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Sesja Nr L/2018 Rady Gminy Masłów  

 

Protokół Nr L/2018 

z sesji Rady Gminy Masłów, 

która odbyła się w dniu 21 czerwca 2018 roku 

 

Tematyka sesji: 

1. Otwarcie sesji. 

2. Stwierdzenie quorum. 

3. Przyjęcie porządku obrad. 

4. Przyjęcie protokołu Nr XLIX z poprzedniej sesji. 

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

6. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji Kultury za 2017 r.  

a) Centrum Edukacji i Kultury „Szklany Dom”, 

b) Gminnej Biblioteki Publicznej. 

7. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Masłów z Organizacjami 

Pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie za 2017 rok. 

8. Procedura absolutorium 

a) rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania 

budżetu za 2017 roku, 

b) informacja o stanie mienia komunalnego gminy, 

c) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu 

rocznym z wykonania budżetu za 2017 rok, 

d) stanowisko Komisji Rewizyjnej, 

e) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji 

Rewizyjnej w sprawie absolutorium, 

f) dyskusja, 

g) projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze 

sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Masłów za 2017 rok, 

h) projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Masłów absolutorium 

z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok. 

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

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

Finansowej Gminy Masłów na lata 2018 – 2028.  

11. Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach. 

12. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

sołectwa Barcza na terenie gminy Masłów. 

13. Projekt uchwały w sprawie przekazania do nieodpłatnego użytkowania odcinka sieci 
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wodociągowej w miejscowości Masłów Pierwszy ul Podklonówka. 

14. Projekt uchwały w sprawie przekazania do nieodpłatnego użytkowania sieci 

kanalizacji sanitarnej w miejscowości Masłów Pierwszy ul. Podklonówka. 

15. Projekt uchwały w sprawie przekazania do nieodpłatnego użytkowania sieci 

wodociągowej w miejscowości Wola Kopcowa – ul. Podmasłowie. 

16. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXVI/301/05 Rady Gminy Masłów 

z dnia 8 września 2005 r. w sprawie nadania nazw ulicom w Obrębie Masłów 

Pierwszy, w miejscowości Masłów Pierwszy, gmina Masłów.  

17. Projekt uchwały w sprawie sprzedaży działki nr 30/3 położonej w Ciekotach, 

stanowiącej własność Gminy Masłów. 

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

części działki nr 153/3 o powierzchni 0,4000 ha położonej w Masłowie Pierwszym. 

19. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny 

sprzedaży nieruchomości oznaczonej numerem 258/1 położonej w Ciekotach oraz 

numerem 530/1 położonej w Mąchocicach Kapitulnych, stanowiących własność 

Gminy Masłów, wpisanych do rejestru zabytków. 

20. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/409/2017 Rady Gminy 

Masłów z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu 

Współpracy Gminy Masłów z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami 

określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie na 2018 rok. 

21. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/220/2016 Rady Gminy 

Masłów z dnia 28 lipca 2016 roku w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej 

gminy Masłów pod nazwą Centrum Usług Wspólnych Gminy Masłów i nadania jej 

statutu.  

22. Interpelacje i zapytania. 

23. Sprawy organizacyjne, komunikaty. 

24. Zakończenie obrad.  

 

 

Ad. 1. 

Otwarcie sesji.  

Stosownie do art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, w dniu 21 czerwca 2018 roku 

o godzinie 14:06, w budynku urzędu gminy w Masłowie, Przewodniczący Rady Gminy 

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

sołtysów i przybyłych gości.  
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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 XLIX z poprzedniej sesji. 

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

protokołu. 

Radni, 14 głosami „za”, jednogłośnie przyjęli protokół Nr XLIX/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. 

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji Kultury za 2017 r.  

a) Centrum Edukacji i Kultury „Szklany Dom” 

Pani Wiesława Kamieniecka – Główny Specjalista Centrum Usług Wspólnych 

przedstawiła sprawozdanie za 2017 rok sporządzone przez Centrum Edukacji i Kultury 

„Szklany Dom” (stanowi załącznik protokołu).   

Brak głosów w tym punkcie. 

Komisja Oświaty, Kultury, Pomocy Społecznej i Promocji Gminy zaopiniowała 

pozytywnie przedstawione sprawozdanie.  

Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała przedstawione sprawozdanie. 

W głosowaniu 14 „za”, jednogłośnie radni przyjęli sprawozdanie. 

b) Gminnej Biblioteki Publicznej 

Pani Wiesława Kamieniecka – Główny Specjalista Centrum Usług Wspólnych 

przedstawiła sprawozdanie za 2017 rok sporządzone przez Gminną Bibliotekę Publiczną 

(stanowi załącznik protokołu).   

Nie zgłoszono uwag. 
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Komisja Oświaty, Kultury, Pomocy Społecznej i Promocji Gminy zaopiniowała 

pozytywnie przedstawione sprawozdanie.  

Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała przedstawione sprawozdanie. 

W głosowaniu 14 „za”, jednogłośnie radni przyjęli sprawozdanie. 

 

Ad. 7. 

Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Masłów z Organizacjami 

Pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie za 2017 rok. 

Sekretarz Gminy Zbigniew Zagdański przedstawił sprawozdanie stanowiące załącznik 

niniejszego protokołu. 

Nie zgłoszono uwag do przedstawionego sprawozdania. 

Komisja Oświaty, Kultury, Pomocy Społecznej i Promocji Gminy, w dniu 18 czerwca 

2018 r.  zaopiniowała pozytywnie powyższy dokument.  

Komisja Budżetu i Finansów, na posiedzeniu w dniu 18 .06.br. pozytywnie zaopiniowała 

przedstawione sprawozdanie. 

W głosowaniu 14 „za”, jednogłośnie radni przyjęli sprawozdanie. 

 

Ad. 8.  

Procedura absolutorium 

a) rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania 

budżetu za 2017 roku 

Skarbnik Gminy Masłów Małgorzata Kumór przedstawiła szczegółowo sprawozdanie 

z wykonania budżetu za 2017 rok wraz ze sprawozdaniem finansowym. Materiał, 

stanowiący załącznik protokołu, radni otrzymali w terminie. 

Brak głosów w tym punkcie. 

b) informacja o stanie mienia komunalnego gminy 

Skarbnik Gminy przedstawiła informację o stanie mienia komunalnego, materiał ten 

został przekazany radnym w terminie i stanowi załącznik protokołu. 

Nie zgłoszono uwag. 

c) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu 

rocznym z wykonania budżetu za 2017 rok 

Skarbnik Gminy odczytała uchwałę Nr 2835/2018 II Składu Orzekającego Regionalnej 

Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 18 kwietnia 2018 r.  (stanowi załącznik). 

d) stanowisko Komisji Rewizyjnej 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej pan Janusz Obara odczytał wniosek Komisji 

Rewizyjnej z dnia 28 maja br. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy 

Masłów z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok (stanowi załącznik protokołu).  

e) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji 

Rewizyjnej w sprawie absolutorium 

Przewodniczący Rady Gminy odczytał uchwałę Nr 2859/2018 II Składu Orzekającego 
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Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 4 czerwca br. (stanowi załącznik). 

f) dyskusja 

Wójt Gminy Masłów Tomasz Lato przypomniał duże zadania, zrealizowane w minionym 

roku i podkreślił, że wszystkie wydatki są przemyślane. Wójt poprosił o pozytywne 

zaopiniowanie budżetu i udzielenie absolutorium.   

Radna Regina Chyb zabrała głos informując, że wykonanie budżetu nie budzi 

wątpliwości, cyfry mówią same za siebie. Smuci jedynie fakt tych 6 mln zł z tytułu 

nieściągniętych wymaganych należności. Czy coś w tej kwestii gmina zamierza. 

Skarbnik Gminy odpowiedziała, że na tę kwotę składają się m.in. zadłużenie spółki 

Lotnisko Kielce i zaliczka alimentacyjna. Odnośnie spółki – postępowanie upadłościowe 

zostało zakończone, te środki nie zostaną odzyskane i będą odpisane. Co do zaliczki 

alimentacyjnej, ustawodawca nie dał samorządom narzędzi na ściągnięcie tych środków, 

więc gmina nie ma wpływu na wysokość ściągniętej zaliczki alimentacyjnej.  

Brak kolejnych głosów w tym punkcie; Przewodniczący zamknął dyskusję. 

g) projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze 

sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Masłów za 2017 rok 

Przewodniczący Rady poprosił o stanowisko komisji. 

Komisja Oświaty, Kultury, Pomocy Społecznej i Promocji Gminy zaopiniowała 

pozytywnie przedstawiony projekt (stanowi załącznik protokołu).  

Komisja Ochrony Środowiska, Gospodarki Gruntami i Rolnictwa pozytywnie 

zaopiniowała omawiany projekt.  

Komisja ds. Inwestycji pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały. 

Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt (stanowi 

załącznik protokołu). 

Uchwała Nr L/496/2018 Rady Gminy Masłów w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Masłów za 2017 rok 

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

h) projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Masłów absolutorium 

z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok 

Komisja Oświaty, Kultury, Pomocy Społecznej i Promocji Gminy zaopiniowała 

pozytywnie projekt uchwały.  

Komisja ds. Inwestycji pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt. 

Komisja Ochrony Środowiska, Gospodarki Gruntami i Rolnictwa pozytywnie 

zaopiniowała powyższy projekt uchwały.  

Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt (stanowi 

załącznik protokołu). 

Uchwała Nr L/497/2018 Rady Gminy Masłów w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy 

Masłów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok – została przyjęta 

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

Przewodniczący Rady Gminy, w imieniu Rady pogratulował Wójtowi rozliczenia budżetu 

i życzył dalszych sukcesów.  
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Wójt Gminy podziękował Wysokiej Radzie za pozytywne zaopiniowanie budżetu i 

udzielone zaufanie.   

 

Ad. 9.  

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Masłów. 

Pani Małgorzata Kumór – Skarbnik Gminy poprosiła o przyjęcie autopoprawki, która była 

również przedmiotem obrad komisji. 

Nie zgłoszono uwag. 

 Obrady opuścił radny Ryszard Filipowicz. 

Komisja ds. Inwestycji pozytywnie zaopiniowała zgłoszoną autopoprawkę. 

Komisja Ochrony Środowiska, Gospodarki Gruntami i Rolnictwa pozytywnie 

zaopiniowała autopoprawkę. 

Komisja Oświaty, Kultury, Pomocy Społecznej i Promocji Gminy zaopiniowała 

pozytywnie przedstawioną autopoprawkę.  

Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała autopoprawkę. 

Radni w głosowaniu 13 „za”, jednogłośnie przyjęli proponowaną autopoprawkę. 

Skarbnik Gminy szczegółowo omówiła projekt uchwały. 

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 L/498/2018 Rady Gminy Masłów w sprawie zmiany uchwały budżetowej 

gminy Masłów – przyjęta została jednogłośnie, 13 głosami „za”. Uchwała stanowi 

załącznik protokołu. 

 

Ad. 10. 

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. 
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Uchwała Nr L/499/2018 Rady Gminy Masłów w sprawie zmiany uchwały 

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Masłów na lata 2018 – 2028 – 

podjęta została w głosowaniu 13 „za”, jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik 

protokołu. 

 

Ad. 11.  

Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach. 

Skarbnik Gminy Masłów  szczegółowo przedstawiła projekt uchwały. 

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 L/500/2018 Rady Gminy Masłów w sprawie zaciągnięcia pożyczki 

w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach – 

podjęta została 13 głosami „za”, jednogłośnie i stanowi załącznik protokołu. 

 

Ad. 12.  

Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

sołectwa Barcza na terenie gminy Masłów. 

Pan Dariusz Korczyński – Kierownik Referatu Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej 

poinformował o obecności autora tego opracowania. Kierownik oddał głos urbaniście. 

Pan Rafał Kozieł – autor projektu poinformował, że projekt uzyskał wszystkie wymagane 

zgody i opinie i poprosił o przyjęcie autopoprawki dotyczącej: 

- skreślenia słów „związanych z obsługą mieszkańców” w § 2 ust. 1 pkt 10, 

- w § 4 pkt 2 dopisanie podpunktu „g) granica gminy Masłów”. 

Proponowana autopoprawka nie ma wpływu na merytorykę uchwały. 

Radny Andrzej Pedrycz zapytał, czy została naniesiona jakaś nowa droga i czy były jakieś 

protesty. 

Urbanista odpowiedział, że została zaplanowana dodatkowa droga w części południowej 

zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Zgodnie ze Studium zostały wyznaczone nowe  

tereny pod zabudowę. Wobec czego została wrysowana droga w oparciu o istniejący dukt 

polny, który obecnie ma około 3 m. Planowana droga, została poszerzona do szerokości 

12 m, w oparciu o ustawę o drogach publicznych. 

Radny Pedrycz zapytał, czy były jakieś protesty. 

Pan Kozieł odpowiedział, że na dyskusji publicznej nie było zastrzeżeń co do tej drogi. 

Urbanista wyjaśnił, że minimalna szerokość drogi publicznej musi mieć 10 m. 

W przypadku tej drogi, z uwagi na to, że jest to teren podmokły, zaplanowana została 

szerokość 12 m, aby była możliwość budowy odwodnienia tej drogi.  

Nie zgłoszono więcej uwag. 
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Komisja ds. Inwestycji pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt (stanowi załącznik 

protokołu). 

Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt. 

Radni w głosowaniu 13 „za”, jednogłośnie przyjęli proponowaną autopoprawkę. 

Uchwała Nr L/501/2018 Rady Gminy Masłów w sprawie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego sołectwa Barcza na terenie gminy Masłów – została 

przyjęta jednogłośnie, 13 głosami „za” wraz z autopoprawką. Uchwała stanowi załącznik 

protokołu. 

 

Ad. 13.  

Projekt uchwały w sprawie przekazania do nieodpłatnego użytkowania odcinka sieci 

wodociągowej w miejscowości Masłów Pierwszy ul. Podklonówka. 

Temat przedstawił Kierownik BiGP Dariusz Korczyński. 

Nie zgłoszono uwag. 

Komisja ds. Inwestycji zaopiniowała pozytywnie przedstawiony projekt. 

Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt. 

Uchwała Nr L/502/2018 Rady Gminy Masłów w sprawie przekazania do nieodpłatnego 

użytkowania odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Masłów Pierwszy ul. 

Podklonówka – podjęta została w głosowaniu 13 „za”, jednogłośnie i stanowi załącznik 

protokołu. 

 

Ad. 14.  

Projekt uchwały w sprawie przekazania do nieodpłatnego użytkowania sieci kanalizacji 

sanitarnej w miejscowości Masłów Pierwszy ul. Podklonówka. 

Temat przedstawił Kierownik BiGP Dariusz Korczyński. 

Nie zgłoszono uwag. 

Komisja ds. Inwestycji pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt. 

Komisja Budżetu i Finansów zaopiniowała pozytywnie powyższy projekt. 

Uchwała Nr L/503/2018 Rady Gminy Masłów w sprawie przekazania do nieodpłatnego 

użytkowania sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Masłów Pierwszy ul. 

Podklonówka – została przyjęta 13 głosami „za”, jednogłośnie. Uchwała stanowi 

załącznik protokołu. 

 

Ad. 15.  

Projekt uchwały w sprawie przekazania do nieodpłatnego użytkowania sieci 

wodociągowej w miejscowości Wola Kopcowa ul. Podmasłowie. 

Kierownik BiGP omówił projekt uchwały. 

Nie zgłoszono uwag. 

Komisja ds. Inwestycji zaopiniowała pozytywnie przedstawiony projekt. 

Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt. 
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Uchwała Nr L/504/2018 Rady Gminy Masłów w sprawie przekazania do nieodpłatnego 

użytkowania sieci wodociągowej w miejscowości Wola Kopcowa ul. Podmasłowie – 

podjęta została jednogłośnie, 13 głosami „za” i stanowi załącznik protokołu. 

 

Ad. 16.  

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXVI/301/05 Rady Gminy Masłów 

z dnia 8 września 2005 r. w sprawie nadania nazw ulicom w Obrębie Masłów Pierwszy, 

w miejscowości Masłów Pierwszy, gmina Masłów. 

Projekt omówił pan Wojciech Fąfara – Kierownik referatu Rolnictwa, Gospodarki 

Komunalnej i Ochrony Środowiska.  

Brak uwag w tym punkcie. 

Komisja Ochrony Środowiska, Gospodarki Gruntami i Rolnictwa zaopiniowała 

pozytywnie powyższy projekt. 

Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

Uchwała Nr L/505/2018 Rady Gminy Masłów zmieniającej uchwałę Nr XXXVI/301/05 

Rady Gminy Masłów z dnia 8 września 2005 r. w sprawie nadania nazw ulicom 

w Obrębie Masłów Pierwszy, w miejscowości Masłów Pierwszy, gmina Masłów – została 

przyjęta w głosowaniu 13 „za”, jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik protokołu. 

 

Ad. 17.  

Projekt uchwały w sprawie sprzedaży działki nr 30/3 położonej w Ciekotach, stanowiącej 

własność Gminy Masłów. 

Temat przedstawił Kierownik RGKiOŚ. 

Nie zgłoszono uwag. 

Komisja Ochrony Środowiska, Gospodarki Gruntami i Rolnictwa pozytywnie 

zaopiniowała przedstawiony projekt. 

Komisja Budżetu i Finansów zaopiniowała pozytywnie powyższy projekt. 

Uchwała Nr L/506/2018 Rady Gminy Masłów w sprawie sprzedaży działki nr 30/3 

położonej w Ciekotach, stanowiącej własność Gminy Masłów – została przyjęta 13 

głosami „za”, jednogłośnie i stanowi załącznik protokołu. 

 

Ad. 18.  

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy 

części działki nr 153/3 o powierzchni 0,4000 ha położonej w Masłowie Pierwszym. 

Kierownik RGKiOŚ omówił projekt uchwały. 

Nie zgłoszono uwag. 

Komisja Ochrony Środowiska, Gospodarki Gruntami i Rolnictwa pozytywnie 

zaopiniowała powyższy projekt uchwały. 

Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt. 

Uchwała Nr L/507/2018 Rady Gminy Masłów w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 

kolejnej umowy dzierżawy części działki nr 153/3 o powierzchni 0,4000 ha położonej 
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w Masłowie Pierwszym – przyjęta została w głosowaniu  13 „za” jednogłośnie. Uchwała 

stanowi załącznik protokołu. 

 

Ad. 19.  

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży 

nieruchomości oznaczonej numerem 258/1 położonej w Ciekotach oraz numerem 530/1 

położonej w Mąchocicach Kapitulnych, stanowiących własność Gminy Masłów, 

wpisanych do rejestru zabytków. 

Projekt omówił Kierownik referatu Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony 

Środowiska Wojciech Fąfara.  

Brak uwag w tym punkcie. 

Komisja Ochrony Środowiska, Gospodarki Gruntami i Rolnictwa zaopiniowała 

pozytywnie powyższy projekt. 

Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

Uchwała Nr L/508/2018 Rady Gminy Masłów w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie 

bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości oznaczonej numerem 258/1 położonej 

w Ciekotach oraz numerem 530/1 położonej w Mąchocicach Kapitulnych, stanowiących 

własność Gminy Masłów, wpisanych do rejestru zabytków – przyjęta została 13 głosami  

„za”, jednogłośnie i stanowi załącznik protokołu. 

 

Ad. 20.  

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/409/2017 Rady Gminy Masłów 

z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy 

Gminy Masłów z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 

ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok. 

Temat przedstawił Sekretarz Gminy Masłów. 

Nie zgłoszono uwag. 

Komisja Oświaty, Kultury, Pomocy Społecznej i Promocji Gminy pozytywnie 

zaopiniowała przedstawiony projekt. 

Komisja Budżetu i Finansów zaopiniowała pozytywnie powyższy projekt. 

Uchwała Nr L/509/2018 Rady Gminy Masłów w sprawie zmiany uchwały Nr 

XLIII/409/2017 Rady Gminy Masłów z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia 

Rocznego Programu Współpracy Gminy Masłów z Organizacjami Pozarządowymi oraz 

podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie na 2018 rok – została przyjęta 13 głosami „za”, jednogłośnie. Uchwała 

stanowi załącznik protokołu. 

 

Ad. 21.  

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/220/2016 Rady Gminy Masłów 

z dnia 28 lipca 2016 roku w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej gminy Masłów 

pod nazwą Centrum Usług Wspólnych Gminy Masłów i nadania jej statutu. 
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Projekt uchwały omówiła Zastępca Wójta Gminy Masłów Monika Dolezińska – 

Włodarczyk. 

Nie zgłoszono uwag. 

Komisja Oświaty, Kultury, Pomocy Społecznej i Promocji Gminy pozytywnie 

zaopiniowała powyższy projekt uchwały. 

Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt. 

Uchwała Nr L/510/2018 Rady Gminy Masłów w sprawie zmiany uchwały nr 

XXIV/220/2016 Rady Gminy Masłów z dnia 28 lipca 2016 roku w sprawie utworzenia 

jednostki organizacyjnej gminy Masłów pod nazwą Centrum Usług Wspólnych Gminy 

Masłów i nadania jej statutu – przyjęta została jednogłośnie, 13 głosami „za” i stanowi 

załącznik protokołu. 

 

Ad. 22. 

Interpelacje i zapytania. 

Przewodniczący Rady poinformował, że do Biura Rady wpłynęło pismo od mieszkańca 

Woli Kopcowej, które zostało przekazane Radnym. Autor pisma jest obecny na dzisiejszej 

sesji, wobec czego Przewodniczący udzielił mu głosu. 

Mieszkaniec Gminy przedstawił problem, z którym zwrócił się do Rady. Sprawa dotyczy 

drogi zaplanowanej w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego dla sołectwa Wola Kopcowa, uchwalonym w 2008 roku. Mieszkaniec nie 

wyraża zgody na przebieg tej drogi i prosi, by w projekcie planu zagospodarowania 

zmienić ten stan rzeczy. Mieszkaniec poinformował, że zebrał 28 podpisów od 

mieszkańców i przedstawił historię sprawy; pan Kozieł obiecał, że tej drogi nie będzie;   

gmina przejęła te grunty okradając nas z naszej własności. 

Pan Rafał Kozieł odnosząc się do wypowiedzi poprzednika wyjaśniając, ze droga ta 

została ustalona w planie zagospodarowania z 2008 roku. Jej celem jest obsłużenie 

terenów budowlanych wyznaczonych tą samą uchwałą. Droga została zaprojektowana na 

styku działek które w sposób pionowy do siebie dochodzą, lokalizacja pomiędzy ulicą 

Dębową a ulicą Wspólną. Plan był wykładany co najmniej dwa razy i żaden 

z mieszkańców nie wniósł sprzeciwu. Gdyby ktoś taki sprzeciw złożył, to razem 

z likwidacją tej drogi usunięte zostałyby tereny budowlane, gdyż nie można zmienić 

przeznaczenia gruntu na cele budowlane, jeśli działka nie ma dostępu do drogi publicznej. 

Na tej podstawie nastąpiły podziały.   

Przewodniczący Rady zapytał, czy tereny były przekształcone na wniosek mieszkańca. 

Urbanista odpowiedział, że generalnie tak, gdyż plan miejscowy jest wynikiem 

uchwalonego Studium Zagospodarowania Przestrzennego, zatwierdzone przez Radę 

w 2006 roku. Pan Kozieł dodał, że prawdą jest, że wpłynęły wnioski na etapie obecnego 

projektowania, żeby tę drogę zlikwidować. Pan Kozieł zaznaczył że na spotkaniu, które 

odbyło się w Woli Kopcowej, nie złożył deklaracji, o której mówił mieszkaniec, lecz 

zapewnił, że przeanalizuje ten przypadek, co miało miejsce na posiedzeniu komisji 

urbanistycznej, gdzie komisja wydała opinię. Urbanista podkreślił, że wykreślenie tej 
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drogi na obecnym etapie spowoduje, że Wojewoda uchyli uchwałę, jako niezgodną ze 

Studium, a jeśli nawet dokument Studium zostanie zmieniony, to i tak gmina narazi się na 

wysokie odszkodowania z tytułu utraty statusu terenów budowlanych przez tą i inne 

działki.  

 Obrady opuścił radny Janusz Obara. 

Przewodniczący Rady zapytał, czy likwidacja drogi wiąże się z utratą statusu działki 

budowlanej dla tych terenów. 

Pan Kozieł odpowiedział, że tak, gdyż część działek zostanie pozbawiona dostępu do 

drogi publicznej. 

Mieszkaniec gminy zabrał głos prosząc, by urbanista udowodnił, że mieszkańcy wyrazili 

zgodę na tę drogę. mieszkaniec zaproponował by utworzyć drogę w innym miejscu, gdzie 

mieszkańcy mają utwardzony pas pod drogę. Mieszkaniec wskazał, że jeden z sąsiadów 

chciałby aby droga przebiegała przez jego teren. Między ul. Wspólną a omawianą drogą 

sporną jest 160 m, natomiast między tą drogą a ul. Dębową jest 300 m.  

Urbanista zapytał, czy ten mieszkaniec złożył pismo w tej sprawie. Jeśli nie, to gmina nie 

ma potwierdzenia, że sąsiad się zgadza. Pan Kozieł powtórzył, że projekt planu był 

wykładany do publicznego wglądu i nikt wtedy nie zgłosił uwag; mieszkańcy sprawdzali 

tylko czy mają naniesione tereny budowlane. 

Przewodniczący Rady podsumował, że zgodnie z sugestią urbanisty, najlepszym 

rozwiązaniem jest wniesienie teraz zastrzeżenia do planu. 

Pan Kozieł odpowiedział, że to rozwiązanie jest według niego i komisji urbanistycznej  

najbardziej korzystne dla funkcjonowania tamtych terenów budowlanych. Decyzja 

pozostaje w gestii Rady. Urbanista zaznaczył, że nie należy patrzeć krótkowzrocznie, 

gdyż tereny między ul. Dębową a Wspólną są w całości budowlane. Wobec czego muszą 

mieć odpowiednią przepustowość dróg. 

Przewodniczący Rady poinformował, że na chwilę obecną Rada nie może zająć 

stanowiska w tej sprawie, gdyż nie ma przedstawionego projektu uchwały w tym temacie. 

Przewodniczący Rady wyjaśnił, że Statut Gminy ściśle określa, kto przedkłada projekt 

uchwały. Są to: Wójt, Komisje Rady, Kluby Radnych i radni w liczbie co najmniej 1/3 

ustawowego składu Rady. Przewodniczący Rady wyjaśnił mieszkańcowi jaka jest 

procedura i zwrócił się z prośbą o złożenie stosownego wniosku, bądź propozycji zmiany, 

jeśli sąsiad wyraża taką wolę. Odnosząc się do wypowiedzi mieszkańca, dotyczącej 

zabrania gruntu pod drogę, Przewodniczący dodał, że gmina jest zobowiązana do wypłaty 

odszkodowania, w momencie przejęcia gruntu z mocy ustawy i takie prawo przysługuje 

właścicielom zajętych gruntów. 

Radna Małgorzata Kozubek zapytała radnych powiatowych o sprawę rowów na ulicy 

Podklonówka w Masłowie Pierwszym. 

Mieszkaniec gminy zapytał ile mieszkańców Podklonówki nie wyraziło zgody na budowę 

drogi, ile w Domaszowicach.  

Przewodniczący Rady odpowiedział, że w planie zagospodarowania ta droga dalej jest. 
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Kierownik BiGP dodał, że w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla 

sołectwa Masłów Pierwszy droga jest wpisana. Działki zostały przejęte przez gminę, poza 

jedną. 

Pan Marian Zarzycki radny Powiatu Kieleckiego, odnosząc się do wypowiedzi radnej 

Kozubek poinformował, że był w terenie i zapytał czy sprawa dotyczy jedynie 

udrożnienia przepustów, wyłożenia ażurów i czy wnioski w tej materii zostały złożone. 

Radna Kozubek odpowiedziała, że wnioski były składane, pieniądze są odłożone 

w gminie, w wysokości 20.000 zł  

Pan Zarzycki zadeklarował, ze porozmawia ze Starostą w tej sprawie. 

Sekretarz Gminy Masłów Zbigniew Zagdański dodał, że zadał pytanie panu Bogdanowi 

Gieradzie i usłyszał odpowiedź, że wszystkie prace na drogach, zgłoszone przez gminy, 

powinny ruszyć sukcesywnie lada chwila, gdyż z początkiem roku był problem 

z wysokimi cenami po przetargach. Sekretarz przedstawił sprawę drogi w Mąchocicach 

Kapitulnych, która była zgłoszona do promesy, a nie została uwzględniona. 

Pan Zarzycki dodał, że jest deklaracja ze strony urzędników Powiatu, że prace zostaną 

wykonane. Ulica Krajobrazowa również zgłoszona do remontu, jednak okres gwarancyjny 

się skończył.  

Pan Zdzisław Zapała radny Powiatu Kieleckiego zabrał głos informując, że będzie 

prowadził rozmowy z dyrektorem Gratką w sprawie dróg i chciałby, aby Wójt w tych 

rozmowach uczestniczył. Radny Zapała pogratulował Wójtowi udzielonego absolutorium. 

Wójt Gminy poinformował, że odbyło się spotkanie u pana Starosty, w obecności pana 

Gratki i pana Szczepańczyka, w sprawie drogi w Mąchocicach Kapitulnych, na którym 

ustalone zostało, że droga zgłoszona do „powodziowek” (1 km) zostaje i czeka na 

realizację. Do tego wyznaczamy kolejny kilometr, który będzie realizowany niezwłocznie 

w podziale kosztów 50:50.  

Radny Stanisław Doleziński podziękował za wykonanie rowu i zapytał o projekt 

odwodnienia – kiedy będzie. 

Wójt Gminy odpowiedział, że w ciągu tygodnia zapytanie ofertowe pojawi się na stronie. 

Brak kolejnych głosów w tym punkcie. 

 

Ad. 23. 

Sprawy organizacyjne, komunikaty.  

Wójt Gminy poinformował, że od środy – 28 czerwca gmina będzie gościć delegację 

z zaprzyjaźnionej gminy Börsc. Z tej okazji Wójt zaprosił na uroczystą kolację w sobotę 

30 czerwca o godz. 18:00 w Gospodarstwie Agroturystycznych „Radostowa”.  

Przewodniczący Rady poinformował, ze na wniosek Wójta Gminy zmienia się termin 

kolejnej sesji Rady Gminy, na dzień 19 lipca br. 

Radny Zbigniew Bujak, w imieniu mieszkańców sołectwa Mąchocice Kapitulne 

i  Stowarzyszenia „Wspólnie dla Tradycji” zaprosił na puszczanie wianków w dniu 23 

czerwca (sobota) przy starym młynie.  
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Wójt Gminy poinformował, że w dniu dzisiejszym, o godz. 18:00,  w kościele pw. NMP 

Królowej Świata w Brzezinkach odbędzie się msza św. w intencji zmarłej Barbary 

Wachowicz. Wójt podziękował mieszkańcom gminy za liczny udział w uroczystości 

pogrzebowej. 

Minutą ciszy uczczono pamięć Barbary Wachowicz. 

Brak kolejnych głosów w tym punkcie. 

 

Ad. 24.  

Zakończenie obrad.  

Po wyczerpaniu tematyki Przewodniczący Rady Gminy Masłów Sylwester Wojtyna 

podziękował za udział w L sesji Rady Gminy Masłów i o godzinie 16:00 zamknął obrady. 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

      

Protokolant:    Przewodniczący Rady Gminy Masłów 

     /-/ Sylwester Wojtyna 


