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Sesja Nr XLIX/2018 Rady Gminy Masłów  

 

Protokół Nr XLIX/2018 

z sesji Rady Gminy Masłów, 

która odbyła się w dniu 24 maja 2018 roku 

 

Tematyka sesji: 

1. Otwarcie sesji. 

2. Stwierdzenie quorum. 

3. Przyjęcie porządku obrad. 

4. Przyjęcie protokołu Nr XLVIII z poprzedniej sesji. 

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

6. Informacja Starosty Kieleckiego  nt. współpracy Powiatu z Gminą Masłów. 

7. Sprawozdanie z działalności Centrum Edukacji i Kultury „Szklany Dom” za 2017rok. 

8. Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Masłowie za 2017 rok. 

9. Sprawozdanie z działalności Ochotniczych Straży Pożarnych za 2017. 

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

Masłów z dnia 28 lutego 2013 roku dotyczącej określenia przystanków 

komunikacyjnych na terenie Gminy Masłów, których właścicielem lub zarządzającym 

jest Gmina Masłów oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów. 

11. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy 

zabudowanej części działki nr 102 o powierzchni 0,0220 ha położonej  w Barczy oraz 

zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy. 

12. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy. 

13. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Masłów na lata 2018 – 2028.  

14. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Zagnańsk. 

15. Interpelacje i zapytania. 

16. Sprawy organizacyjne, komunikaty. 

17. Zakończenie obrad. 

 

 

Ad. 1. 

Otwarcie sesji.  

Stosownie do art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, w dniu 24 maja 2018 roku 

o godzinie 15:15, w świetlicy wiejskiej w Dolinie Marczakowej, Przewodniczący Rady 

Gminy Masłów – Sylwester Wojtyna, otworzył obrady. Przewodniczący przywitał 

radnych, sołtysów i przybyłych gości, w tym przedstawicieli Państwowej Straży Pożarnej: 

kpt. Michał Świąder – Zastępca Komendanta Miejskiego PSP w Kielcach, st. bryg. Paweł 
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Górniak, oraz przedstawicieli Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu gminy. 

Przewodniczący przywitał także Starostę Kieleckiego Michała Godowskiego oraz pana 

Mariana Zarzyckiego – Radnego Powiatu Kieleckiego. 

 

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 XLVIII z poprzedniej sesji. 

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

protokołu. 

Radni, 15 głosami „za”, jednogłośnie przyjęli protokół Nr XLVIII/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). 

Radna Małgorzata Kozubek zapytała o jakim doposażeniu mowa w sprawozdaniu, dla 

OSP Masłów (strona 2: rozpoczęte zadania). 

Wójt Gminy odpowiedział, że doposażenie pracowni wiąże się z zakupem sprzętu. 

partnerem w tym projekcie jest również Ochotnicza Straż Pożarna, projekt realizowany 

jest wspólnie ze środków.  

Nie zgłoszono więcej uwag, sprawozdanie zostało przyjęte. 

 

Ad. 6. 

Informacja Starosty Kieleckiego  nt. współpracy Powiatu z Gminą Masłów. 

Pan Michał Godowski – Starosta Kielecki podziękował za możliwość udziału 

w dzisiejszej sesji i cały obszar współpracy. Pan Starosta przedstawił informację 

dotyczącą planowanych remontów dróg, budowy chodników i prac porządkowych na 

terenie gminy Masłów. Pan Starosta poinformował także o planowanych uroczystościach: 

Jarmark Świętokrzyski, uroczysta sesja Rady Powiatu w CE „Szklany Dom” w Ciekotach 
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– 10 czerwca, Gala Jubileuszowa w Filharmonii – 22 czerwca, Dożynki Powiatowe 

w Pierzchnicy.  

Starosta Kielecki poinformował również o problemach związanych z rejestracją 

pojazdów, zmianą zakresu zadań wynikającą z utworzenia Państwowego Gospodarstwa 

Wodnego Wody Polskie.  

Radna Teodora Jagiełło zapytała o możliwość realizacji chodnika w Woli Kopcowej od 

skrzyżowania ul. Świętokrzyskiej i Kieleckiej w kierunku Domaszowic, który „spinał by” 

chodniki między ul. Sandomierską w Kielcach a lotniskiem w Masłowie. Projekt tego 

odcinka jest już na ukończeniu. 

Starosta Kielecki odpowiedział, że nie chciałby składać jednoznacznych deklaracji, gdyż 

realizacja dodatkowych zadań jest zależna od różnych aspektów, m. in. finansowych. Pan 

Starosta poinformował, że na przestrzeni najbliższych miesięcy wspólnie z Wójtem 

Gminy, będą analizować możliwości realizacji zadań na terenie gminy. 

Radna Jagiełło poprosiła o wzięcie pod uwagę tego zadania, jeśli pojawią się rezerwy 

w budżecie. 

Radna Małgorzata Kozubek zapytała o rowy przy drodze powiatowej na ul. Podklonówka, 

gdzie planowany był remont. Pieniądze w budżecie gminy zostały zabezpieczone, jednak 

zadanie nie zostało wykonane. 

W odpowiedzi Pan Przewodniczący Rady poinformował, że nie wie, czy Pan Starosta jest 

przygotowany na tak szczegółowe pytania. 

Radna Kozubek dodała, że rozmowy w tej sprawie były prowadzone, zarówno z panem 

Gratką jak i Panem Szczepańczykiem. 

Radna Regina Chyb zabrała głos, nawiązując do wypowiedzi radnej Jagiełło. Radna 

poprosiła, by uwzględnić prośbę radnej Jagiełło, z uwagi na to, że do gminy Masłów 

wjeżdża się od strony Domaszowic i Woli Kopcowej. Zrobienie tego odcinka, nie dość że 

ładnie będzie wyglądać, to znacząco poprawi bezpieczeństwo.   

Radny Ryszard Filipowicz zapytał o drogę Dąbrowa – Masłów. Wiadomo, że realizacja 

została podzielona na dwa etapy, czy można prosić jakieś szczegóły, kiedy pierwszy etap, 

kiedy drugi etap.  

Wójt Gminy szczegółowo omówił realizowane zadania i przybliżył terminy. Chodnik 

Domaszowice – wykonanie projektu w terminie do końca sierpnia, projektowany jest 

również chodnik Podklonówka – Mąchocice Kapitulne. Należy pamiętać, że realizowane 

jest duże zadanie od Masłowa Drugiego (sklep ABC) do Dąbrowy, gdzie wspólnie 

staramy się o dofinansowanie na realizację tego zadania. W tej chwili realizowany jest 

chodnik w Woli Kopcowej, a mamy jeszcze ważne zadanie – droga w Brzezinkach, gdzie 

jest najgorszy odcinek w skali gminy i w tej części w niedługim czasie ruszają prace 

związane z kanalizacją, więc drogi będą rozkopane. Wójt omówił także chodnik 

planowany w przełomie Lubrzanki, który również będzie realizowany (wykonawca 

wyłoniony, umowa podpisana). Pan Wójt podkreślił dobrą współpracę, jednak zarówno po 

stronie powiatu, jak i po stronie gminy decydującym czynnikiem są możliwości 

finansowe.   
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Radny Janusz Obara zapytał o przyspieszenie terminu założenia dwóch barier w Dolinie 

Marczakowej ( skarpa około 3 m, w ubiegłym roku był tam robiony przepust). Radny 

zapytał także o odcinek drogi między Doliną Marczakową a Kajetanowem.  

Starosta Kielecki zadeklarował, że przekaże ten wniosek do odpowiednich służb, gdyż 

kwestia barier to nieskomplikowane zadanie. Pan Starosta poinformował również, że 

infrastruktura drogowa w znaczący sposób poprawia się z roku na rok i poprosił 

o wyrozumiałość, gdyż powiat obsługuje ponad 1100 km dróg, stąd nie wszystkie zadania 

da się wykonać od razu.  

Wobec braku kolejnych głosów w tym punkcie, Przewodniczący Rady podziękował Panu 

Staroście za przybycie, współpracę z Gminą Masłów i wsparcie przy realizacji równych 

przedsięwzięć.  

 

Ad. 7. 

Sprawozdanie z działalności Centrum Edukacji i Kultury „Szklany Dom” za 2017rok. 

Pani Krystyna Nowakowska – Dyrektor CEiK „Szklany Dom” przedstawiła 

sprawozdanie, będące załącznikiem niniejszego protokołu. 

Nie zgłoszono uwag do przedstawionego sprawozdania. 

Wójt Gminy Masów Tomasz Lato dodał, że należy podkreślić fakt, iż Centrum podwoiło 

ilość realizowanych działań przy tych samych nakładach finansowych. Wszystkie 

organizacje działające: koła gospodyń, kluby, orkiestra, stowarzyszenia to wielka wartość 

dla gminy. Powołanie Stowarzyszenia Wspólnie dla Tradycji pozwoliło przenieść część 

działań, przy jednoczesnym zaangażowaniu i wzmocnieniu integracji mieszkańców.   

Komisja Oświaty, Kultury, Pomocy Społecznej i Promocji Gminy, w dniu 21 maja 2018 r.  

zaopiniowała pozytywnie powyższy dokument.  

Komisja Budżetu i Finansów, na posiedzeniu w dniu 21 maja br. pozytywnie zaopiniowała 

przedstawione sprawozdanie. 

Przewodniczący Rady Sylwester Wojtyna podziękował za złożenie sprawozdania. 

 

Ad. 8.  

Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Masłowie za 2017 rok. 

Pani Anna Obara – Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej szczegółowo przedstawiła 

informację, stanowiącą załącznik protokołu. 

Brak głosów w tym punkcie. 

Komisja Oświaty, Kultury, Pomocy Społecznej i Promocji Gminy, w dniu 21 maja 2018 r.  

zaopiniowała pozytywnie przedstawione sprawozdanie.  

Komisja Budżetu i Finansów, na posiedzeniu w dniu 21 maja br. pozytywnie zaopiniowała 

powyższy dokument. 

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

 

Ad. 9.  

Sprawozdanie z działalności Ochotniczych Straży Pożarnych za 2017.  



  5 z 9 

Sesja Nr XLIX/2018 Rady Gminy Masłów  

Wójt Gminy, Przewodniczący Rady Gminy oraz Starosta Kielecki złożyli serdeczne 

podziękowania za współpracę i wsparcie st. bryg. Pawłowi Górniakowi – byłemu 

zastępcy Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach, z racji 

przejścia na emeryturę.  

Pan Górniak złożył podziękowania za współpracę. 

Sprawozdanie z działalności OSP przedstawił pan Tomasz Żak – Komendant Gminny 

ochrony przeciwpożarowej.  

W sesji uczestniczy kpt. mgr inż. Michał Świąder – p.o. Zastępca Komendanta Miejskiego 

Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach. Kpt. Świąder pogratulował jednostce OSP 

Ciekoty za włączenie do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego i poinformował, 

że uroczyste przekazanie potwierdzającego to certyfikatu nastąpi 1 czerwca na placu 

Wolności w Kielcach. Zastępca komendanta PSP docenił także działalność 

Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych podkreślając, jak ważna jest rola człowieka 

w działaniach ratunkowych; sam sprzęt nawet najbardziej nowoczesny nie wystarczy. 

Radny Piotr Zegadło pogratulował OSP Ciekoty za włączenie do KSRG i dodał, że 

w ostatnim czasie obserwuje się duży rozwój jednostek OSP poprzez zainteresowanie 

młodzieży udziałem w Turnieju Pięciu Strażnic (utworzyły się drużyny męskie i żeńskie) 

i zakup sprzętu (w szczególności zakup samochodów).  

Wójt Gminy podziękował Zastępcy Komendanta za obecność na dzisiejszej sesji i dobre 

słowo, a druhom strażakom za dyspozycyjność i poświęcenie.  

Nie zgłoszono uwag. 

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego pozytywnie zaopiniowała 

przedstawione sprawozdanie. 

Komisja Budżetu i Finansów zaopiniowała pozytywnie omawiane sprawozdanie. 

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

 

Ad. 10. 

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

z dnia 28 lutego 2013 roku dotyczącej określenia przystanków komunikacyjnych na 

terenie Gminy Masłów, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Masłów oraz 

warunków i zasad korzystania z tych obiektów. 

Temat przedstawił Kierownik referatu Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej Dariusz 

Korczyński. 

Wójt Gminy dodał, że urząd przygląda się także kolejnym przystankom, planując zmiany. 

W tym przypadku trwają prace związane z uporządkowaniem terenu i ustawieniem nowej 

wiaty przystankowej.  

Radna Małgorzata Kozubek zabrał głos informując, że na ul. Świętokrzyskiej obok 

hurtowni przystanek jest oznaczony „Wola Kopcowa”, a to jeszcze jest sołectwo „Masłów 

Pierwszy”.  

Kierownik BiGP odpowiedział, że na kolejną sesję przygotowany zostanie projekt 

uchwały w tej sprawie, dziś zgłoszony jest tylko przystanek w Ciekotach. 
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Komisja ds. Inwestycji pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt (stanowi załącznik). 

Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt. 

Nie zgłoszono więcej uwag. 

Uchwała Nr XLIX/491/2018 Rady Gminy Masłów w sprawie zmiany uchwały Nr 

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

przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Masłów, których właścicielem lub 

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

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

protokołu. 

 

Ad. 11.  

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy 

zabudowanej części działki nr 102 o powierzchni 0,0220 ha położonej  w Barczy oraz 

zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy. 

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

Środowiska  szczegółowo przedstawił projekt uchwały. 

Radny Andrzej Januchta zapytał, czy uregulowana jest sprawa ronda w Barczy. 

Kierownik BiGP wyjaśnił na czym polegał problem. Istniejąca wiata przystankowa jak 

również narożnik ogrodzenia zostały ustawione częściowo na działce prywatnej. Jesteśmy 

w stałym kontakcie z właścicielem tej działki. Część prac została już wykonana, pozostałe 

będą wykonane w najbliższym czasie przez pracowników porządkowych.  

Brak kolejnych głosów w tym punkcie. 

W dniu 21.05.br., Komisja Ochrony Środowiska, Gospodarki Gruntami i Rolnictwa 

pozytywnie zaopiniowała projekt. 

Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt. 

Uchwała Nr XLIX/492/2018 Rady Gminy Masłów w sprawie wyrażenia zgody na 

zawarcie kolejnej umowy dzierżawy zabudowanej części działki nr 102 o powierzchni 

0,0220 ha położonej  w Barczy oraz zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego 

zawarcia umowy – podjęta została 15 głosami „za”, jednogłośnie i stanowi załącznik 

protokołu. 

 

Ad. 12.  

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Masłów. 

Pani Małgorzata Kumór – Skarbnik Gminy poprosiła o przyjęcie autopoprawki dotyczącej 

zmiany nazwy zadania inwestycyjnego w załączniku nr 4, na zadanie pn. „Wykonanie 

instalacji wod.-kan. w budynku OZ w Mąchocicach Kapitulnych oraz przebudowa 

elementów komunikacyjnych na działce przy OZ w Mąchocicach Kap. wraz z montażem 

platformy dla niepełnosprawnych”. 

Nie zgłoszono uwag. 

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

Skarbnik Gminy szczegółowo omówiła projekt uchwały. 
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Brak głosów w tym punkcie. 

Komisja ds. Inwestycji pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt (stanowi załącznik 

protokołu). 

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. 

Uchwała Nr XLIX/493/2018 Rady Gminy Masłów w sprawie zmiany uchwały 

budżetowej gminy Masłów – przyjęta została jednogłośnie, 15 głosami „za”. Uchwała 

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. 

Radna Małgorzata Kozubek zabrała głos informując, że gmina przystępuje do 

opracowania sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Masłowie Pierwszym ul. 

Podklonówka, gdzie budują się dwa domy. Radna zapytała jak wygląda sytuacja 

w Masłowie Pierwszym ul. Spokojna i Miła, gdzie ludzie już mieszkają a nie mają 

wybudowanej sieci. 

Przewodniczący Rady zwrócił uwagę, że takie pytania należy zgłaszać w punkcie 15 – 

interpelacje i zapytania, teraz Rada obraduje nad finansami.  

Nie zgłoszono więcej 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 XLIX/493/2018 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. 14.  

Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Zagnańsk. 

Skarbnik Gminy omówiła projekt. 

Nie zgłoszono uwag. 

Komisja ds. Inwestycji pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt. 
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Komisja Ochrony Środowiska, Gospodarki Gruntami i Rolnictwa zaopiniowała 

pozytywnie powyższy projekt. 

Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

Uchwała Nr XLIX/494/2018 Rady Gminy Masłów w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej dla Gminy Zagnańsk – została przyjęta w głosowaniu 15 „za”, jednogłośnie 

i stanowi załącznik protokołu. 

 

Ad. 15. 

Interpelacje i zapytania. 

Przewodniczący Rady poprosił pana Wójta, by odniósł się do pytania radnej Kozubek. 

Wójt wyjaśnił, że należy odróżnić etap projektowania od wykonawstwa i szczegółowo 

przedstawił sytuację projektowanego odcinka sieci. Ul. Spokojna jest przygotowana do 

realizacji zadania, a Wodociągi Kieleckie przygotowują się do pozyskania środków na 

budowę brakujących odcinków sieci. 

Radna Małgorzata Kozubek odpowiedziała, że prosi o zrozumienie, to miejscowość, którą 

reprezentuje, stąd zainteresowanie. Radna dodała, że nie jest przeciwna aby to zadanie 

realizować i wyjaśniła, że mieszkańcy ul. Spokojnej mają duże problemy z brakiem wody, 

którą dowożą beczkami. Radna wspomniała też o kanalizacji w tej części sołectwa. 

W odpowiedzi Wójt Gminy wyjaśnił, że zna sytuację tych mieszkańców i przypomniał, 

że na początku tej kadencji nie było nawet projektów na ten odcinek. W tej chwili 

projekty są zrobione, urząd jest przygotowany do realizacji tej inwestycji. 

Radna Teodora Jagiełło zapytał o sprawę obwodnicy wschodniej Kielc, w ostatnim czasie 

pojawiały się informacje w mediach na ten temat. Radna poprosiła również o informację 

na temat drogi nr 745. 

Wójt Gminy odpowiedział, że w ostatnim czasie do urzędu nie wpłynęły żadne pisma 

w tej sprawie. Wójt podkreślił, że urząd podtrzymuje swoje stanowisko w tej sprawie. 

Radny Andrzej Januchta zapytał kiedy ruszy kanalizacja północnej strony gminy oraz co 

z boiskiem w Brzezinkach. 

Wójt Gminy odpowiedział że Wodociągi Kieleckie procedują to zadanie, ruszają pierwsze 

przetargi, prace rozpoczną się od przełomu Lubrzanki. Wójt zadeklarował, że poprosi 

Prezesa o przedstawienie harmonogramu prac, na kolejną sesję. W odniesieniu do boiska 

w Brzezinkach Wójt szczegółowo wyjaśnił, że zadanie jest realizowane przez 

Stowarzyszenie MSS, które otrzymało wsparcie na ten cel i poinformował jaki jest etap 

realizacji. 

Radny Robert Fortuna poprosił o remont drogi Brzezinki – Ciekoty, w pierwszej 

kolejności, z uwagi na fatalny stan tej drogi.  

W odpowiedzi Wójt Gminy wyjaśnił, że zarówno służby powiatu jak i sam Starosta zdają 

sobie sprawę ze stanu tej drogi, dlatego doraźnie droga będzie remontowana. Z uwagi na 

budowę sieci kanalizacji sanitarnej na tym odcinku, do tej pory zadanie było przesuwane 

w czasie. 
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Radny Piotr Zegadło zgłosił potrzebę zabezpieczenia skarpy przy rzece na ul. 

Modrzewiowej w Masłowie Pierwszym (tuż przy moście). Woda podmywa grunt, co 

zagraża właścicielom posesji przyległej.  

Wójt Gminy odpowiedział, że sprawa zostanie zgłoszona do wydziału melioracji. 

Radny Ryszard Filipowicz zgłosił konieczność naprawy drogi w Dąbrowie, w kierunku 

trasy nr 7.  

Wójt Gminy odpowiedział, że jest to droga powiatowa, służby znają stan tej drogi i wójt 

ma zapewnienie , że to zadanie zostanie zrealizowane.  

Radna Kozubek zgłosiła także prośbę oczyszczenia koryta rzeki przy moście na ulicy 

Ogrodowej.  

Wójt Gminy szczegółowo wyjaśnił, że w ramach tego zapytania zamierzamy zgłosić kilka 

miejsc, które wymagają takich prac.  

Sołtys sołectwa Mąchocice Kapitulne poinformował o konieczności udrożnienia dwóch 

przepustów na ul. Św. Floriana w Mąchocicach Kapitulnych, przy czym w jednym 

przypadku pojawiły się już ubytki w jezdni.  

Wójt Gminy podziękował za interwencję i przypomniał o opracowanym projekcie tej 

drogi. 

Radny Powiatu Kieleckiego Marian Zarzycki poinformował o zaplanowanej na jutro 

wizycie w terenie (droga obok cmentarza w Brzezinkach) przez służby powiatowe. Pan 

Zarzycki omówił także planowane prace w Dąbrowie i Barczy i zapewnił, że przekaże 

zgłoszony dzisiaj przez Panią sołtys, problem na Masłowie Drugim. 

Radny Januchta zgłosił także problem niedrożnego przepustu na parkingu w Brzezinkach. 

Brak kolejnych głosów w tym punkcie. 

 

Ad. 16. 

Sprawy organizacyjne, komunikaty.  

Brak głosów w tym punkcie. 

 

Ad. 17.  

Zakończenie obrad.  

Po wyczerpaniu tematyki Przewodniczący Rady Gminy Masłów Sylwester Wojtyna 

podziękował za udział w XLIX sesji Rady Gminy Masłów i o godzinie 17:15 zamknął 

obrady. 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

      

Protokolant:    Przewodniczący Rady Gminy Masłów 

     /-/ Sylwester Wojtyna 


