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Sesja Nr LI/2018 Rady Gminy Masłów  

Protokół Nr LI/2018 

z sesji Rady Gminy Masłów, 

która odbyła się w dniu 19 lipca 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. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XLVII/478/2018 Rady Gminy Masłów z 

dnia 22 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Masłów na okręgi wyborcze, 

ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu 

wyborczym.  

7. Projekt uchwały w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów 

alkoholowych na terenie Gminy Masłów. 

8. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Masłów do programu 

„Ogólnopolska Karta Seniora".  

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 udzielenia pomocy finansowej Gminie Raków na 

realizację zadania pn. „Wzniesienie pomnika Wincentego Witosa na terenie miasta 

Kielce”. 

12. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 

zabudowanej, położonej w Mąchocicach Kapitulnych, stanowiącej własność Gminy 

Masłów.  

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

sprzedaży nieruchomości zabudowanej oznaczonej nr 432/1, położonej w 

Mąchocicach Kapitulnych, na rzecz dotychczasowego najemcy. 

14. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Nr II/16/2014 z dnia 05 

grudnia 2014 roku w sprawie ustalenia warunków pracy i płacy Wójta Gminy 

Masłów. 

15. Interpelacje i zapytania. 

16. Sprawy organizacyjne, komunikaty. 

17. Zakończenie obrad.  
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Ad. 1. 

Otwarcie sesji.  

Stosownie do art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, w dniu 19 lipca 2018 roku 

o godzinie 15:08, w budynku urzędu gminy w Masłowie, Przewodniczący Rady Gminy 

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

sołtysów oraz przybyłych gości i oddał głos Wójtowi Gminy Masłów Tomaszowi Lato. 

Wójt Gminy poprosił o uczczenie minutą ciszy pamięć Włodzimierza Korony – Wójta 

Gminy Masłów w latach 2002 – 2010. Wójt Tomasz Lato wymienił kilka osiągnięć, 

zrealizowanych przez Włodzimierza Koronę i złożył kondolencje na ręce jego syna. 

Pan Jacek Korona podziękował samorządowcom oraz mieszkańcom gminy za wszystkie 

dobre chwile, za pomoc w okresie choroby, zbiórkę krwi oraz obecność na ceremonii 

pogrzebowej.  

 

Ad. 2. 

Stwierdzenie quorum. 

W dzisiejszym posiedzeniu uczestniczy 11 radnych – 73,33 % 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. 

Przewodniczący Rady poprosił o przyjęcie zaktualizowanego porządku obrad, który został 

doręczony w czwartek. 

Brak uwag w tym punkcie. 

Porządek obrad został przyjęty 11 głosami „za”, jednogłośnie i stanowi załącznik 

protokołu.  

  

Ad. 4. 

Przyjęcie protokołu Nr L z poprzedniej sesji. 

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

protokołu. 

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

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XLVII/478/2018 Rady Gminy Masłów z dnia 
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22 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Masłów na okręgi wyborcze, ustalenia ich 

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

Temat przedstawiła Pani Monika Dolezińska – Włodarczyk – Zastępca Wójta Gminy. 

Nie zgłoszono uwag. 

Uchwała Nr LI/511/2018 Rady Gminy Masłów zmieniającej uchwałę Nr 

XLVII/478/2018 Rady Gminy Masłów z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie podziału 

gminy Masłów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych 

wybieranych w każdym okręgu wyborczym – została przyjęta w głosowaniu 11 „za”, 

jednogłośnie i stanowi załącznik protokołu. 

 

Ad. 7. 

Projekt uchwały w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów 

alkoholowych na terenie Gminy Masłów. 

Zastępca Wójta Gminy Monika Dolezińska – Włodarczyk omówiła projekt uchwały. 

Brak uwag w tym punkcie. 

Komisja Oświaty, Kultury, Pomocy Społecznej i Promocji Gminy, w dniu 16 lipca 2018 r.  

zaopiniowała pozytywnie powyższy projekt (stanowi załącznik protokołu).  

Komisja Budżetu i Finansów, na posiedzeniu w dniu 16.07.br. pozytywnie zaopiniowała 

przedstawiony projekt uchwały (stanowi załącznik). 

Uchwała Nr LI/512/2018 Rady Gminy Masłów w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń 

na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży 

i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Masłów – przyjęta została  

w głosowaniu 11 „za”, jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik protokołu. 

 

Ad. 8.  

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Masłów do programu „Ogólnopolska 

Karta Seniora". 

Projekt uchwały przedstawiła pani Monika Dolezińska – Włodarczyk – Zastępca Wójta. 

Komisja Oświaty, Kultury, Pomocy Społecznej i Promocji Gminy zaopiniowała 

pozytywnie projekt uchwały.  

Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt (stanowi 

załącznik protokołu). 

Uchwała Nr LI/513/2018 Rady Gminy Masłów w sprawie przystąpienia Gminy Masłów 

do programu „Ogólnopolska Karta Seniora" – została przyjęta w głosowaniu 11 „za”, 

jednogłośnie i stanowi załącznik protokołu. 

 

Ad. 9.  

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Masłów. 

Pani Małgorzata Kumór – Skarbnik Gminy omówiła zaproponowaną autopoprawkę 

i poprosiła o jej przyjęcie. 
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Radni, w głosowaniu 11 „za”, jednogłośnie przyjęli autopoprawkę.  

Skarbnik Gminy przedstawiła szczegółowo projekt uchwały. 

Radny Mirosław Januchta zapytał, czy na pewno chodzi o piłkę plażową w Mąchocicach 

Kapitulnych. 

Skarbnik odpowiedziała, że tak. 

Wójt Gminy uzupełnił odpowiedź informując, że przygotowywany jest wniosek do 

Ministerstwa Sportu i Turystyki, gdzie wymagane jest pokazanie zadań edukacyjnych 

i sportowych. 

Brak kolejnych głosów w tym punkcie. 

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 LI/514/2018 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. 

Skarbnik Gminy Małgorzata Kumór poprosiła o przyjęcie autopoprawki, będącej 

konsekwencją budżetu. 

W głosowaniu 11 „za” jednogłośnie radni przyjęli autopoprawkę. 

Skarbnik Gminy przedstawiła szczegółowo zmiany w projekcie. 

Nie zgłoszono uwag. 

Komisja Oświaty, Kultury, Pomocy Społecznej i Promocji Gminy pozytywnie 

zaopiniowała projekt uchwały.  

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

pozytywnie projekt uchwały. 

Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt. 

Uchwała Nr LI/515/2018 Rady Gminy Masłów w sprawie zmiany uchwały 

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

podjęta została w głosowaniu 11 „za”, jednogłośnie i stanowi załącznik protokołu. 

 

Ad. 11.  

Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Raków na realizację 

zadania pn. „Wzniesienie pomnika Wincentego Witosa na terenie miasta Kielce”. 

Sekretarz Gminy Masłów przedstawił projekt uchwały. 

Wójt Gminy poprosił o pozytywne zaopiniowanie tego projektu uchwały i dodał, że 

samorządy: Powiat Kielecki, Gmina Raków oraz Województwo Świętokrzyskie 

przyczyniły się do budowy pomnika Jana Pawła II w Masłowie dofinansowując to 

przedsięwzięcie. Nie bez znaczenia jest też fakt, że pomnik Wincentego Witosa jest 

projektowany przez Pana Michała Pronobisa, który zaprojektował pomnik Papieża, 

a wykonanie odbywa się na terenie naszej gminy, w pracowni Pana Jacka Guzery.  

Brak głosów w tym punkcie. 

Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt. 

Uchwała Nr LI/516/2018 Rady Gminy Masłów w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

Gminie Raków na realizację zadania pn. „Wzniesienie pomnika Wincentego Witosa na 

terenie miasta Kielce” – została przyjęta 11 głosami „za”, jednogłośnie i stanowi 

załącznik protokołu. 

 

Ad. 12.  

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, 

położonej w Mąchocicach Kapitulnych, stanowiącej własność Gminy Masłów. 

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

Środowiska omówił projekt uchwały. 

Wójt Gminy Tomasz Lato przedstawił sytuację Hostelu „Lubrzanka” zarządzanego przez 

Centrum Edukacji i Kultury „Szklany Dom”. Gmina dokłada rocznie około 150.000,00 zł 

do tego obiektu, domki wymagają remontu, nie posiadają toalet. środki ze sprzedaży tego 

terenu zasilą budżet gminy i pozwolą na realizację zaplanowanych zadań inwestycyjnych. 

Wójt wymienił kilka z nich. 

Nie zgłoszono uwag. 

Komisja ds. Inwestycji pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt (stanowi załącznik). 

Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt. 

Komisja Ochrony Środowiska, Gospodarki Gruntami i Rolnictwa zaopiniowała 

pozytywnie projekt uchwały. 

Uchwała Nr LI/517/2018 Rady Gminy Masłów w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 

nieruchomości zabudowanej, położonej w Mąchocicach Kapitulnych, stanowiącej 
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własność Gminy Masłów – została przyjęta jednogłośnie, 11 głosami „za”. Uchwała 

stanowi załącznik protokołu. 

 

Ad. 13.  

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

nieruchomości zabudowanej oznaczonej nr 432/1, położonej w Mąchocicach Kapitulnych, 

na rzecz dotychczasowego najemcy. 

Temat przedstawił Kierownik RGKiOŚ Wojciech Fąfara. 

Wójt Gminy przypomniał, że na ten temat odbywały się rozmowy na poprzednich sesjach 

i komisjach. Proponowana do sprzedaży działka została wydzielona tak, by spełniała 

minimum umożliwiające funkcjonowanie jej mieszkańców. Obiekt, który jest usadowiony 

na tej działce jest remontowany przez jej mieszkańców. Proponowana bonifikata 

w wysokości 85% wynika z tego, że Ci ludzie mieszkają tam od dawna i bez udziału 

gminy ponosili nakłady finansowe na remont i utrzymanie tego budynku. Do decyzji 

Rady należy ustalenie wysokości bonifikaty, 85% to propozycja.  

Nie zgłoszono uwag. 

Przewodniczący Rady poinformował, że wobec braku głosów przyjmuje się propozycję 

wpisania 85% bonifikaty od ustalonej ceny i poprosił o stanowiska komisji. 

Komisja ds. Inwestycji pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt. 

Komisja Ochrony Środowiska, Gospodarki Gruntami i Rolnictwa zaopiniowała 

pozytywnie projekt uchwały. 

Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt. 

Uchwała Nr LI/518/2018 Rady Gminy Masłów w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie 

bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości zabudowanej oznaczonej nr 432/1, 

położonej w Mąchocicach Kapitulnych, na rzecz dotychczasowego najemcy – podjęta 

została w głosowaniu 13 „za”, jednogłośnie i stanowi załącznik protokołu. 

 

Ad. 14.  

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Nr II/16/2014 z dnia 05 grudnia 

2014 roku w sprawie ustalenia warunków pracy i płacy Wójta Gminy Masłów. 

Temat przedstawił Przewodniczący Rady Gminy Sylwester Wojtyna. W związku ze 

zmianą rozporządzenia regulującego wynagrodzenie wójtów i burmistrzów grupa radnych 

podjęła inicjatywę zmiany dotychczasowego wynagrodzenia, zmniejszenie wynosi 

1.700,00 zł brutto. 

Radna Regina Chyb zapytała, czy jest w urzędzie pracownik, który ma wynagrodzenie 

zasadnicze takie lub wyższe niż propozycja wynagrodzenia Wójta. I ewentualnie, ile jest 

takich osób. 

Radna Teodora Jagiełło dodała, że raczej taka sytuacja się nie zdarza. 

Radny Andrzej Pedrycz odpowiedział, że zdarza się.  

Wójt Gminy zabrał głos informując, że to jest kadencja, która niestety po raz kolejny 

obniża uposażenie Wójta. Od trzech lat nie są pobierane diety z wodociągów. W tej chwili 
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to zmniejszenie o 1.700,00 zł brutto nie jest dla mnie radością, ale jest spełnieniem 

oczekiwań zawartych w rozporządzeniu. 

Radna Teodora Jagiełło dodała, że nie ma nad czym dyskutować, skoro Rada jest 

zobligowana ustawą.  

Radca Prawny Ewa Kokowska odpowiedziała, że nie. 

Radna Jagiełło zapytała jakie skutki prawne by rodziło niepodjęcie tej uchwały. 

Radna Regina Chyb poprosiła o wyjaśnienie, skoro ustawa nie obliguje Rady, to po co ten 

ruch jest robiony. 

Radca Prawny odpowiedziała, że trudno wyjaśnić coś, co zostało podjęte w sposób 

wadliwy. Skutki – nie ma podstaw do ingerencji wojewody. Sytuacja jest złożona, także 

z punktu widzenia prawa. Przepisy rozporządzenia są sporządzone niechlujnie, wadliwie. 

Obniżono w rozporządzeniu, które jest aktem wykonawczym do ustawy, tylko stawki 

poszczególnych składników wynagrodzenia. Kwota maksymalnego miesięcznego 

wynagrodzenia wójta wynika z ustawy i nie jest zmieniona. Zgodnie z ustawą, 

maksymalne miesięczne wynagrodzenie wójta może nadal stanowić siedmiokrotność 

kwoty bazowej, co daje około 12.000 zł brutto. Zmieniono jedynie akt wykonawczy, nie 

ustawę. Mało tego, suma składników stawek z rozporządzenia nie przekracza 

maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia z ustawy. Krótko mówiąc, maksymalne 

wynagrodzenie wójta wynika z ustawy i nie jest zmienione. Radca Prawny wyjaśniła 

również, że zmiana zapisów rozporządzenia nie określiła żadnych terminów, żadnych 

obowiązków podjęcia uchwały. Co więcej, nie przewiduje się żadnych przejściowych 

przepisów, co w świetle zasad techniki prawodawczej uznaje się, że dotychczasowe akty 

zachowują swoją moc i są w pełni skuteczne. Krótko mówiąc, sam fakt, że od 1 lipca 

rozporządzenie przewiduje niższe stawki wynagrodzenia zasadniczego, w żaden sposób 

nie obliguje Rady do podejmowania uchwały w tym zakresie. Jeśli Rada podejmie 

uchwałę, to wtedy jest związana stawkami wynikającymi z nowego rozporządzenia, jeśli 

taka inicjatywa występuje. Państwo to robią, więc jeżeli podejmujecie inicjatywę, to już 

stosujecie rozporządzenie. Natomiast z prawnego punktu widzenia budzi wątpliwość, czy 

wolno rozporządzeniem, przewidując tak niskie stawki, zaniżyć kwotę maksymalnego 

wynagrodzenia zasadniczego wynikającego z ustawy. Moim zdaniem nie wolno. Zachodzi 

tutaj ewidentna sprzeczność. Należy podkreślić, że kształtowanie wynagrodzenia wójta 

jest bardzo specyficzną instytucją. Nie ma żadnego regulaminu, to wynagrodzenie 

kształtuje Rada.  

Radna Jagiełło zwróciła się z pytaniem do wnioskodawców, czy podtrzymują swój 

wniosek. Radna dodała, że na komisji nie miała tej wiedzy. 

Radca Prawny odpowiedziała, że wniosek został postawiony, jest przedmiotem porządku 

obrad i podlega przegłosowaniu. Wniosek może być nieuwzględniony przez Radę, 

skutkiem czego będzie obowiązywała stara uchwała. Radca Prawny dodała, że nie ma 

wojewoda instrumentu prawnego, żeby nakazać radzie zmianę wynagrodzenia wójta. 
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Reasumując radna Chyb zabrała głos informując, że Wójt nie przekracza kwoty 12.000 zł 

brutto i Rada nie ma obowiązku zmiany wynagrodzenia Wójta. Radna dodała, że ubolewa 

na d tym, że nie było Pani Mecenas na komisji i nikt nie wyłuszczył tej sprawy dokładnie.  

Sekretarz Gminy Zbigniew Zagdański poinformował, że projekt takiej uchwały był 

przedmiotem obrad Rady Powiatu i nie został przyjęty.  

Przewodniczący Rady ogłosił 5 - minutową przerwę.  

Przybyli radni: Artur Lis i Piotr Zegadło. 

 Po przerwie.  

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów – radna Regina Chyb poinformowała, że 

opinia komisji jest pozytywna, jednak komisja nie miała pełnej wiedzy w tym zakresie. 

Radna dodała, że w tym stanie wiedzy, będzie głosować przeciw.   

Przewodniczący Rady odpowiedział, że opinia komisji nie jest wiążąca dla Rady.  

W głosowaniu: 0 „za”, 7 „przeciw, 6 „wstrzymujących się” Rada Gminy odrzuciła 

projekt uchwały. 

 

Ad. 15.  

Interpelacje i zapytania. 

Radna Teodora Jagiełło zapytała o montowane słupy oświetleniowe na ulicy Wspólnej 

w Woli Kopcowej, które nie są w jednej linii. 

Wójt Gminy odpowiedział, że wynika to z szerokości pasa drogowego, lecz nie będzie 

miało wpływy na oświetlenie drogi; wszystko jest zgodnie z projektem. 

Radna Jagiełło zgłosiła problem przekazany przez jednego z wędkarzy, który zgłaszał 

pobieranie opłat za wjazd na teren w okolicach zalewu. W gminie Górno takich opłat nie 

ma. Radna dodała, że poinformowała pana, że gmina nie jest właścicielem tego terenu. 

Radny Andrzej Pedrycz odpowiedział, że jest zakaz wjazdu do lasu, więc jeśli ktoś tam 

wjeżdża, to dostaje mandat. 

Wójt Gminy wyjaśnił, że gmina nie pobiera żadnych opłat. Teren jest własnością Lasów 

Państwowych, więc jeżeli ktoś wjeżdża na teren lasów, szczególnie w okresie suszy, to 

może otrzymać z tego tytułu mandat. 

Radny Pedrycz zgłosił wodę wypływającą w ul. Granicznej, na pograniczu sołectw 

Masłów Pierwszy i Wola Kopcowa i zapytał, czy w tej sprawie coś jest zrobione.  

Wójt Gminy szczegółowo wyjaśnił, z czego wynikają takie problemy. Wiąże się to 

z uszkodzeniem sączków pomelioracyjnych. Dwa z trzech wycieków zostały już 

znalezione i zlikwidowane. Prace te ingerują w grunty prywatne, gdyż wymagają 

udrożnienia sączków.  

Sołtys sołectwa Mąchocice Kapitulne Jan Sobecki podziękował za zgodę na sprzedaż 

działki tzw. Kowalówki dobre potraktowanie jej mieszkańców.   

Mieszkaniec Woli Kopcowej zapytał, co Rada Gminy i Gmina robią w sprawie planu 

zagospodarowania przestrzennego Woli Kopcowej. Mieszkaniec przypomniał sprawę 

zgłaszaną i omawianą na poprzedniej sesji. 
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Wójt Gminy odpowiedział, że gmina otrzymała stanowisko Wojewody Świętokrzyskiego 

i Sądu Rejonowego w sprawie, o której mowa. Nie wszyscy właściciele działek są 

zainteresowani likwidacją tej drogi, wobec czego, jeśli ktokolwiek miałby roszczenia 

w związku z jej likwidacją – gmina musiałaby pokryć koszty. Informacje, które spłynęły 

z sądu i od Wojewody nakładają na gminę obowiązek zadośćuczynienia za przejęcie tych 

działek i przeprowadzenie negocjacji dotyczących rekompensaty.  

Sekretarz Gminy Zbigniew Zagdański dodał, że trwają prace planistyczne i najważniejszą 

osobą w zakresie merytoryki jest urbanista. Gmina nie może wkraczać w trakcie tego 

opracowania.   

Wójt Gminy wyjaśnił również, że sprawa stanęła na komisji urbanistycznej, w których 

uczestniczył mieszkaniec. Komisja Urbanistyczna odmówiła wprowadzenia takich zmian, 

ponieważ działki zostały przekształcone na budowlane dzięki utworzeniu tej drogi. 

Likwidując tę drogę, Komisja Urbanistyczna nie widziała możliwości skomunikowania 

tych działek.  

Mieszkaniec Woli Kopcowej zabrał głos informując, że na zebraniu w Woli Kopcowej 

urbanista powiedział, że tej drogi nie będzie. A teraz twierdzi, że musi być. 

W odpowiedzi Wójt Gminy wyjaśnił, że o ile dobrze pamięta, to urbanista powiedział, że 

Państwa wnioski zostaną wzięte pod uwagę i zrobi wszystko, by tej drogi nie było. Należy 

podkreślić, że nie wszyscy właściciele są zainteresowani likwidacją tej drogi i poprzez jej 

likwidację – nie wszystkie działki będą miały zapewniony dojazd. Wobec czego, każdy 

kto miał zagwarantowany dostęp do drogi publicznej i utracił go z tytułu zniesienia tej 

drogi – ma prawo żądać roszczeń od gminy.  

Mieszkaniec Woli Kopcowej zabrał głos dodając, że uczestniczył w pracach Komisji 

Urbanistycznej, na której poruszana była sprawa jego działki. Mieszkaniec poinformował, 

że został wyproszony z posiedzenia i zapytał, kto zapłacił za to posiedzenie.  

Wójt Gminy odpowiedział, że nie chce domniemywać i oceniać pracy komisji, jednak nie 

uważa by ktokolwiek z komisji wypraszał mieszkańców. To osoby z dużym 

doświadczeniem w pracy. Komisje zwoływane są cyklicznie, podczas ustalania planów. 

Nie było to spotkanie zwołane wyłącznie w Pana sprawie.  

Pan Wojciech Fąfara – Kierownik referatu RGKiOŚ poinformował, że uczestniczy 

w pracach tej komisji. Sprawa, o której mowa była przy okazji poruszona na spotkaniu. 

Komisja wysłuchała Pana wyjaśnień i uwag, przedstawiła swoje zdanie (urbaniści 

mierzyli na planie odległości) i poinformowała, że przeanalizuje temat.  

Mieszkaniec Woli Kopcowej odpowiedział, że jedna z pań powiedziała, że mogę już 

opuścić salę.  

Wójt Gminy wyjaśnił, że nie wie, czy tak było, ale w sytuacji takiej jak dziś, kiedy 

w posiedzeniu Rady czy Komisji uczestniczy osoba z zewnątrz, jeżeli kończy się ten 

punkt i osoba przestaje być do dyspozycji rady, czy komisji to bardzo często pada 

stwierdzenie: dziękuję bardzo za uczestnictwo. Ale to nie jest wyproszenie i nie oznacza, 

że ta osoba nie może pozostać na sali. Takie słowa padają również w przypadku 

pracowników jednostek podległych.    
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Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że na tę chwilę Rada nie zajmie stanowiska, 

gdyż działając zgodnie z przepisami potrzebuje projektu uchwały i zapytał, czy 

mieszkaniec ma świadomość, że likwidacja tej drogi spowoduje przekształcenie gruntów 

budowlanych z powrotem na rolne.  

Mieszkaniec Woli Kopcowej odpowiedział, że wie o tym bardzo dobrze i zaprosił na 

wizję lokalną w terenie. Mieszkaniec wyjaśnił, że przejęcie gruntu pod drogę (6 m), i 

odsunięcie się od drogi gminnej kolejne 6m spowoduje, że nie będzie możliwości budowy 

domu. Tym bardziej, że na działce stoi słup wysokiego napięcia. 

Kierownik Fąfara wyjaśnił, że słup był tam zlokalizowany od dłuższego czasu. Natomiast 

w projektowanym planie urbanista zmniejszył odległość od drogi gminnej i jest 

możliwość budowy domu na tej działce, co urbaniści dokumentowali na posiedzeniu 

komisji. 

Brak kolejnych głosów w tym punkcie. 

 

Ad. 16. 

Sprawy organizacyjne, komunikaty.  

Radny Wojciech Piwko zaprosił na Wakacyjny Piknik Rodzinny w Masłowie Drugim, 

w sobotę 21 lipca, na placu zabaw. 

Wójt Gminy Tomasz Lato zaprosił na CROSSRUN – biegi organizowane w dniach 21-22 

lipca w Wiśniówce. Wójt poinformował także, że w dniu dzisiejszym Prezes Zarządu 

Gminnego OSP Piotr Zegadło, obecny na sesji, odebrał z rąk Starosty Kieleckiego, 

defibrylator dla OSP w Masłowie Pierwszym. Drugi defibrylator trafił do jednostki OSP 

w Mąchocicach Kapitulnych. Do tej pory tylko jednostka OSP w Woli Kopcowej 

dysponowała takim sprzętem. Wójt złożył gratulacje i podziękował za inicjatywę. 

Brak kolejnych głosów w tym punkcie. 

 

Ad. 17.  

Zakończenie obrad.  

Po wyczerpaniu tematyki Przewodniczący Rady Gminy Masłów Sylwester Wojtyna 

podziękował za udział w LI sesji Rady Gminy Masłów i o godzinie 16:40 zamknął 

obrady. 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

      

Protokolant:    Przewodniczący Rady Gminy Masłów 

     /-/ Sylwester Wojtyna 


