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Sesja Nr LIII/2018 Rady Gminy Masłów  

Protokół Nr LIII/2018 

z sesji Rady Gminy Masłów, 

która odbyła się w dniu 27 września 2018 roku 

 

Tematyka sesji: 

1. Otwarcie sesji. 

2. Stwierdzenie quorum. 

3. Przyjęcie porządku obrad. 

4. Przyjęcie protokołów Nr LI i LII z poprzednich sesji. 

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

6. Informacja nt. realizacji zadań Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach. 

7. Informacja Wojskowej Komendy Uzupełnień w Kielcach. 

8. Przedstawienie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Masłów za I 

półrocze 2018 roku. 

9. Przedstawienie informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I 

półrocze 2018 roku. 

10. Przedstawienie informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji 

kultury za I półrocze 2018 roku. 

11. Projekt uchwały w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Mąchocicach 

Kapitulnych. 

12. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLVI/464/2018 Rady Gminy 

Masłów z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie podziału środków na dofinansowanie 

form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach 

prowadzonych w gminie Masłów,  w roku 2018. 

13. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLVI/463/2018 Rady Gminy 

Masłów z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie planu dofinansowania form 

doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych w 

gminie Masłów, w roku 2018. 

14. Projekt uchwały w sprawie przekazania do nieodpłatnego użytkowania sieci 

kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wola Kopcowa  ul. Dębowa. 

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

16. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Masłów na lata 2018 – 2028.  

17. Projekt uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej. 

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

części działki nr 1102/5 o powierzchni 0,0140 ha położonej w Masłowie Pierwszym. 

19. Projekt uchwały w sprawie wyposażenia w majątek instytucji kultury Centrum 

Edukacji i Kultury „Szklany Dom”.  

20. Projekt uchwały w sprawie wystąpienia do Wojewody Świętokrzyskiego 
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z wnioskiem o przekazanie na rzecz Gminy Masłów działki nr 102 położonej 

w Barczy. 

21. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę działek położonych w Woli 

Kopcowej. 

22. Projekt uchwały w sprawie podjęcia czynności zmierzających do wykupu części 

działki nr 242 położonej w Woli Kopcowej. 

23. Projekt uchwały w sprawie sprzedaży działki nr 208/5 o pow. 0,0804 ha położonej 

w Woli Kopcowej, stanowiącej własność Gminy Masłów. 

24. Interpelacje i zapytania. 

25. Sprawy organizacyjne, komunikaty. 

26. Zakończenie obrad. 

 

 

 

Ad. 1. 

Otwarcie sesji.  

Stosownie do art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, w dniu 27 września 2018 

roku o godzinie 14:15, w budynku Żłobka Samorządowego „Raj Maluszka”, 

Przewodniczący Rady Gminy Masłów – Sylwester Wojtyna, otworzył obrady. 

Przewodniczący przywitał radnych, sołtysów oraz przybyłych gości. 

 

Ad. 2. 

Stwierdzenie quorum. 

W dzisiejszym posiedzeniu uczestniczy 14 radnych – 93,33 % 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 poinformował, że do Biura Rady wpłynęła prośba o zmianę 

porządku obrad, polegająca na przesunięciu pkt 6 – Informacja nt. realizacji zadań 

Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach, na koniec sesji.  

Brak głosów w tym punkcie. 

W głosowaniu 14 „za”, jednogłośnie proponowana zmiana została przyjęta. 

Porządek obrad wraz ze zmianą został przyjęty 14 głosami „za”, jednogłośnie i stanowi 

załącznik protokołu.  

Przybył radny Wojciech Piwko. 
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Ad. 4. 

Przyjęcie protokołów Nr LI i LII  z poprzednich sesji. 

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

protokołów. 

W głosowaniu 15 „za”, jednogłośnie radni przyjęli protokół Nr LI/2018 z poprzedniej 

sesji Rady Gminy Masłów.  

Radni, 15 głosami „za”, jednogłośnie przyjęli protokół Nr LII/2018 z nadzwyczajnej 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. 

Wójt Gminy podziękował uczestniczącym w posiedzeniu policjantom Komisariatu 

I Policji w Kielcach: st. sierż. Grzegorzowi Michcie i st. sierż. Rafałowi Stacherze, za 

skuteczność w trakcie pełnienia służby, co przyczynia się do poprawy stanu 

bezpieczeństwa na terenie gminy Masłów.  

Policjanci podziękowali Wójtowi i Radzie Gminy za udzielone wsparcie i dobrą 

współpracę. 

 

Ad. 7. 

Informacja Wojskowej Komendy Uzupełnień w Kielcach.  

Uczestniczący w sesji major Mirosław Wolski przedstawił ofertę Wojskowej Komendy 

uzupełnień w Kielcach, z prośbą o przekazanie mieszkańcom gminy Masłów.  

Por. Mariusz Wielgus z 10. Świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej przedstawił 

informację o możliwościach wstąpienia w szeregi wojska i zachęcił do składania 

zgłoszeń. Jeśli ktoś z obecnych chciałby, aby żołnierze przedstawili informację przekazać 

w lokalnej społeczności, w szkołach – taka możliwość jest, prośba o kontakt z WKU.  

Brak głosów w tym punkcie. 

Przewodniczący Rady podziękował za wyczerpującą informację podczas obrad. 

 

Ad. 8.  

Przedstawienie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Masłów za I półrocze 

2018 roku. 

Skarbnik Gminy Masłów odczytała uchwałę Nr 2898/2018 II Składu Orzekającego 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 13 września 2018 roku w sprawie 

opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Masłów za i półrocze 2018 

roku (stanowi załącznik protokołu).  
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Wobec braku uwag w tym punkcie, informacja została przyjęta. 

 

Ad. 9. 

Przedstawienie informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I 

półrocze 2018 roku. 

Informacja stanowi załącznik niniejszego protokołu. 

Przewodniczący Rady poinformował, że materiał był szczegółowo analizowany na 

poszczególnych komisjach i zwrócił się z pytaniem, czy jest potrzeba omawiana go na 

dzisiejszym posiedzeniu. 

W związku z brakiem uwag, informacja została przyjęta. 

 

Ad. 10. 

Przedstawienie informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za 

I półrocze 2018 roku.  

Wobec braku głosów w tym punkcie, informacja została przyjęta. 

 

Ad. 11. 

Projekt uchwały w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Mąchocicach 

Kapitulnych. 

Pani Irena Kundera – Kierownik Centrum Usług Wspólnych poprosiła o naniesienie 

autopoprawki w § 1 – data nadania imienia szkole 12, nie 26 października.  

Pani Aneta Januchta – Dyrektor Szkoły Podstawowej przedstawiła uzasadnienie wyboru 

imienia Marii Skłodowskiej – Curie. 

Brak uwag w tym punkcie. 

Uchwała Nr LIII/524/2018 Rady Gminy Masłów w sprawie nadania imienia Szkole 

Podstawowej w Mąchocicach Kapitulnych – została przyjęta w głosowaniu 15 „za”, 

jednogłośnie i stanowi załącznik protokołu. 

Dyrektor zaprosiła zgromadzonych na uroczystość nadania imienia szkole. 

 

Ad. 12. 

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLVI/464/2018 Rady Gminy Masłów 

z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie podziału środków na dofinansowanie form 

doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych 

w gminie Masłów, w roku 2018. 

Pani Irena Kundera – Kierownik CUW omówiła projekt uchwały. 

Nie zgłoszono uwag w tym punkcie. 

Komisja Oświaty, Kultury, Pomocy Społecznej i Promocji Gminy zaopiniowała 

pozytywnie przedstawiony projekt uchwały (stanowi załącznik protokołu).  

Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt (stanowi 
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załącznik). 

Uchwała Nr LIII/525/2018 Rady Gminy Masłów w sprawie zmiany uchwały nr 

XLVI/464/2018 Rady Gminy Masłów z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie podziału 

środków na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych 

w szkołach prowadzonych w gminie Masłów, w roku 2018 – została podjęta 15 głosami 

„za”, jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik protokołu. 

 

Ad. 13. 

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLVI/463/2018 Rady Gminy Masłów 

z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia 

zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych w gminie Masłów, 

w roku 2018. 

Kierownik CUW przedstawiła projekt uchwały. 

Brak uwag w tym punkcie. 

Komisja Oświaty, Kultury, Pomocy Społecznej i Promocji Gminy pozytywnie 

zaopiniowała projekt uchwały.  

Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt. 

Uchwała Nr LIII/526/2018 Rady Gminy Masłów w sprawie zmiany uchwały nr 

XLVI/463/2018 Rady Gminy Masłów z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie planu 

dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach 

prowadzonych w gminie Masłów, w roku 2018 – przyjęta została w głosowaniu 15 „za”, 

jednogłośnie i stanowi załącznik protokołu. 

 

Ad. 14.  

Projekt uchwały w sprawie przekazania do nieodpłatnego użytkowania sieci kanalizacji 

sanitarnej w miejscowości Wola Kopcowa  ul. Dębowa. 

Pan Dariusz Korczyński – Kierownik Referatu Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej  

omówił projekt uchwały. 

Nie zgłoszono uwag. 

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

Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt. 

Uchwała Nr LIII/527/2018 Rady Gminy Masłów w sprawie przekazania do 

nieodpłatnego użytkowania sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wola Kopcowa  

ul. Dębowa – została przyjęta jednogłośnie, 15 głosami „za”. Uchwała stanowi załącznik 

protokołu. 

 Przewodniczący Rady złożył wniosek o zmianę porządku obrad, w związku 

z przybyciem Pani Małgorzaty Stanioch – Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy 

w Kielcach.  

Radni, w głosowaniu 14 „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym się” przyjęli wniosek.  
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Ad. 6. 

Informacja nt. realizacji zadań Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach 

Pani Małgorzata Stanioch – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach 

przedstawiła aktualną sytuację na rynku pracy w powiecie kieleckim i gminie Masłów. 

Stopa bezrobocia, w powiecie kieleckim, na koniec sierpnia 2018 roku wynosiła 10,9 % 

i była niższa o 0,6% w stosunku do poprzedniego okresu. Zarejestrowanych w bazie było 

7912 osób, z czego połowa to osoby długotrwale bezrobotne, z wykształceniem 

zawodowym, które mają trudności z wejściem na rynek pracy. Mimo, że stopa bezrobocia 

jest dwucyfrowa, na rynku pracy jest problem ze znalezieniem pracownika, gdyż 

występuje duża potrzeba zatrudniania fachowców, o których na rynku jest trudno. Pani 

Dyrektor przedstawiła ofertę: uzyskania „Bonu na zatrudnienie” dla młodych ludzi, którzy 

podejmują pracę w innym mieście (odległość 100 km od domu), szkoleń dla pracowników 

(tylko 20% kosztów ponosi pracodawca), nowego programu „Rynek pracy pełen szans” 

dla osób powyżej 50. roku życia i osób ze stopniem niepełnosprawności. Gmina Masłów 

w liczbach, w ostatnich czterech latach: 21 osób skorzystało z prac interwencyjnych, 

roboty publiczne – 1 osoba, 95 osób otrzymało dofinansowanie na rozpoczęcie 

działalności gospodarczej, w ramach pomocy pracodawcy utworzyli 39 nowych stanowisk 

pracy, ze szkoleń skorzystały 202 osoby, ze stażów – 344 osoby, z prac społeczno – 

użytecznych skorzystało 71 osób. 

Przewodniczący Rady podziękował za obecność i informację na dzisiejszej sesji.  

Wójt Gminy podziękował za przedstawienie informacji i dobry klimat we współpracy.  

Radna Teodora Jagiełło, uzupełniając informację Powiatowego Urzędu Pracy, przybliżyła 

zakres spraw realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach. Dostępna jest 

Baza Usług Rozwojowych, z której mogą korzystać pracownicy i pracodawcy. 

Dofinansowanie może sięgać 80 a nawet 100 % .A celem jest podniesienie kwalifikacji 

pracowników a także pracodawców. WUP realizuje Program POWER  (Program 

Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój) - skierowany w szczególności do młodych osób, 

nie pracujących i nie uczących się.  

 Obrady opuścił radny Piotr Zegadło. 

Radna T. Jagiełło poinformowała o możliwości uzyskania zasiłku dla osób powracających 

z zagranicy w ramach Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego, pod 

warunkiem, że osoba powracająca niezwłocznie zarejestrują się w Powiatowym bądź 

Miejskim Urzędzie Pracy, właściwym dla miejsca zamieszkania, jednakże pod warunkiem 

spełnienia określonych kryteriów. W ramach Funduszu Gwarantowanych Świadczeń 

Pracowniczych istnieje możliwość  uzyskania zaległego wynagrodzenia, na podstawie 

złożonego Wykazu Zbiorczego np. przez Syndyka, bądź na podstawie Wniosku 

Indywidualnego pracownika , któremu nie zostały wypłacone należne wynagrodzenia od 
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pracodawców, którzy w związku z upadłością nie dopełnili tego obowiązku wobec 

pracowników. O szczegółach można przeczytać na stronie internetowej WUP w Kielcach. 

Brak głosów w tym punkcie.  

 

Ad. 15.  

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Masłów. 

Pani Małgorzata Kumór – Skarbnik Gminy omówiła zaproponowaną autopoprawkę 

i poprosiła o jej przyjęcie (załącznik nr 2 i nr 6). 

Radni, w głosowaniu 14 „za”, jednogłośnie przyjęli autopoprawkę.  

Skarbnik Gminy przedstawiła szczegółowo projekt uchwały. 

Brak głosów w tym punkcie. 

Komisja ds. Inwestycji pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

Komisja Oświaty, Kultury, Pomocy Społecznej i Promocji Gminy zaopiniowała 

pozytywnie przedstawiony projekt.  

Komisja Ochrony Środowiska, Gospodarki Gruntami i Rolnictwa pozytywnie 

zaopiniowała projekt. 

Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt. 

Uchwała Nr LIII/528/2018 Rady Gminy Masłów w sprawie zmiany uchwały budżetowej 

gminy Masłów – przyjęta została jednogłośnie, 14 głosami „za” i stanowi załącznik 

protokołu. 

 

Ad. 16. 

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Masłów na lata 2018 – 2028. 

Skarbnik Gminy przedstawiła szczegółowo zmiany w projekcie. 

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 LIII/529/2018 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. 17.  

Projekt uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej. 
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Skarbnik Gminy Masłów przedstawiła projekt uchwały. 

Brak głosów w tym punkcie. 

Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt. 

Uchwała Nr LIII/530/2018 Rady Gminy Masłów w sprawie trybu prac nad projektem 

uchwały budżetowej – została przyjęta 14 głosami „za”, jednogłośnie i stanowi załącznik 

protokołu. 

 

Ad. 18.  

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy 

części działki nr 1102/5 o powierzchni 0,0140 ha położonej w Masłowie Pierwszym. 

Temat przedstawił Wojciech Fąfara – Kierownik referatu Rolnictwa, Gospodarki 

Komunalnej i Ochrony Środowiska. 

Nie zgłoszono uwag. 

Komisja Ochrony Środowiska, Gospodarki Gruntami i Rolnictwa zaopiniowała 

pozytywnie projekt uchwały. 

Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt. 

Uchwała Nr LIII/531/2018 Rady Gminy Masłów w sprawie wyrażenia zgody na 

zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części działki nr 1102/5 o powierzchni 0,0140 ha 

położonej w Masłowie Pierwszym – podjęta została w głosowaniu 14 „za”, jednogłośnie. 

Uchwała stanowi załącznik protokołu. 

 

Ad. 19. 

Projekt uchwały w sprawie wyposażenia w majątek instytucji kultury Centrum Edukacji i 

Kultury „Szklany Dom”. 

Kierownik RGKiOŚ Wojciech Fąfara poprosił o przyjęcie autopoprawki w uzasadnieniu 

do uchwały, polegającej na skreśleniu w akapicie trzecim,  słów: „w zakresie art. 56 

ustawy o gospodarce nieruchomościami” i „na własność”.  

W głosowaniu: 14 „za”, jednogłośnie autopoprawka została przyjęta. 

Pan Wojciech Fąfara przedstawił projekt uchwały. 

Nie zgłoszono uwag. 

Komisja Oświaty, Kultury, Pomocy Społecznej i Promocji Gminy pozytywnie 

zaopiniowała projekt uchwały.  

Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt. 

Uchwała Nr LIII/532/2018 Rady Gminy Masłów w sprawie wyposażenia w majątek 

instytucji kultury Centrum Edukacji i Kultury „Szklany Dom” – podjęta została 

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

 

Ad. 20. 

Projekt uchwały w sprawie wystąpienia do Wojewody Świętokrzyskiego z wnioskiem 
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o przekazanie na rzecz Gminy Masłów działki nr 102 położonej w Barczy. 

Kierownik RGKiOŚ Wojciech Fąfara omówił projekt uchwały. 

Nie zgłoszono uwag. 

Komisja Ochrony Środowiska, Gospodarki Gruntami i Rolnictwa zaopiniowała 

pozytywnie przedstawiony projekt. 

Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

Uchwała Nr LIII/533/2018 Rady Gminy Masłów w sprawie wystąpienia do Wojewody 

Świętokrzyskiego z wnioskiem o przekazanie na rzecz Gminy Masłów działki nr 102 

położonej w Barczy – została przyjęta 14 głosami „za”, jednogłośnie. Uchwała stanowi 

załącznik protokołu. 

 

Ad. 21. 

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę działek położonych w Woli 

Kopcowej. 

Kierownik RGKiOŚ omówił szczegółowo projekt uchwały. 

Brak głosów w tym punkcie. 

Komisja Ochrony Środowiska, Gospodarki Gruntami i Rolnictwa pozytywnie 

zaopiniowała projekt uchwały. 

Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt. 

Uchwała Nr LIII/534/2018 Rady Gminy Masłów w sprawie wyrażenia zgody na 

zamianę działek położonych w Woli Kopcowej –została uchwalona 14 głosami „za”, 

jednogłośnie i stanowi załącznik protokołu. 

 

Ad. 22. 

Projekt uchwały w sprawie podjęcia czynności zmierzających do wykupu części działki nr 

242 położonej w Woli Kopcowej. 

Projekt omówił Wojciech Fąfara – Kierownik RGKiOŚ. 

Nie zgłoszono uwag. 

Komisja Ochrony Środowiska, Gospodarki Gruntami i Rolnictwa pozytywnie 

zaopiniowała projekt uchwały. 

Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt. 

Uchwała Nr LIII/535/2018 Rady Gminy Masłów w sprawie podjęcia czynności 

zmierzających do wykupu części działki nr 242 położonej w Woli Kopcowej – przyjęta 

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

 

Ad. 23. 

Projekt uchwały w sprawie sprzedaży działki nr 208/5 o pow. 0,0804 ha położonej 

w Woli Kopcowej, stanowiącej własność Gminy Masłów. 

Kierownik RGKiOŚ przedstawił szczegółowo projekt uchwały. 
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Brak głosów w tym temacie. 

Komisja Ochrony Środowiska, Gospodarki Gruntami i Rolnictwa zaopiniowała 

pozytywnie powyższy projekt. 

Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały. 

Uchwała Nr LIII/536/2018 Rady Gminy Masłów w sprawie sprzedaży działki nr 208/5 

o pow. 0,0804 ha położonej w Woli Kopcowej, stanowiącej własność Gminy Masłów – 

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

 

Ad. 24.  

Interpelacje i zapytania. 

Mieszkaniec gminy zwrócił się z pytaniem do radnego Andrzeja Pedrycza, dlaczego od 

czterech lat nic się nie dzieje w sprawie przekształcenia drogi przyjętej w planie 

zagospodarowania przestrzennego dla Woli Kopcowej. Mieszkaniec dodał, że przeglądał 

dokumenty w urzędzie i nie ma w nich żadnej zgody na tę drogę. 

Radny Andrzej Pedrycz odpowiedział, że na etapie konsultacji projektu planu 

zagospodarowania mieszkańcy mieli możliwość zapoznania się z dokumentem i mogli 

wnieść sprzeciw. Nikt tego nie zrobił. Radny dodał, że w tej sprawie rozmawiał również 

z Wójtem, i wyjaśnił, że mimo tego iż mieszkaniec deklarował, że ma podpisy właścicieli 

wszystkich działek pod pismem dotyczącym niewyrażania zgody, to po zbadaniu tej 

sprawy, radny wie, nie wszyscy się podpisali.  

Przewodniczący Rady omówił procedurę podejmowania uchwał i przyjmowania zmian 

oraz wyjaśnił, że osoby uprawnione do złożenia projektu uchwały nie złożyły takiego 

projektu do Rady.  

Dariusz Korczyński – Kierownik BiGP dodał, że wczoraj ukazała się informacja 

 o wyłożeniu do publicznego wglądu pięciu planów zagospodarowania przestrzennego, 

w tym Woli Kopcowej. Daje to możliwość składania protestów i uwag do projektów, 

termin i sposób składania został opisany w informacji. Nieprzekraczalny termin składania 

uwag upływa 9 listopada.  

Radny Powiatu Kieleckiego Zdzisław Zapała poinformował, że na nadzwyczajnej sesji 

w dniu 3 września zapadła decyzja dotycząca budowy drogi 309T (od trasy S7 do sklepu 

ABC w Masłowie Drugim), kwota ponad 5 mln zł. 

Brak kolejnych głosów w tym punkcie. 

 

Ad. 25. 

Sprawy organizacyjne, komunikaty.  

Wójt Gminy Tomasz Lato poinformował, że uruchomiony został Gminny Portal Mapowy, 

który w przejrzysty sposób pozwala na zlokalizowanie konkretnych adresów z numerem 

domu. 
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Wójt poinformował również, że uruchomiony został Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów 

Komunalnych w Dąbrowie, do którego mieszkańcy mogą oddawać śmieci. Ulotki 

i plakaty z informację zostały przekazane sołtysom. Punkt jest czynny: we wtorki 

w godzinach 10 – 18, czwartki w godzinach 11 – 17 i soboty w godzinach 8 – 15. 

Wójt zaprosił także na jubileusz Złotych Godów, czyli 50 – lecie pożycia małżeńskiego, 

w niedzielę 30 września o godz. 12:00 w kościele pw. Przemienia Pańskiego w Masłowie 

rozpocznie się mszą święta w intencji tych par. Później uroczystość przeniesie się do 

Szklanego Domu w Ciekotach, gdzie wręczone zostaną medale. W tym roku jubileusz  

Złotych Godów obchodzi 15 par, a Diamentowych Godów (60-lecie) świętuje 7 par.  

Wójt wspomniał także, że spotkania wiejskie w sprawie funduszu sołeckiego dobiegają 

końca. Ostatnie dwa zebrania: w Mąchocicach – Scholasterii  i w Wiśniówce odbędą się 

odpowiednio, dziś i jutro. W październiku planowana jest ostatnia w tej kadencji sesja 

Rady Gminy Masłów.  

Radna Małgorzata Kozubek poinformowała, że samorządy woj. Świętokrzyskiego 

i powiatu kieleckiego oraz Stowarzyszenie Sołtysów zapraszają sołtysów na Jubileuszowy 

Zjazd Sołtysów Powiatu Kieleckiego w dniu 6 października (sobota) o godz. 12:00 

w Sabacie Krajnio. 

Brak kolejnych głosów w tym punkcie. 

 

Ad. 26.  

Zakończenie obrad.  

Po wyczerpaniu tematyki Przewodniczący Rady Gminy Masłów Sylwester Wojtyna 

podziękował za udział w LIII sesji Rady Gminy Masłów i o godzinie 16:10 zamknął 

obrady. 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

      

Protokolant:    Przewodniczący Rady Gminy Masłów 

     /-/ Sylwester Wojtyna 


