. Wójt zauważył również, że w większości sołectw nie ma sieci gazowej, która 

w kalkulacjach uznawana jest za najtańszy sposób ogrzewania. 

Przewodniczący Rady Gminy Masłów Sylwester Wojtyna poprosił o wyjaśnienie 

procedury, czy znaczenie ma kolejność składania wniosków czy kolejność rozliczenia 

kosztów. 

Kierownik RGKiOŚ odpowiedział, że kolejność składania wniosku ma znaczenie. 

Wójt Gminy dodał, że po ogłoszeniu naboru, przyjmujemy wnioski, analizujemy je i jeśli 

nie ma przeciwskazań, wniosek jest kwalifikowany, o czym informujemy mieszkańca 

i podpisujemy umowę, co daje możliwość realizacji zadania.  

Sekretarz Gminy Zbigniew Zagdański zabrał głos informując, że jeśli wnioskodawca nie 

zaznaczy we wniosku, że wnioskowana kwota jest niższa to zakładamy że jest to kwota 

5.000 zł. po wyczerpaniu puli środków, kolejni wnioskodawcy otrzymają informację, że 

na ten rok środki zostały rozdysponowane. Jeśli natomiast wnioskowane kwoty będą 

niższe niż 5.000 zł, bo będzie to wynikało z kalkulacji, to ilość osób korzystających 

z dofinansowania będzie większa. 
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Wójt Gminy uzupełnił informując, że te wnioski które zostaną złożone i nie będą 

zakwalifikowane, nie będą na żadnej liście rezerwowej. Dla kolejnego roku, jeśli uda się 

pozyskać czy wygospodarować pieniądze – będzie ogłoszony nowy nabór. 

Radny Janusz Obara zapytał, czy będzie powołana komisja do oceny wniosków. 

Wójt Gminy odpowiedział, że tak, gdyż to musi być sprawdzone pod kątem 

wydatkowania i realizacji. Sprawdzeniu będzie podległo również ustalenie co się stało ze 

zdemontowanym piecem.  

Radny Doleziński czy projektowanie również będzie wliczone. 

Wójt odpowiedział, że nie. Tylko koszty montażu. 

Radny Ryszard Filipowicz dodał, że skorzystanie z dofinansowania w gminie wyklucza 

korzystanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Czy jest jakiś 

zapis, który to zabezpiecza. 

W odpowiedzi Wójt Gminy wyjaśnił, że taki zapis został doprecyzowany 

w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska.  

Radny Piotr Zegadło zaznaczył, że jego zdaniem jest to bardzo dobry projekt i zapytał czy 

w § 1 nie należy zapisać, że wymiana pieca   

Radny Andrzej Pedrycz dodał, że mieszkańcy będą składać wnioski do nowych 

budynków, a przecież zależy nam na wymianie starych piecy.  

Wójt Gminy przytoczył przykład zaznaczając, że często budynki są budowane sposobem 

gospodarczym i mieszkańców nie stać na wykonanie wszystkich instalacji, dlatego 

wstawiają byle jaki piec i nie meldują się w nowych budynkach, bo ze względu na braki 

wszystkich wymaganych instalacji – nie są w stanie zrobić ich odbioru. 

Radny Pedrycz odpowiedział, że jego zdaniem tak nie jest i należy położyć nacisk na 

wymianę starych piecy, w pierwszej kolejności, bo w gminie przybywa nowych domów 

i wnioski będą składane przez właścicieli nowych budynków, a nam powinno zależeć na 

pozbyciu się starych, kopcących piecy. 

Wójt dodał, że kolejnym argumentem jest to, że program zakłada konieczność składania 

wniosków przez osoby zameldowane, co będzie skłaniało mieszkańców do zgłoszenia 

zameldowania.  

Radna Teodora Jagiełło zabrała głos informując, że jest to program pilotażowy i jego 

realizacja będzie nauką dla nas. Głównym argumentem powinno być dla nas osiągnięcie 

efektu ekologicznego, bo taki jest cel tego programu. Wdrażając go będziemy wiedzieć 

czy kryteria przyjęte dzisiaj będą eliminowały problem smogu. Radna dodała, że  rozumie 

argumenty zarówno radnych jak i wójta.  Ale zdajemy sobie sprawę z tego, że nie są to 

kwoty, które  załatwią cały problem i mamy tego świadomość. Zrealizujmy to 

przedsięwzięcie i przeanalizujmy jego efekty. Radna stwierdziła, że musimy od czegoś 

zacząć. 

Wiceprzewodnicząca Rady zabrała głos przypominając, że sołtysi zbierali ankiety na 

instalację gazową i wielu mieszkańców pytało o dotację do gazu. W tym momencie 

dajemy mieszkańcom możliwość wymiany pieca, poprzez dofinansowanie. 
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Wójt Gminy odpowiedział, że w tym momencie nie dajemy dofinansowania na budowę 

sieci gazowej, bo nie mamy sieci. słusznie zauważyła radna Jagiełło, że jest to program 

pilotażowy. jeśli okaże się, że po miesiącu będziemy mieć komplet wniosków, to będzie to 

sygnał dla nas. a może okaże się, że wpłynie 20 wniosków i więcej nie. Wójt dodał, że 

uważa że projekt należy dzisiaj przyjąć, co da urzędowi zielone światło do działania. 

Uruchomienie go potrwa miesiąc, więc od kwietnia ruszyłby nabór.  

Radny Pedrycz zapytał, czy zostawiamy regulamin bez zmian, czyli program obejmuje 

również nowe budynki, czy wycofujemy się z tego, że nowych domów nie uwzględniamy. 

Radny Zegadło odpowiedział, że intencją jego wypowiedzi było priorytetowe 

potraktowanie wymiany starych piecy w domach, niekoniecznie wykluczając nowe 

budynki. Chodzi o to, żeby wykluczyć sytuację w której złożone w pierwszej kolejności  

wnioski będą dotyczyły montażu pieca w nowych budynkach i okaże się, że zabrakło nam 

na wymianę starych piecy.  

Przewodniczący Rady odczytał §2, w którym jego zdaniem jest pewna sprzeczność 

i zaproponował, żeby w §5 pkt 3 dopisać: pierwszeństwo w rozpatrywaniu mają wnioski 

dotyczące istniejących źródeł.    

Sekretarz Gminy zabrał głos informując, że zamysłem autora projektu było to, żeby 

dotacja była zarówno do wymiany istniejącego pieca jak również instalacji źródeł ciepła. 

Natomiast jeżeli Państwo chcą zmodyfikować zapisy tego projektu nieznacznie, poprzez 

zmiany terminu składania i rozpatrywania wniosków.   

Przewodniczący Rady zapytał, czy w takim wypadku zapis § 3 będzie prawidłowy. 

W odpowiedzi Sekretarz Gminy poinformował, że w § 3 należałoby również 

zmodyfikować zapis dotyczący terminu poprzez dopisek mówiący o tym, że w pierwszej 

kolejności rozpatruje się wnioski dotyczące wymiany źródeł ciepła. 

Radny Pedrycz podkreślił, że program dotyczy wymiany źródeł ciepła, więc 

wprowadzanie zmian dotyczących instalacji źródeł ciepła kłóci się z  założeniami. 

Brak kolejnych głosów w tym punkcie. 

Wiceprzewodnicząca Rady poprosiła o przedstawienie sformułowanego wniosku.  

Radny Piotr Zegadło zgłosił poprawkę dotyczącą zapisu § 5 ust. 3, w proponowanym 

brzmieniu: „Wnioski będą przyjmowane i rozpatrywane według kolejności wpływu do 

Urzędu Gminy Masłów, przy czym wnioski dotyczące wymiany istniejących źródeł ciepła 

będą rozpatrywane w pierwszej kolejności”. 

Wniosek o zmianę został przyjęty w głosowaniu: 15 „za”, jednogłośnie.  

Uchwała Nr XLVI/471/2018 Rady Gminy Masłów w sprawie zasad i trybu udzielania 

dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Masłów na wymianę źródeł ciepła w celu 

ograniczenia zanieczyszczeń powietrza na terenie Gminy Masłów – została podjęta 

15 głosami „za”, jednogłośnie i stanowi załącznik protokołu. 
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Ad. 21.  

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/238/2013 Rady Gminy Masłów 

z dnia 28 lutego 2013 r. dotyczącej określenia przystanków komunikacyjnych na terenie 

Gminy Masłów, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Masłów oraz 

warunków i zasad korzystania z tych obiektów. 

Pan Dariusz Korczyński – Kierownik referatu Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej 

przedstawił projekt uchwały.  

Nie zgłoszono więcej uwag.  

Komisja do spraw Inwestycji pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt. 

Uchwała Nr XLVI/472/2018 Rady Gminy Masłów w sprawie zmiany uchwały Nr 

XXXI/238/2013 Rady Gminy Masłów z dnia 28 lutego 2013 r. dotyczącej określenia 

przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Masłów, których właścicielem lub 

zarządzającym jest Gmina Masłów oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów – 

przyjęta została w głosowaniu 15 „za”, jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik 

protokołu. 

 

Ad. 22.  

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/293/2017 Rady Gminy Masłów 

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

zagospodarowania przestrzennego sołectwa Dąbrowa na terenie gminy Masłów. 

Kierownik BiGP omówił szczegółowo projekty uchwał dotyczących zmiany planu 

zagospodarowania przestrzennego sołectw dąbrowa i Wiśniówka. 

Komisja do spraw Inwestycji zaopiniowała pozytywnie przedstawiony projekt. 

Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały. 

Uchwała Nr XLVI/473/2018 Rady Gminy Masłów w sprawie zmiany uchwały Nr 

XXXIII/293/2017 Rady Gminy Masłów z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

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

jednogłośnie i stanowi załącznik protokołu. 

 

Ad. 23.  

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/300/2017 Rady Gminy Masłów 

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

zagospodarowania przestrzennego sołectwa Wiśniówka na terenie gminy Masłów. 

Komisja do spraw Inwestycji zaopiniowała pozytywnie przedstawiony projekt. 

Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

Uchwała Nr XLVI/474/2018 Rady Gminy Masłów w sprawie zmiany uchwały Nr 

XXXIII/300/2017 Rady Gminy Masłów z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
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sołectwa Wiśniówka na terenie gminy Masłów – przyjęta została 15 głosami „za”, 

jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik protokołu. 

Wójt Gminy dodał, że te zmiany nie wpływają na procedowanie nad miejscowymi 

planami zagospodarowania przestrzennego. 

 

Ad. 24.  

Projekt uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych. 

Kierownik BiGP Dariusz Korczyński przedstawił szczegółowo projekt uchwały. 

brak głosów w tym punkcie. 

Komisja do spraw Inwestycji zaopiniowała pozytywnie przedstawiony projekt. 

Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

Uchwała Nr XLVI/475/2018 Rady Gminy Masłów w sprawie zaliczenia dróg do 

kategorii dróg gminnych – została podjęta w głosowaniu 15 „za”, jednogłośnie i stanowi 

załącznik protokołu. 

 

Ad. 25.  

Informacja Komisji Ochrony Środowiska, Gospodarki Gruntami i Rolnictwa dotycząca 

komunalizacji działek położonych w obrębie ewidencyjnym Dąbrowa, stanowiących 

drogi. 

Rady Ryszard Filipowicz – Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska, Gospodarki 

Gruntami i Rolnictwa przedstawił informację (stanowi załącznik protokołu) wypracowaną 

przez Komisję w dniu 26 lutego br., wraz z wnioskiem w sprawie przyjęcia do 

wiadomości i zaakceptowania przez Radę Gminy materiałów przygotowanych do 

komunalizacji, które zostaną wyłożone do publicznej wiadomości na okres 30 dni. 

Nie zgłoszono uwag do informacji.  

Rada Gminy przyjęła do wiadomości i zaakceptowała materiały przygotowane do 

komunalizacji. 

 

Ad. 26. 

Interpelacje i zapytania. 

Radna Teodora Jagiełło zwróciła się z prośbą o częstszą publikację informacji na stronie 

gminy, w związku z rozliczaniem deklaracji PIT, o możliwości wpisania adresu przez 

osoby zamieszkujące na terenie gminy Masłów, mimo braku meldunku. 

Brak kolejnych głosów w tym punkcie. 

 

Ad. 27. 

Sprawy organizacyjne, komunikaty.  

Radny Andrzej Pedrycz podziękował za podjęcie decyzji o opracowaniu projektu 

budowlanego sali gimnastycznej w Woli Kopcowej. 
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Pan Jan Sobecki – sołtys sołectwa Mąchocice Kapitulne zgłosił zaniepokojenie ze strony 

mieszkańców w sprawie lekarza weterynarii  

Wójt Gminy odpowiedział, że zgodnie z prawem obowiązkiem gminy jest ogłaszanie 

przetargów, zapytań ofertowych na realizowane zadania. Niestety stało się tak, że pan 

doktor z terenu gminy zaproponował kwotę wyższą (nieznacznie). Wobec powyższego 

umowa na świadczenie usług została podpisana z inną firmą. Wójt Gminy zapewnił, że 

umowa na ten budynek i świadczone w nim usługi nadal obowiązują, a jeśli uda się 

zaoszczędzić pieniądze na zadaniach inwestycyjnych planowana jest termomodernizacja 

tego budynku.  

Kierownik BiGP Dariusz Korczyński wyjaśnił procedurę wyboru ofert. W tym przypadku 

firma MEDWET przedstawiła najkorzystniejsze warunki spośród trzech startujących 

oferentów. 

 Radny Janusz Obara opuścił obrady. 

Sołtys Sobecki podkreślił, że nie jest to jego prywatne zdanie, a jedynie przedstawia głos 

mieszkańców. Pan sołtys zapytał, czy gdyby przykładowo wygrał ktoś z Włoszczowy, czy 

Jędrzejowa, to mieszkańcy musieliby tam jeździć. 

Kierownik BiGP odpowiedział, że był warunek określający odległość świadczonych usług 

od gminy. 

Wójt Gminy podziękował sołtysowi za ten głos i dodał, że gmina musi działać 

z zachowaniem przepisów o konkurencyjności oraz wyjaśnił, że w niektórych 

przypadkach (jak np. wyłapywanie bezdomnych zwierząt, czy zimowe utrzymanie dróg) 

od kilku lat zgłasza się tylko jedna firma. Wójt Gminy zaznaczył, że sterylizacja zwierząt 

bezdomnych to tylko wycinek usług świadczonych przez placówkę, które gmina 

współfinansuje. Oprócz tego gabinet weterynarii świadczy szereg innych usług, po które 

mieszkańcy mogą się zgłaszać indywidualnie.  

Radny Andrzej Januchta poprosił radnego Mirosława Januchtę o przekazanie 

właścicielowi posesji prośby o przycięcie wystających gałęzi drzew obok piekarni 

w Mąchocicach Kapitulnych, gdyż kierowca autobusu szkolnego potłukł tam ostatnio 

lusterko. 

Radny Powiatu Kieleckiego Zdzisław Zapała przekazał informację, że na ostatniej komisji 

zapadła decyzja o przebudowie drogi Kajetanów Górny – Dolina Marczakowa, więc 

gmina będzie musiała znaleźć pieniądze na ten cel.  

Wójt Gminy wyjaśnił, że jest to droga powiatowa, więc zadanie realizuje Powiat. 

Pan Zdzisław Zapała dodał, że Powiat zapewnia kwotę 135.000 zł, na część kosztów 

inwestycji. Z założenia zadanie ma być współfinansowane, więc drugą połowę powinny 

zapewnić gmina Masłów i gmina Zagnańsk. Na najbliższej sesji zapadnie formalna 

decyzja.  

Wójt przypomniał, że w ubiegłym roku nastąpił wykup gruntu pod tę inwestycję.  

Wrócił radny Janusz Obara. 

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy zapytała o rowy na ul. Podklonówka. 
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Radny Powiatu Kieleckiego Zdzisław Zapała odpowiedział, że w budżecie powiatu 

przewidziane jest 900.000 zł na remonty.  

Radna Teodora Jagiełło zapytała o pieniądze na projektowane chodniki przy drogach 

powiatowych.  

Pan Zapała wyjaśnił, że w tej kwestii jest problem z uzyskaniem pozwolenia na budowę, 

gdyż wymagana szerokość pasa drogowego to 20 m. 

Radny Powiatu Kieleckiego Marian Zarzycki zabrał głos informując o planowanej przez 

Powiat dyskusji z administracją rządową właśnie na temat dróg. wracając do planowanej 

budowy drogi między Doliną Marczakową a Kajetanowem, pan radny poinformował, że 

środki zabezpieczone w budżecie powiatu i na tym przykładzie widać dobrą współpracę 

samorządów. Radny Zarzycki dodał, że 19 marca zostanie przeprowadzony przetarg na 

poszerzenie mostu w Barczy.  

Radny Janusz Obara podziękował za zaangażowanie w zadanie budowy drogi, o której 

była mowa. 

Wójt Gminy podziękował sołtysom i radnym za działania związane ze zbieraniem ankiet 

dotyczących gazyfikacji. Termin składania upływa z końcem marca, o czym będziemy 

jeszcze przypominać. Po analizie zgłoszeń będzie wiadomo, czy sieci zostaną 

zaprojektowane i wykonane. Wójt Gminy zaprosił także na obchody Dnia Kobiet 

zaplanowane na dzień 10 marca (sobota) o godz. 16:00 w CE Szklany Dom. 

Sołtys Jan Sobecki zapytał, czy przypominać o ankietach. 

Wójt Gminy odpowiedział, że sołtysi włożyli już dużo pracy w to zadanie, ale jeśli tylko 

mają możliwość przypominania o ankietach to z góry dziękujemy. 

Pan Marian Zarzycki zabrał głos w imieniu pana Janusza Domagały informując 

o udziale zawodniczki Skalnika w mistrzostwach i siódmej lokacie w rankingu. 

Brak więcej głosów w tym punkcie. 

 

Ad. 28. 

Zakończenie obrad.  

Po wyczerpaniu tematyki Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Masłów Małgorzata 

Kozubek podziękowała za udział w XLVI sesji Rady Gminy Masłów i o godzinie 17:07 

zamknęła obrady. 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

      

Protokolant:    Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Masłów 

     /-/ Małgorzata Kozubek 


