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Sesja Nr XLVII/2018 Rady Gminy Masłów  

Protokół Nr XLVII/2018 

z sesji Rady Gminy Masłów, 

która odbyła się w dniu 22 marca 2018 roku 

 

Tematyka sesji: 

1. Otwarcie sesji. 

2. Stwierdzenie quorum. 

3. Przyjęcie porządku obrad. 

4. Przyjęcie protokołu Nr XLVI z poprzedniej sesji. 

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

6. Informacja o stanie mienia komunalnego - grunty. 

7. Sprawozdania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Masłowie za 2017 rok. 

8. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Masłowie za rok 

2017. 

9. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/441/2017 Rady Gminy 

Masłów z dnia 28 grudnia 2017 r w sprawie uchwalenia Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania 

Narkomanii na rok 2018.  

10. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla 

członków ochotniczych straży pożarnych za udział w działaniach ratowniczych lub 

szkoleniach pożarniczych. 

11. Projekt uchwały w sprawie podziału gminy Masłów na okręgi wyborcze, ustalenia 

ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu 

wyborczym. 

12. Projekt uchwały w sprawie podziału gminy Masłów na stałe obwody głosowania, 

ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.  

13. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Masłów 

na 2018 rok”. 

14. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zmianę porozumienia 

międzygminnego zawartego w dniu 7 grudnia 2017 r. pomiędzy Gminą Kielce 

a Gminą Masłów. 

15. Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości 

zabudowanej oznaczonej działką ewidencyjną nr 432/1 położoną w Mąchocicach 

Kapitulnych. 

16. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części działki nr 

14/33 o powierzchni 0,1006 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Dąbrowa, 
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w miejscowości Wiśniówka. 

17. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części działki nr 432/2 

położonej w Mąchocicach Kapitulnych wraz ze zlokalizowanymi na niej 

budynkami gospodarczymi. 

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

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

Finansowej Gminy Masłów na lata 2018 – 2028.  

20. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLIV/443/2017 Rady Gminy 

Masłów z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla 

Powiatu Kieleckiego w 2018 roku. 

21. Interpelacje i zapytania. 

22. Sprawy organizacyjne, komunikaty. 

23. Zakończenie obrad. 

 

 

Ad. 1. 

Otwarcie sesji.  

Stosownie do art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, w dniu 22 marca 2018 roku 

o godzinie 15:10, w Urzędzie Gminy 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. 

 

Ad. 3. 

Przyjęcie porządku obrad. 

Brak uwag w tym punkcie. 

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

protokołu.  

  

Ad. 4. 

Przyjęcie protokołu Nr XLVI z poprzedniej sesji. 

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

protokołu. 
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Radni, w głosowaniu 15 „za”, jednogłośnie przyjęli protokół Nr XLVI/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). 

Nie zgłoszono uwag, sprawozdanie zostało przyjęte. 

 

Ad. 6. 

Informacja o stanie mienia komunalnego - grunty. 

Kierownik referatu Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Wojciech 

Fąfara przedstawił informację, stanowiącą załącznik protokołu.  

Wobec braku głosów w tym punkcie, informacja została przyjęta. 

 

Ad. 7. 

Sprawozdania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Masłowie za 2017 rok. 

Pani Aneta Kułak – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej szczegółowo 

przedstawiła sprawozdania, będące załącznikiem protokołu. 

Brak głosów w tym punkcie. 

Komisja Oświaty, Kultury, Pomocy Społecznej i Promocji Gminy, w dniu 19 marca 2018 

r.  zaopiniowała pozytywnie przedstawione sprawozdanie.  

W dniu 19 marca 2018 r. Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała 

omawiane sprawozdanie (stanowi załącznik). 

W głosowaniu 15 „za”, jednogłośnie radni przyjęli sprawozdanie. 

  

Ad. 8.  

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Masłowie za rok 2017. 

Temat przedstawiła pani Wioletta Lis – Pełnomocnik ds. profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych.  

Nie zgłoszono uwag. 

Komisja Oświaty, Kultury, Pomocy Społecznej i Promocji Gminy pozytywnie 

zaopiniowała przedstawione sprawozdanie.  

Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała omawiany temat. 

Radni przyjęli sprawozdanie w głosowaniu 15 „za”, jednogłośnie. 

 

Ad. 9.  

Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/441/2017 Rady Gminy Masłów 

z dnia 28 grudnia 2017 r w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018. 
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Projekt przedstawiła Wioletta Lis – Pełnomocnik ds. profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych.  

Nie zgłoszono uwag. 

Komisja Oświaty, Kultury, Pomocy Społecznej i Promocji Gminy pozytywnie 

zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały (stanowi załącznik protokołu).  

Komisja Budżetu i Finansów, na posiedzeniu w dniu 19.03.2018 r. pozytywnie 

zaopiniowała projekt uchwały. 

Uchwała Nr XLVII/476/2018 Rady Gminy Masłów w sprawie zmiany Uchwały Nr 

XLIV/441/2017 Rady Gminy Masłów z dnia 28 grudnia 2017 r w sprawie uchwalenia 

Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018 – podjęta została 15 głosami „za”, 

jednogłośnie i stanowi załącznik protokołu. 

 

Ad. 10. 

Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków 

ochotniczych straży pożarnych za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach 

pożarniczych. 

Temat przedstawił Tomasz Żak – Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej.  

Nie zgłoszono uwag. 

Komisja bezpieczeństwa i Porządku Publicznego pozytywnie zaopiniowała projekt 

uchwały. 

Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt. 

Uchwała Nr XLVII/477/2018 Rady Gminy Masłów w sprawie ustalenia wysokości 

ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych za udział 

w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych – została przyjęta w 

głosowaniu 15 „za”, jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik protokołu. 

 

Ad. 11.  

Projekt uchwały w sprawie podziału gminy Masłów na okręgi wyborcze, ustalenia ich 

granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym. 

Wójt Gminy Masłów Tomasz Lato przedstawił szczegółowo projekt uchwały.  

Nie zgłoszono uwag. 

Uchwała Nr XLVII/478/2018 Rady Gminy Masłów w sprawie podziału gminy Masłów 

na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w 

każdym okręgu wyborczym – podjęta została 15 głosami „za”, jednogłośnie i stanowi 

załącznik protokołu. 

 

Ad. 12.  

Projekt uchwały w sprawie podziału gminy Masłów na stałe obwody głosowania, 

ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. 
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Wójt Gminy Masłów Tomasz Lato omówił projekt uchwały.  

Nie zgłoszono uwag. 

Uchwała Nr XLVII/479/2018 Rady Gminy Masłów w sprawie podziału gminy Masłów 

na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych 

komisji wyborczych – podjęta została w głosowaniu 15 „za”, jednogłośnie. Uchwała 

stanowi załącznik protokołu. 

 

Ad. 13.  

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Masłów na 2018 rok”. 

Temat przedstawił pan Dariusz Korczyński – Kierownik referatu Budownictwa 

i Gospodarki Przestrzennej, zgłaszając jednocześnie autopoprawkę w rozdziale 11, § 14 

ust. 1, polegającą na zwiększeniu kwoty z 93.452,00 zł na 95.952,00 zł. Jest to 

konsekwencja zwiększenia kwoty w ust. 2 pkt 1. na opiekę weterynaryjną (sterylizacja i 

kastracja) z 10.000,00 zł na 12.500,00 zł; kwoty te wynikają z zawartych umów.  

Nie zgłoszono uwag. 

Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały. 

Przewodniczący Rady poprosił o przegłosowanie zgłoszonej autopoprawki. 

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

Uchwała Nr XLVII/480/2018 Rady Gminy Masłów w sprawie uchwalenia „Programu 

opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 

Gminy Masłów na 2018 rok” – podjęta została 15 głosami „za”, jednogłośnie i stanowi 

załącznik protokołu. 

 

Ad. 14. 

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zmianę porozumienia międzygminnego 

zawartego w dniu 7 grudnia 2017 r. pomiędzy Gminą Kielce a Gminą Masłów. 

Skarbnik Gminy Masłów Małgorzata Kumór przedstawiła projekt uchwały.  

Nie zgłoszono uwag.  

Komisja Ochrony Środowiska, Gospodarki gruntami i Rolnictwa pozytywnie 

zaopiniowała powyższy projekt.  

Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

Uchwała Nr XLVII/481/2018 Rady Gminy Masłów w sprawie wyrażenia zgody na 

zmianę porozumienia międzygminnego zawartego w dniu 7 grudnia 2017 r. pomiędzy 

Gminą Kielce a Gminą Masłów – została przyjęta w głosowaniu 15 „za”, jednogłośnie 

i stanowi załącznik protokołu. 

 

Ad. 15.  

Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości zabudowanej 

oznaczonej działką ewidencyjną nr 432/1 położoną w Mąchocicach Kapitulnych. 
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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. 

Komisja Budżetu i Finansów zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały. 

Uchwała Nr XLVII/482/2018 Rady Gminy Masłów w sprawie przeznaczenia do 

sprzedaży nieruchomości zabudowanej oznaczonej działką ewidencyjną nr 432/1 

położoną w Mąchocicach Kapitulnych – została przyjęta 15 głosami „za”, jednogłośnie. 

Uchwała stanowi załącznik protokołu. 

 

Ad. 16.  

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części działki nr 14/33 

o powierzchni 0,1006 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Dąbrowa, w miejscowości 

Wiśniówka. 

Temat przedstawił Kierownik RGKiOŚ Wojciech Fąfara.  

Radny Stanisław Doleziński zapytał, czy to nie jest działka na terenie gminy Zagnańsk. 

Kierownik RGKiOŚ odpowiedział, że jest to działka na terenie gminy Masłów, obok 

firmy EKOBOX. 

Wójt Gminy dodał, że jest to teren dawnej szkoły w Wiśniówce, sąsiadująca z firmą 

EKOBOX.  

Nie zgłoszono więcej uwag. 

Komisja Ochrony Środowiska, Gospodarki Gruntami i Rolnictwa zaopiniowała 

pozytywnie powyższy projekt uchwały. 

Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt. 

Uchwała Nr XLVII/483/2018 Rady Gminy Masłów w sprawie wyrażenia zgody na 

wydzierżawienie części działki nr 14/33 o powierzchni 0,1006 ha położonej w obrębie 

ewidencyjnym Dąbrowa, w miejscowości Wiśniówka – podjęta została 15 głosami „za”, 

jednogłośnie i stanowi załącznik protokołu. 

 

Ad. 17.  

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części działki nr 432/2 

położonej w Mąchocicach Kapitulnych wraz ze zlokalizowanymi na niej budynkami 

gospodarczymi. 

Kierownik RGKiOŚ Wojciech Fąfara przedstawił projekt uchwały.  

Brak głosów w tym punkcie. 

Komisja Ochrony Środowiska, Gospodarki Gruntami i Rolnictwa zaopiniowała 

pozytywnie omawiany projekt. 

Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
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Uchwała Nr XLVII/484/2018 Rady Gminy Masłów w sprawie wyrażenia zgody na 

wynajem części działki nr 432/2 położonej w Mąchocicach Kapitulnych wraz ze 

zlokalizowanymi na niej budynkami gospodarczymi – została przyjęta w głosowaniu 15 

„za”, jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik protokołu. 

 

Ad. 18.  

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 19.03.br. pozytywnie zaopiniowała 

omawiany projekt (stanowi załącznik protokołu). 

Komisja Oświaty, Kultury, Pomocy Społecznej i Promocji Gminy, w dniu 19 marca 2018 

r.  zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały.  

Komisja Ochrony Środowiska, Gospodarki Gruntami i Rolnictwa pozytywnie 

zaopiniowała projekt. 

W dniu 19 marca 2018 r. Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała 

omawiany projekt. 

Uchwała Nr XLVII/485/2018 Rady Gminy Masłów w sprawie zmiany uchwały 

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

załącznik protokołu. 

 

Ad. 19.  

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Masłów na lata 2018 – 2028. 

Temat przedstawiła Skarbnik Gminy Małgorzata Kumór, zgłaszając autopoprawkę: 

- w załączniku nr 1, strona 6, rubryka 2021, kolumna 3, gdzie prawidłowa kwota to 

2.078.333,00 zł oraz  

- w załączniku nr 3 w akapicie 1.3.2.1 Na zadaniu „Termomodernizacja z OZE w budynkach 

użyteczności publicznej na terenie Gminy Masłów - zwiększenie efektywności energetycznej 

dotyczy budynku Agronomówki.  

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 XLVII/486/2018 Rady Gminy Masłów w sprawie zmiany uchwały 

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Masłów na lata 2018 – 2028 – 
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podjęta została w głosowaniu 15 „za”, jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik 

protokołu. 

 

Ad. 20.  

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLIV/443/2017 Rady Gminy Masłów 

z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu 

Kieleckiego w 2018 roku. 

Skarbnik Gminy Małgorzata Kumór przedstawiła projekt uchwały. 

Brak głosów w tym punkcie. 

Komisja Budżetu i Finansów zaopiniowała pozytywnie omawiany projekt uchwały. 

Uchwała Nr XLVII/487/2018 Rady Gminy Masłów w sprawie zmiany uchwały nr 

XLIV/443/2017 Rady Gminy Masłów z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie udzielenia 

pomocy rzeczowej dla Powiatu Kieleckiego w 2018 roku – została przyjęta 15 głosami 

„za”, jednogłośnie i stanowi załącznik protokołu. 

 

Ad. 21.  

Interpelacje i zapytania. 

Pan Jan Sobecki – sołtys sołectwa Mąchocice Kapitulne zapytał, czy w związku 

z otrzymywaniem przez sołtysów list dotyczących odpadów komunalnych jest możliwość 

otrzymywania danych właściciela kartoteki, nie tylko numer, bo mieszkańcy nie znają 

swojego numeru kartoteki. 

Skarbnik Gminy Małgorzata Kumór odpowiedziała, że ubolewa nad tą sytuacją, ale 

przepisy są jednoznaczne. To właściciel powinien podać swoje dane, wysokość opłaty; 

wszystkie te dane są na decyzji. 

radny Janusz Obara dodał, że na liście jest tylko numer kartoteki, brakuje innych danych 

jak numer domu czy nazwisko.  

Sołtys Sobecki odpowiedział, że mieszkańcy nie otrzymują decyzji do opłat za śmieci. 

Skarbnik Gminy poprosiła, żeby sołtys przyszedł do urzędu z tą sprawą, bo to nie miejsce 

i czas na analizowanie tej sprawy na sesji.  

Pan Sobecki odpowiedział, że nie oczekuje odpowiedzi na sesji, tylko zgłasza problem do 

zweryfikowania. 

Wójt Gminy Tomasz Lato dodał, że pracownicy dołożą wszelkich starań, by ułatwić pracę 

sołtysom, oczywiście w granicach prawa. Jesteśmy po to by współpracować ze sobą. 

Często jest tak, że mieszkaniec zwraca się do sołtysa z pytaniem, ile ma zapłacić, czy nie 

zalega z opłatami, podczas gdy w ciągu roku dokonuje zmian składając deklarację. Nie 

zawsze tymi wszystkimi danymi urząd może się dzielić z sołtysami. Jednak dzięki 

Państwa zaangażowaniu i rzetelności mieszkańców, procent wpłat z tego tytułu jest na 

dobrym poziomie. 

Brak kolejnych głosów w tym punkcie. 
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Ad. 22. 

Sprawy organizacyjne, komunikaty.  

Przewodniczący Rady Gminy zaprosił do udziału w Halowych Mistrzostwach Radnych 

i Pracowników Samorządowych w Piłce Nożnej o Puchar Starosty Kieleckiego 

organizowanych w dniu 14 kwietnia br. Zgłoszenia udziału należy kierować do Biura 

Rady. 

Wójt Gminy zabrał głos informując, że przed nami najtrudniejszy okres dla dróg, 

szczególnie tych szutrowych. Grunt zamarzł na dość dużą głębokość, więc woda 

z roztopów nie za bardzo wsiąka. Przewidujemy problemy z naprawą dróg, gdyż 

samochód nawet nie w pełni załadowany, po prostu się zapada. Wójt poprosił 

o wyrozumiałość, gdyż będziemy starali się dotrzeć na każde zgłoszenie, jednak będzie to 

wymagało czasu. Drugi komunikat zgłoszony przez Wójta dotyczy organizowanej jutro 

Drogi Krzyżowej tzw. Papieskiej, na którą serdecznie zapraszamy w imieniu księdza 

proboszcza Piotra Motyki.   

Brak więcej głosów w tym punkcie. 

Przewodniczący Rady Gminy Masłów Sylwester Wojtyna i Wójt Gminy Masłów Tomasz 

Lato złożyli życzenia świąteczne. 

 

Ad. 23. 

Zakończenie obrad.  

Po wyczerpaniu tematyki Przewodniczący Rady Gminy Masłów Sylwester Wojtyna 

podziękował za udział w XLVII sesji Rady Gminy Masłów i o godzinie 16:05 zamknął 

obrady. 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

      

Protokolant:     


