
Protokół nr  I / 2 / 2018 
 
Z posiedzenia Komisji do spraw Inwestycji Gminy w dniu 17.12.2018 r. 
       Posiedzenie otworzył Pan Piotr Zegadło – przewodniczący Rady Gminy Masłów. 
W obradach komisji uczestniczyli członkowie: 
- Komisji do Spraw Inwestycji,  
- Komisji Budżetu i Finansów 
- Komisji Ochrony Środowiska, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa 
- Komisji Oświaty, Kultury, Pomocy Społecznej i Promocji Gminy 
- Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego 
oraz Pan Tomasz Lato – Wójt Gminy Masłów, Pan Zbigniew Zagdański – Sekretarz Gminy Masłów, Pani 
Małgorzata Kumór – Skarbnik Gminy Masłów. 
 
Tematyka posiedzenia: 
 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Stwierdzenie quorum. 

3. Przyjęcie porządku obrad. 

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej komisji. 

5. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Masłów na 2019 rok. 

6. Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Masłów na lata 2019 – 2029. 

7. Sprawy inne. 

8. Zakończenie obrad. 

 

Ad .1 

Otwarcie posiedzenia. 

Stosownie do § 65 Statutu Gminy Masłów przyjętego uchwałą Nr XXV/232/2016 Rady Gminy Masłów z dnia 

8 września 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego poz. 2787) w dniu 17 grudnia 2018 roku o godzinie 

15:15, w budynku urzędu, Przewodniczący Rady Gminy – Pan Piotr Zegadło otworzył obrady komisji, 

następnie przekazał prowadzenie poszczególnym Przewodniczącym Komisji. 

 

Ad .2 

Stwierdzenie quorum.  

W posiedzeniu komisji uczestniczy 7 z 7 – osobowego składu Komisji, co jest podstawą do podejmowania 

prawomocnych uchwał. 

Lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu. 

 

Ad.3 

Przyjęcie porządku obrad. 

Nie zgłoszono uwag w tym punkcie. 

 

Głosowanie:  

7 za pozytywnym przyjęciem porządku obrad. 

 

 



Ad.4 

Przyjęcie protokołu z poprzedniej komisji. 

Przewodniczący Komisji poinformował, że nie wpłynął żaden wniosek w sprawie treści zawartych  

w protokole. 

 

Głosowanie:  

7 za pozytywnym przyjęciem protokołu. 

 

 

Ad. 5 

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Masłów na 2019 rok. 

 
Temat przedstawiła Pani Skarbnik Małgorzata Kumór oraz Pan Wójt Tomasz Lato, którzy szczegółowo 

omówili tematykę propozycji uchwały Rady Gminy.  

 

Radny Pan Andrzej Kułak poruszył kwestię odwodnienia na Podklonówce. Pan Wójt wyjaśnił, że inwestycje 

związane z odwodnieniem są w fazie projektowej, natomiast budowy muszą zostać rozpoczęte od dołu aby 

odwodnienie spełniało swoją rolę i systematycznie będą wykonywane w górę Klonówki. Radny Pan 

Stanisław Doleziński zapytał o odwodnienie w miejscowości Dąbrowa, Pan Wójt poinformował, że inwestycja 

jest w trakcie realizacji. 

 

Radny Pan Ryszard Szymczuch poruszył temat odwodnienia przy Ośrodku Zdrowia, aby zwiększyć kwotę 

na realizację zadania przy ul. Szkolnej w Mąchocicach Kapitulnych i odwodnieniem objąć również teren przy 

Ośrodku Zdrowia, ponieważ w razie napływu dużej ilości wody budynek może zostać zalany co mogło by 

uszkodzić dopiero co zakończone prace remontowe. Zapytał również o realizację inwestycji na budowę 

ścieżki rowerowej w przełomie Lubrzanki w 2019 roku a także zwrócił uwagę aby zwiększyć starania w 

sprawie przyśpieszenia gazyfikacji w Gminie Masłów. Pan Wójt odpowiedział, że popiera pomysł na 

zwiększenie obszaru odwodnienia, aż do Ośrodka Zdrowia. Wyjaśnił również, że inwestycja budowy ścieżki 

rowerowej jest też zależna od Gminy Bodzentyn i czekamy na ich projekt oraz wspólnie gminy starają się o 

pozyskanie dofinansowania. Pan Wójt odpowiedział, że gazyfikacja Gminy Masłów jest zadaniem spółki 

państwowej i gmina nie może go realizować we własnym zakresie, to zakład gazowniczy w głównej mierze 

decyduje o miejscu planowanych inwestycji na terenie gminy. Gmina poczyniła duże kroki w kierunku 

gazyfikacji zbierając oświadczenia od mieszkańców i przedsiębiorstw a także będzie cały czas prowadzić 

rozmowy z zakładem gazowniczym w kierunku zwiększania obszaru pod gazyfikację gminy. 

 

Radny Pan Tomasz Ksel poinformował, że jest przeciwny sprzedaży Hostelu Ameliówka. Zaproponował, 

żeby w tym momencie nie sprzedawać nieruchomości i zostawić sprzedaż na później, gdy będzie pilniejsza 

potrzeba pozyskania środków, a obecnie zwiększyć kwotę zaciągnięcia kredytu. Radna Pani Małgorzata 

Kozubek również powiedziała, że jest przeciwna sprzedaży Hostelu, zaproponowała aby oddać go  

w dzierżawę. Pan Wójt wyjaśnił, że sprzedaż jest konieczna ponieważ obiekt od wielu lat przynosi duże 

straty. Obecnie zlecona jest wycena obiektu a w późniejszym etapie gmina przystąpi do procedury 

przetargowej sprzedaży Hostelu. Natomiast, gdy cena nie będzie odpowiednia i będzie zbyt niska, wtedy 

gmina odstąpi od sprzedaży. Pan Wójt powiedział również, że w przypadku sprzedaży to Rada Wspólnie 

zadecyduje na jakie cele przeznaczyć środki. Pozyskane pieniądze ze sprzedaży nieruchomości zawsze 

przeznaczane są na inwestycje dla mieszkańców i tylko na trwały majątek gminy. 

 

Radna Pani Małgorzata Kozubek zapytała o podniesienie opłaty za odbiór odpadów dla mieszkańców. 

Zwróciła uwagę, że należało w poprzednich latach zwiększać systematycznie cenę w małym stopniu, a nie 

od razu o 100%. Pani Skarbnik wyjaśniła, że musimy zwiększyć opłatę za odbiór odpadów ponieważ 

zgodnie z ustawą to zadanie musi się samo finansować. W tym przypadku nawet zwiększenie kwoty o 100% 

nie pokryje całkowitego kosztu odbioru odpadów z posesji, ponieważ w stosunku do lat poprzednich, po 



otwarciu przetargu cena proponowana przez firmę wzrosła o 200%. Pan Wójt wyjaśnił, że w latach 

poprzednich nie było podstaw do zwiększania opłaty za odbiór odpadów dla mieszkańców, ponieważ kwota 

pokrywała koszt odbioru odpadów. 

 

Radny Pan Ryszard Szymczuch zapytał o konieczności budowy parkingu przy Urzędzie Gminy oraz  

o przebudowie fasady „Szklanego Domu”, zaproponował, aby zrezygnować z tych zadań w celu zwiększenia 

oszczędności. Pan Wójt wyjaśnił, że budowa parkingu jest niezbędna. Obecny parking nie mieści 

samochodów interesantów Urzędu Gminy, Poczty, rodziców dowożących dzieci do szkoły, pracowników 

urzędu a także nauczycieli. Zaznaczył, że jest również duży problem z wjazdem na parking autobusów 

dowożących dzieci do szkoły, co niejednokrotnie stwarza zagrożenie i opóźnienia w przyjazdach. Obecnie 

został wykonany tymczasowy parking przy Urzędzie Gminy co poprawiło komunikację a budowa nowego 

parkingu pozwoli na rozwiązanie problemu a także znacząco zwiększy bezpieczeństwo. Pan Wójt wyjaśnił, 

że środki na przebudowę fasady „Szklanego Domu” pochodzą z dofinansowania i inwestycja zostanie 

zrealizowana tylko w przypadku ich przyznania. 

 

Głosowanie:  

6 za pozytywnym przyjęciem projektu uchwały. 

1 - wstrzymał się od przyjęcia uchwały. 

 

Wniosek Komisji: 

Komisja opiniuje pozytywnie projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Masłów na 2019 rok. 

 

 

Ad .6 

Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Masłów na lata 2019 – 2029. 

 

Temat przedstawiła Pani Skarbnik Małgorzata Kumór, która szczegółowo omówiła tematykę propozycji 

uchwały Rady Gminy. 

 

Głosowanie:  

7 za pozytywnym przyjęciem. 

 

Wniosek Komisji: 

Komisja opiniuje pozytywnie Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Masłów na 
lata 2019 – 2029.  

 

 

Ad. 7 

Sprawy inne. 

 

Radna Pani Małgorzata Kozubek zaproponowała aby delegaci do Międzygminnego Związku Wodociągów  

i Kanalizacji raz na kwartał przekazywali sprawozdanie Radnym na temat realizowanych zadań i pracy. 

Radny Pan Piotr Zegadło przypomniał o konieczności składania oświadczeń majątkowych. 

 

 

Ad. 8 

Zakończenie obrad. 



 
Po wyczerpaniu tematyki Przewodniczący komisji podziękował za udział w komisji i zamknął obrady. 
 
 
Na tym protokół zakończono i podpisano. 
 
Protokołował:  
Krzysztof Pawlik 
 

Przewodnicząca Komisji 
Małgorzata Kozubek 


