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Protokół Nr XLVIII/2018 

z sesji Rady Gminy Masłów, 

która odbyła się w dniu 26 kwietnia 2018 roku 

 

Tematyka sesji: 

1. Otwarcie sesji. 

2. Stwierdzenie quorum. 

3. Przyjęcie porządku obrad. 

4. Przyjęcie protokołu Nr XLVII z poprzedniej sesji. 

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

6. Informacja nt. kontroli gospodarstw utrzymujących trzodę chlewną – omówienie 

zagadnień obowiązujących w trakcie planowanych kontroli. 

7. Analiza stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy Masłów 

obejmująca 2016/2017 r. 

8. Ocena zasobów pomocy społecznej. 

9. Sprawozdanie z działalności Placówki Wsparcia Dziennego „Promyczek” za 2017 

rok. 

10. Projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Żłobka Samorządowego „Raj 

Maluszka” w Domaszowicach. 

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

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

Finansowej Gminy Masłów na lata 2018 – 2028.  

13. Interpelacje i zapytania. 

14. Sprawy organizacyjne, komunikaty. 

15. Zakończenie obrad.  

 

Ad. 1. 

Otwarcie sesji.  

Stosownie do art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, w dniu 26 kwietnia 2018 

roku o godzinie 15:05, w Urzędzie Gminy w Masłowie, Przewodniczący Rady Gminy 

Masłów – Sylwester Wojtyna, otworzył obrady. Przewodniczący przywitał radnych, 

sołtysów i przybyłych gości, w tym: radny Powiatu Kieleckiego Zdzisław Zapała, 

Powiatowy Lekarz Weterynarii Jarosław Sułek oraz przedstawiciele Komisariatu I Policji 

w Kielcach:  

• mł. asp. Joanna Woźniak – Krześ,  

• asp. Dariusz Pająk, 

• sierż. Iwona Kępa, 

• sierż. Grzegorz Michta.  
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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 XLVII z poprzedniej sesji. 

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

protokołu. 

Radni, 14 głosami „za”, jednogłośnie przyjęli protokół Nr XLVII/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 nt. kontroli gospodarstw utrzymujących trzodę chlewną – omówienie 

zagadnień obowiązujących w trakcie planowanych kontroli. 

Pan Jarosław Sułek – Powiatowy Lekarz Weterynarii przedstawił szczegółową informację 

dotyczącą przepisów obowiązujących hodowców trzody oraz wymogów, które będą 

weryfikowane podczas planowanych kontroli. Materiały informacyjne zostały również 

przygotowane w wersji papierowej i przekazane na dzisiejszej sesji (stanowi załącznik 

protokołu). Wirus Afrykańskiego Pomoru Świn (ASF) nie jest groźny dla ludzi i bydła, ale 

stanowi zagrożenie dla trzody chlewnej i dzików. Pan Sułek zapytał, czy w świetle 

obowiązujących w gminie przepisów jest możliwość mycia samochodów na posesji 

mieszkańców.  

Wójt Gminy odpowiedział, że nie przypomina sobie by taki przepis obowiązywał; urząd 

przeanalizuje dokumenty i w razie potrzeby zmienimy zapis.  

Radna Małgorzata Kozubek zapytała,  ilu jest hodowców trzody na terenie gminy. 
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Pan Sułek odpowiedział, że nie inspektorat nie dysponuje dokładnymi danymi, 

a informacja jaką posiada różni się od informacji jaką dysponuje Agencja Restrukturyzacji 

i Modernizacji Rolnictwa. 

Wobec braku kolejnych głosów w tym punkcie, informacja została przyjęta. 

 

Ad. 7. 

Analiza stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy Masłów 

obejmująca 2016/2017 r. 

Asp. Dariusz Pająk przedstawił analizę, będącą załącznikiem do protokołu. 

Wójt Gminy podziękował za szczegółowe przedstawienie informacji i dobrą współpracę 

podkreślając, że dbanie o bezpieczeństwo jest obowiązkiem nas wszystkich. 

Mł. asp. Joanna Woźniak – Krześ przedstawiła informację o działaniach podejmowanych 

w szkołach, przedstawiła zagrożenia i zwróciła się z prośbą o podjęcie wspólnej 

inicjatywy dotyczącej szkoleń dla grup wiekowych: dzieci, młodzieży, seniorów, itp.  

Radna Teodora Jagiełło zapytała o statystyki w gminie Masłów dotyczące problemu 

narkotyków, używek. Często można zauważyć młodzież na przystankach autobusowych, 

w okolicy szkół. Czy gmina Masłów odbiega w tym zakresie od innych gmin. 

Asp. Pająk odpowiedział, że komisariat prowadzi ogólne statystyki dotyczące tego 

problemu, bez podziału na gminy. Pan Pająk poprosił o zgłaszanie takich miejsc, godzin 

występowania zjawiska do dzielnicowego lub bezpośrednio na numer alarmowy, by 

służby mogły podjąć czynności.  

Radna Jagiełło dodała, że problem używek jest bardzo niebezpiecznym zjawiskiem, stąd 

prośba również o działania prewencyjne.  

Mł. asp. Joanna Woźniak – Krześ odpowiedziała, że ten i inne problemy można również 

zgłaszać poprzez aplikację Mapa Zagrożeń, i co ważne – można to robić anonimowo.  

Sołtys sołectwa Mąchocice Kapitulne Jan Sobecki poprosił o numer kontaktowy 

dzielnicowego.  

Sierż. Grzegorz Michta przekazał wizytówki i poinformował, że często jest w terenie, 

więc prosi o kontakt. 

Asp. Pająk podziękował za dofinansowanie nieoznakowanego samochodu, wspólnie 

z gminą Zagnańsk.   

Radny Janusz Obara przedstawił sytuację jaka miała miejsce w okolicy świetlicy wiejskiej 

w Dolinie Marczakowej, gdzie zwrócił uwagę młodzieży, żeby sprzątali po sobie śmieci. 

Kolejnego dnia, w odpowiedzi zastał dwa worki śmieci przed świetlicą. 

Wójt Gminy dodał, że wszystkie zgłaszane sygnały pozwoliły na zamontowanie 

dodatkowych i nowych kamer, w tych miejscach, w których występowały problemy.  

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego pozytywnie zaopiniowała projekt 

uchwały. 



  4 z 7 

Sesja Nr XLVIII/2018 Rady Gminy Masłów  

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Aneta Kułak zaapelowała do 

obecnych, by również nie bali się dzwonić na policję. W sytuacji gdy widzimy pijanego 

kierowcę, ludzie nie chcą reagować. 

Wójt Gminy wyjaśnił, że Pani Kierownik, widząc nietrzeźwego kierowcę pod urzędem 

gminy zgłosiła sprawę i próbowała go sama zatrzymać. 

Przewodniczący Rady Sylwester Wojtyna podziękował za złożenie sprawozdania. 

 

Ad. 8.  

Ocena zasobów pomocy społecznej. 

Pani Aneta Kułak – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej szczegółowo 

przedstawiła informację, stanowiącą załącznik protokołu. 

Brak głosów w tym punkcie, sprawozdanie zostało przyjęte. 

 

Ad. 9.  

Sprawozdanie z działalności Placówki Wsparcia Dziennego „Promyczek” za 2017 rok.  

Temat przedstawił Kierownik Placówki Michał Kumór.  

Nie zgłoszono uwag, sprawozdanie zostało przyjęte. 

 

Ad. 10. 

Projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Żłobka Samorządowego „Raj Maluszka” 

w Domaszowicach. 

Temat przedstawił Sekretarz Gminy Zbigniew Zagdański.  

Nie zgłoszono uwag. 

Komisja Oświaty, Kultury, Pomocy Społecznej i Promocji Gminy, w dniu 23 kwietnia 

2018 r.  zaopiniowała pozytywnie przedstawiony projekt uchwały.  

Komisja Budżetu i Finansów, na posiedzeniu w dniu 23 kwietnia br. pozytywnie 

zaopiniowała powyższy projekt. 

Uchwała Nr XLVIII/488/2018 Rady Gminy Masłów w sprawie zmiany Statutu Żłobka 

Samorządowego „Raj Maluszka” w Domaszowicach – została przyjęta w głosowaniu 14 

„za”, jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik protokołu. 

 

Ad. 11.  

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 23.04.br. pozytywnie zaopiniowała 

omawiany projekt (stanowi załącznik protokołu). 

Komisja Oświaty, Kultury, Pomocy Społecznej i Promocji Gminy zaopiniowała 

pozytywnie projekt uchwały.  
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W dniu 23.04.br., Komisja Ochrony Środowiska, Gospodarki Gruntami i Rolnictwa 

pozytywnie zaopiniowała projekt. 

Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt. 

Uchwała Nr XLVIII/489/2018 Rady Gminy Masłów w sprawie zmiany uchwały 

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

załącznik protokołu. 

 

Ad. 12.  

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 XLVIII/490/2018 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. 13.  

Interpelacje i zapytania. 

Radna Teodora Jagiełło zgłosiła konieczność naprawy przepustu drogowego, w pasie 

drogi powiatowej w Woli Kopcowej, na wysokości państwa Bugajskich i Biskupskich. 

Powodem uszkodzenia jest woda spływająca z okolicznych pól, prośba o zweryfikowanie 

tego sygnału. 

Radny Ryszard Filipowicz zgłosił potrzebę sprzątania drogi w Dąbrowie, gdzie po zimie 

zalega piasek i z tego tytułu mieszkańcy skarżą się na tumany kurzu. 

Radny Wojciech Piwko dodał, że taka sama sytuacja jest na ulicy Krajobrazowej 

w Masłowie Drugim. 

Radny Andrzej Januchta zgłosił, że na parking obok cmentarza w Brzezinkach osunęła się 

ziemia ze skarpy. 

Inspektor BiGP Jarosław Rutczyński odpowiedział, ze sprawa została już zgłoszona 

i zostanie naprawiona w ramach gwarancji. 

Radna Małgorzata Kozubek dodała, że na wysokości przejścia, przy chodniku również 

jest dziura. 
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Wójt Gminy odpowiedział, że przy tej inwestycji pozostało jeszcze kilka usterek, które 

w ramach gwarancji zostaną usunięte. 

Radny Zbigniew Bujak podziękował za trwające prace na drodze w Zakaniowie i poprosił 

o poprawienie czyszczonego rowu (teraz biegnie wężykiem). 

Pan Rutczyński wyjaśnił, że wynika to z uwagi na oś przepustu względem drogi. 

Z dłuższej perspektywy może to nie wygląda dobrze. 

Radny Januchta poprosił o wyczyszczenie rowu w Barczy (w kierunku Klonowa) na 

wysokości posesji nr 155.  

Inspektor BiGP odpowiedział, że jest to droga powiatowa, jak wiadomo w tym roku ruszy 

przebudowa mostu w kierunku Klonowa, więc podjęliśmy rozmowy, by w ramach tych 

działań poprawić stan drogi. 

Radny Filipowicz zabrał głos informując, że niedługo świetlica wiejska w Dąbrowie 

będzie obchodzić jubileusz dwóch lat działalności. Z tego tytułu warto byłoby 

przeprowadzić kontrolę obiektu w zakresie usterek technicznych. Radny dodał, że 

podłoga w niektórych miejscach obniżyła się o ponad 1 cm. 

Kierownik referatu Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej Dariusz Korczyński 

odpowiedział, że gwarancja obejmuje okres 5 lat i poprosił o rozmowę w sprawie 

ustalenia terminu. 

 Radny Powiatu Kieleckiego Zdzisław Zapała poinformował, że na ostatniej komisji Rady 

Powiatu ustalony został termin wykonania przeglądów dróg powiatowych, więc jeśli 

Państwo mają jakieś zgłoszenia, prośba o sygnał, bo do końca maja wszystkie drogi mają 

być sprawdzone. radny dodał, że wspomniany most będzie remontowany, chodnik w Woli 

Kopcowej – wykonanie również w tym roku. 

Radny Janusz Obara zapytał o drogę z Doliny Marczakowej do Kajetanowa.  

Radny Zapała odpowiedział, że ta droga także jest ujęta; w tej sprawie miało odbyć się 

spotkanie Wójtów ze Starostą, radny Zapała dodał, że nie uczestniczył w tych rozmowach.   

 Radny Andrzej Pedrycz opuścił obrady. 

Radna Teodora Jagiełło opuściła obrady. 

Radna Kozubek zapytała o ulicę Podklonówka w Masłowie Pierwszym. 

Radny Zapała odpowiedział, że zarówno Podklonówka jak i Domaszowice również 

zostały ujęte w planach realizacji. 

Wójt Gminy poinformował o szczegółach tych zadań. Pieniądze w budżecie gminy 

zostały zabezpieczone na te cele: nakładka na długości około 1 km w Mąchocicach (tzw. 

górnych) – Podklonówka – czekamy na realizację, przebudowa w Domaszowicach (spływ 

wód i wyłożenie rowu), dodatkowo droga w Brzezinkach (odcinek około 400 m), bardzo 

zniszczona, również zgłoszona.  

Radny Andrzej Januchta poprosił o remont odcinka drogi Brzezinki – Ciekoty. 

Wójt Gminy poinformował szczegółowo o efektach rozmów nt. drogi w kierunku 

Kajetanowa. przyjęte zostało, że część drogi na odcinkach gminnych będzie realizowana 



  7 z 7 

Sesja Nr XLVIII/2018 Rady Gminy Masłów  

odpowiednio przez gminę Masłów i Zagnańsk, natomiast część drogi zrealizuje Powiat. 

nasz teren jest już przygotowany do położenia asfaltu. 

Sekretarz Gminy Zbigniew Zagdański poinformował, że po ostatniej sesji Rady Powiatu 

pytał Dyrektora Gratkę o odcinek drogi w Mąchocicach Kapitulnych zgłoszony do tzw. 

remontów dróg po powodziowych. Na obecną chwilę Powiat otrzymał dwie promesy – na 

dwa mosty. Na pozostałe zgłoszenia nie otrzymali żadnych informacji ani pozytywnych, 

ani negatywnych.  

Wójt Gminy przypomniał, że umowa była taka, że jeśli Powiat nie uzyska tych pieniędzy, 

to znajdzie je w swoim budżecie,  kwota około 90.000 – 100.000 zł. I to zadanie zostanie 

zrealizowane. Wójt poinformował, że jak trzeba, to będzie w tej sprawie rozmawiał 

z Panem Starostą i przypomniał, że w budżecie gminy Rada przyjęła środki na ten cel 

w ubiegłym roku w okolicy czerwca. 

Brak kolejnych głosów w tym punkcie. 

 

Ad. 14. 

Sprawy organizacyjne, komunikaty.  

Wójt Gminy Masłów zaprosił na organizowane w dniu: 

- 1 maja br. w Ciekotach, XLII Eliminacje do Buskich Spotkań z Folklorem (zaproszenia 

dostarczone radnym i sołtysom w dniu dzisiejszym), 

- 4 maja w Brzezinkach – obchody Dnia Strażaka, które rozpoczną się mszą św. o godz. 

18:00, 

- 6 maja br. w Ciekotach – Majowe na Żeromszczyźnie, początek o godz. 17:00. 

Wójt dodał, że ośrodek kultury, w stosunku do roku poprzedniego,  w ramach budżetu 

w tej samej wysokości organizuje 3 –krotnie więcej imprez.  

Radny Ryszard Filipowicz zaprosił na festyn z okazji otwarcia placu zabaw w Dąbrowie, 

organizowany przez Stowarzyszenie „Nasza Dąbrowa”, zaplanowany na dzień 26 maja br.  

Brak więcej głosów w tym punkcie. 

 

Ad. 15.  

Zakończenie obrad.  

Po wyczerpaniu tematyki Przewodniczący Rady Gminy Masłów Sylwester Wojtyna 

podziękował za udział w XLVIII sesji Rady Gminy Masłów i o godzinie 16:50 zamknął 

obrady. 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

      

Protokolant:    Przewodniczący Rady Gminy Masłów 

     /-/ Sylwester Wojtyna 


