
Protokół Nr XXXII/2013
z sesji Rady Gminy Masłów, 

która odbyła się w dniu 28 marca 2013 roku
Tematyka sesji:
1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu Nr XXXI z poprzedniej sesji.

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

6. Sprawozdanie za 2012 rok z działalności Placówki Wsparcia Dziennego – Promyczek.

7. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Masłowie za rok 2012. 

8. Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2012 dla Gminy Masłów.

9. Sprawozdanie  ze  współpracy  Gminy  Masłów  z  organizacjami  pozarządowymi  i  innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2012 r.

10. Ocena/sprawozdanie z wdrażania Gminnej Strategi Rozwiązywania Problemów Społecznych 

Gminy Masłów na lata 2009 -2015. 

11. Sprawozdanie z realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar 

Przemocy w Rodzinie dla Gminy Masłów na lata 2011 – 2015. 

12. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w Gminie Masłów za 2012 rok. 

13. Projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2013 – 2015.

14. Sprawozdanie  z  realizacji  Gminnego  Programu  Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów 

Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Masłowie za rok 2012.

15. Projekt  uchwały  w  sprawie  uchwalenia  Gminnego  Programu  Profilaktyki  i  Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013.

16. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetowej Gminy Masłów.

17. Projekt  uchwały  w  sprawie  zmiany  uchwały  w  sprawie  uchwalenia  Wieloletniej  prognozy 

finansowej na lata 2013-2025.

18. Projekt  uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków 

stanowiących fundusz sołecki.

19. Projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXX/223/2013 Rady Gminy w Masłowie z dnia 24 

stycznia 2013 r. w sprawie zmiany Nr 1 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 

sołectwa Brzezinki na terenie Gminy Masłów. 

20. Projekt  uchwały  zmieniającej  uchwałę  nr  XXVIII/205/2012  Rady Gminy Masłów z  dnia  20 

grudnia  2012  roku  w  sprawie  regulaminu  utrzymania  czystości  i  porządku  na  terenie  Gminy 

Masłów.

21. Projekt  uchwały  w  sprawie  zgody  na  przekazanie  sieci  wodociągowej  w  miejscowości 

Domaszowice.
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22. Projekt  uchwały  w  sprawie  zgody  na  przekazanie  kanalizacji  sanitarnej  w  miejscowości 

Domaszowice.

23. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi Oraz 

Zapobiegania Bezdomności Zwierząt Na Terenie Gminy Masłów”.

24. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/192/2012 Rady Gminy Masłów z dnia 29 

listopada 2012 roku przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectwa Masłów Pierwszy w 

przedmiocie nadania nazw ulic w obrębie Masłów Pierwszy, gmina Masłów.

25. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Masłów.

26. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Jacka Kmiecia na Wójta Gminy Masłów.

27. Projekt  uchwały  w  sprawie  rozpatrzenia  skargi  Pana  Grzegorza  Piwko  na  Wójta  Gminy 

Masłów.

28. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Statutu Związku Gmin Gór Świętokrzyskich.

29. Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Statutowej.

30. Informacja o stanie mienia komunalnego – grunty.

31. Informacja Komisji Ochrony Środowiska, Gospodarki Gruntami i Rolnictwa dot. komunalizacji 

działek nr 16/9 i 16/11 położonych w Masłowie Drugim.

32. Interpelacje, wnioski i zapytania.

33. Sprawy organizacyjne, komunikaty.

Ad. 1.
Otwarcie sesji. 

Stosownie do art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, w dniu 28 marca 2013 roku o godzinie 

10.35  Przewodniczący  Rady  Gminy  Masłów  –  Sylwester  Wojtyna,  otworzył  obrady. 

Przewodniczący przywitała radnych, sołtysów i przybyłych gości.

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.

Nie zgłoszono uwag.

Porządek obrad został przyjęty 15 głosami „za”, jednogłośnie. 
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Ad. 4.
Przyjęcie protokołu Nr XXXI z poprzedniej sesji.

Nie zgłoszono uwag do protokołu.

W głosowaniu 15 „za”, jednogłośnie protokół Nr XXXI został przyjęty.

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

Materiał radni otrzymali w statutowym terminie i stanowi załącznik protokołu.

Wójt Gminy Masłów Ryszard Pazera  przedstawił sprawozdanie.

Radny Paweł Jamrożek zapytał, czy w okresie między sesjami, gmina podjęła się analizy stanu 

dróg gminnych po okresie zimowym, ewentualnie, czy takie plany są. 

Odpowiedzi udzielił Sekretarz Gminy, informując że taką propozycję złożył, by wspólnie z radnymi 

(Komisją ds. Inwestycji) dokonać analizy zarówno dróg gminnych jak i powiatowych, które w dużej 

mierze zajmują obszar gminy. Taki raport będzie pomocny nie tylko dla gminy, ale również dla 

powiatu, chociaż mamy informację, że powiat nie posiada już środków na remont dróg. 

Wójt  Gminy uzupełnił,  że stan dróg gminnych jest  analizowany na bieżąco przez  pracownika; 

często  też  można  spotkać  pracowników  powiatu,  którzy  weryfikują  sytuację  na  drogach 

powiatowych.  Jednak  problem  nie  leży  po  stronie  formalnej,  ale  w  realizacji  przedsięwzięcia

i środkach finansowych.

Radny Jamrożek podziękował za inicjatywę i dodał, że indywidualnie również będzie zgłaszał takie 

problemy.

Radny  Mirosław  Januchta  zapytał,  czy  prawidłowo  prowadzona  jest  procedura  dotycząca 

rozbudowy budynku przez firmę JARBUD i jednocześnie firma odpowiada za nadzór inwestorski. 

Mecenas  Adam  Meks  odpowiedział,  że  jest  to  prawidłowo,  gdyż  istnieje  obowiązek  nadzoru 

inwestorskiego. Chodzi o to, by przedmiot był wykonany zgodnie z projektem.

Nie zgłoszono więcej uwag; sprawozdanie zostało przyjęte do akceptującej wiadomości. 

Ad. 6.
Sprawozdanie za 2012 rok z działalności Placówki Wsparcia Dziennego – Promyczek.

Pan  Michał  Kumór  –  Kierownik  Placówki  Wsparcia  dziennego  Promyczek  przedstawił 

sprawozdanie, stanowiące załącznik niniejszego protokołu.

Radny Paweł Jamrożek zapytał jakie są główne elementy bazy lokalowej.

Kierownik odpowiedział, że komputery i od strony administracyjnej – meble.

Komisja Oświaty, Kultury, Opieki Społecznej i Promocji Gminy, na posiedzeniu w dniu 27 marca 

2013 roku zapoznała się z przedstawionym sprawozdaniem (stanowi załącznik protokołu).

Komisja  Budżetu  i  Finansów w  dniu  25  marca  br.  również  zapoznała  się  z  przedstawionym 

sprawozdaniem (stanowi załącznik protokołu).
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Nie zgłoszono więcej uwag; sprawozdanie zostało przyjęte przez Radę.

Ad. 7.
Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Masłowie za rok 2012.

Temat omówiła szczegółowo pani  Monika Dolezińska – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej. 

Komisja  Oświaty,  Kultury,  Opieki  Społecznej  i  Promocji  Gminy,  w  dniu  27  marca  2013  roku 

zapoznała się z przedstawionym sprawozdaniem (stanowi załącznik protokołu).

Komisja  Budżetu  i  Finansów  dnia  25  marca  br.  również  zapoznała  się  z  przedstawionym 

sprawozdaniem (stanowi załącznik protokołu).

Nie zgłoszono uwag; sprawozdanie zostało przyjęte przez Radę.

Ad. 8.
Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2012 dla Gminy Masłów.

Materiał  szczegółowo  przedstawiła  pani  Monika  Dolezińska  –  Kierownik  Gminnego  Ośrodka 

Pomocy  Społecznej. 

Komisja Oświaty, Kultury, Opieki Społecznej i Promocji Gminy, dnia 27.03.2013 roku zapoznała się 

z przedstawionym sprawozdaniem (stanowi załącznik).

Komisja Budżetu i Finansów dnia 25.03.2013 r. zapoznała się z przedstawionym sprawozdaniem 

(stanowi załącznik).

Nie zgłoszono uwag; sprawozdanie zostało przyjęte przez Radę.

Ad. 9.
Sprawozdanie ze współpracy Gminy Masłów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2012 r.

Sprawozdanie  omówiła  pani  Monika  Dolezińska  –  Kierownik  Gminnego  Ośrodka  Pomocy 

Społecznej. 

Komisja Oświaty, Kultury, Opieki Społecznej i  Promocji Gminy zapoznała się z przedstawionym 

sprawozdaniem (stanowi załącznik).

Komisja Budżetu i Finansów również zapoznała się z przedstawionym sprawozdaniem (stanowi 

załącznik).

Nie zgłoszono uwag; sprawozdanie zostało przyjęte przez Radę.

Ad. 10.
Ocena/sprawozdanie  z  wdrażania  Gminnej  Strategi  Rozwiązywania  Problemów  Społecznych 

Gminy Masłów na lata 2009 -2015.

Materiał przedstawiła pani Monika Dolezińska – Kierownik GOPS. 
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Komisja  Oświaty,  Kultury,  Opieki  Społecznej  i  Promocji  Gminy  zapoznała  się  z  przedstawioną 

oceną (stanowi załącznik).

Komisja Budżetu i Finansów zapoznała się z przedstawionym sprawozdaniem (stanowi załącznik).

Nie zgłoszono uwag; sprawozdanie zostało przyjęte przez Radę.

Ad. 11.
Sprawozdanie  z  realizacji  Programu  Przeciwdziałania  Przemocy  w  Rodzinie  i  Ochrony  Ofiar 

Przemocy w Rodzinie dla Gminy Masłów na lata 2011 – 2015.

Sprawozdanie omówiła pani Monika Dolezińska – Kierownik GOPS. 

Komisja Oświaty, Kultury, Opieki Społecznej i Promocji Gminy, w dniu 27.03.2013 roku zapoznała 

się ze sprawozdaniem (stanowi załącznik).

Komisja Budżetu i Finansów zapoznała się z powyższym sprawozdaniem (stanowi załącznik).

Nie zgłoszono uwag; sprawozdanie zostało przyjęte przez Radę.

Ad. 12.
Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w Gminie Masłów za 2012 rok.

 pani Monika Dolezińska – Kierownik GOPS przedstawiła sprawozdanie. 

Komisja  Oświaty,  Kultury,  Opieki  Społecznej  i  Promocji  Gminy  zapoznała  się  z  powyższym 

sprawozdaniem (stanowi załącznik).

Komisja Budżetu i Finansów zapoznała się ze sprawozdaniem (stanowi załącznik).

Nie zgłoszono uwag; sprawozdanie zostało przyjęte przez Radę.

Ad. 13.
Projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2013 – 2015.

Pani Monika Dolezińska – Kierownik GOPS  przedstawiła projekt, który podlegał konsultacjom w 

terminie do 11 marca br.

Nie zgłoszono uwag.

Komisja Oświaty, Kultury, Opieki Społecznej i  Promocji Gminy w dniu 27.03.2013 r. pozytywnie 

zaopiniowała omawiany projekt (stanowi załącznik).

Komisja Budżetu i Finansów, w dniu 25.03.2013 r. zaopiniowała pozytywnie przedstawiony projekt 

(stanowi załącznik).

Uchwała Nr XXXII/242/2013 Rady Gminy Masłów w sprawie Gminnego Programu Wspierania  
Rodziny na lata 2013 – 2015 –  przyjęta została w głosowaniu 15 „za”, jednogłośnie. Uchwała 

stanowi załącznik protokołu.   

Wójt  Gminy,  odnosząc  się  do  wypowiedzi  Kierownik  GOPS  poinformował,  że  Rzeczpospolita 

opublikowała informację,  że w Ministerstwie Edukacji  Narodowej  tworzy się nowe podręczniki  i 

nowe zapisy,  które dyskredytują i  pomniejszają rolę rodziny w naszym społeczeństwie.  Jest  to 
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rzecz skandaliczna, bo jest to zamach wręcz na zapisy konstytucyjne, Konstytucji RP w której to 

pisze,  że  „podstawową  jednostką  społeczną  jest  rodzina”.  Niektórzy  pracownicy  Ministerstwa 

Edukacji Narodowej, związani ze środowiskami antyrodzinnymi, nazwijmy je, starają się wypierać 

ze świadomości najmłodszych wartość podstawową jaką jest rodzina. Nawet w tym sprawozdaniu, 

o rodzinach dysfunkcyjnych, bo takie są rodziny, które nie mogą sobie radzić – państwo wychodzi 

naprzeciw wspierając te rodziny. Jako władze gminy, powinniśmy te rodziny wspierać, pomagać im, 

co właśnie robimy. Temu służy funkcja asystenta rodziny, który pomaga w zwalczaniu trudów życia 

codziennego.

Ad. 14.
Sprawozdanie  z  realizacji  Gminnego  Programu  Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów 

Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Masłowie za rok 2012.

Sprawozdanie szczegółowo omówiła pani Katarzyna Rachtan – Pełnomocnik Wójta ds. Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

Komisja Oświaty, Kultury, Opieki Społecznej i Promocji Gminy, w dniu 27.03.2013 roku zapoznała 

się z przedstawionym sprawozdaniem (stanowi załącznik protokołu).

Komisja  Budżetu  i  Finansów  dnia  25  marca  br.  także  zapoznała  się  z  przedstawionym 

sprawozdaniem (stanowi załącznik).

Nie zgłoszono uwag; sprawozdanie zostało przyjęte przez Radę.

Ad. 15.
Projekt  uchwały  w  sprawie  uchwalenia  Gminnego  Programu  Profilaktyki  i  Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013.

Pani  Katarzyna  Rachtan  –  Pełnomocnik  Wójta  ds.  Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów 

Alkoholowych przedstawiła projekt.

Nie zgłoszono uwag.

Komisja Oświaty, Kultury, Opieki Społecznej i  Promocji Gminy w dniu 27.03.2013 r. pozytywnie 

zaopiniowała omawiany projekt (stanowi załącznik).

Komisja Budżetu i Finansów, w dniu 25.03.2013 r. zaopiniowała pozytywnie przedstawiony projekt 

(stanowi załącznik).

Uchwała Nr XXXII/243/2013 Rady Gminy Masłów w sprawie uchwalenia Gminnego Programu 
Profilaktyki  i  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii  na  
rok 2013 – została przyjęta 15 głosami „za”, jednogłośnie i stanowi załącznik protokołu.   

Ad. 16.
Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetowej Gminy Masłów.

Pani Małgorzata Kumór – Skarbnik Gminy Masłów przedstawiła projekt.
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Radny Andrzej Pedrycz zapytał, dlaczego wcześniej nie było informacji o budowie placu zabaw, 

zaznaczając że nie jest przeciwny tej inwestycji, a jedynie ma uwagi do przepływu informacji.

Skarbnik Gminy odpowiedziała, że informacja była, gdyż materiały dostają Państwo na 7 dni przed 

sesją, poza tym na komisjach merytorycznych projekty są szczegółowo omawiane.

Przewodniczący  Rady  poinformował,  że  przewodniczący  poszczególnych  komisji  ustalili  na 

spotkaniu, jakie tematy mają być omawiane na komisjach, więc w przyszłości sytuacja nie powinna 

się powtórzyć. A co do tego, że taki projekt został zgłoszony – Wójt ma inicjatywę w tym zakresie, 

a od Rady zależy czy taką zmianę akceptuje. 

Radna Małgorzata Kozubek zapytała, czy nie było możliwości pozyskania środków z zewnątrz.

Wójt Gminy odpowiedział, że łudzimy się pozyskiwaniem środków z zewnątrz, już od kilku lat. Na 

te akurat cele, nie było możliwości – sprawa była analizowana od dłuższego czasu. Środki na tę 

inwestycję w wysokości około 142.000 zł są pozyskane z subwencji oświatowej. Dlatego chcemy je 

wykorzystać na cele około oświatowe. 

Radna Regina Chyb dodała, że to są zbyt  małe środki,  żeby je klasyfikować,  jako inwestycje, 

biorąc pod uwagę wielkość subwencji oświatowej dla gminy.

Przewodniczący Rady przypomniał, że ponad dwa miliony gmina dopłaca z budżetu do oświaty.

Radna Kozubek zapytała, czy nie można przenieść urządzeń z zamkniętego placu w Mąchocicach 

Kapitulnych na plac zabaw przy szkole.

Radny  Mirosław  Januchta  odpowiedział,  że  nie  można  z  uwagi  na  fakt,  iż  urządzenia  były 

zakupione ze środków unijnych do przedszkola. Radny przypomniał, że zgłaszał na sesji potrzebę 

zamontowania furtki, gdyż teren wokół dawnego przedszkola jest zamknięty. Dzieci zrobiły sobie 

dziurę w grodzeniu,  aby móc korzystać,  nie ma opieki  nad tym placem; plac jest zniszczony i 

zdemolowany, oby inne tak nie wyglądały. 

Radna Genowefa Jaros: problem, który się pojawił, da się rozwiązać w przyszłości, o czym pan 

Przewodniczący  powiedział.  Ale  wydaje  mi  się  tak,  pan  radny  Pedrycz  ma  obiekcje  co  do 

prowadzenia prac i ma do tego prawo. Ale przecież pan Wójt odpowiada za budżet i przedstawia 

projekt Radzie. On powinien być omówiony na komisjach i od tego jest pan Przewodniczący, żeby 

koordynować  prace  komisji.  Wydaje  mi  się,  że  powinna  być  lepsza  współpraca  Panie 

Przewodniczący,  trzeba  dokładnie  przeglądać  porządek  obrad,  czuwać  żeby  punkty  były 

omawiane na poszczególnych komisjach i  w przyszłości  tego unikniemy.  Myślę,  że nic  się nie 

stało,  dlatego  że  projekt  uchwały  został  omówiony  na  komisji  budżetu.  W  przyszłości  proszę 

koordynować prace komisji – będzie wszystko w porządku. 

Przewodniczący Rady: z całym szacunkiem Pani Przewodnicząca, nie wydaje mi się, ze bym to ja 

miał ustalać porządek komisji bo od tego są przewodniczący. To oni zwołują komisje i ustalają ich 

program. Jeżeli ja bym wskazywał, które projekty mają być omawiane, a które nie – wchodziłbym 

w ich kompetencje.

Radna Jaros: zgodnie ze statutem, prace komisji koordynuje Przewodniczący Rady.
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Przewodniczący Rady: dzisiejsze spotkanie było koordynujące, ale nie wyobrażam sobie, żebym ja 

miał wpływać na porządek pracy komisji.

Radny Andrzej Bawół zwrócił się z prośbą do Rady o akceptację tego projektu, gdyż place zabaw 

są bardzo potrzebne.

Skarbnik Gminy uzupełniła wypowiedź, informując że w projekcie uchwały wszystkie załączniki, 

które ulegają zmianie  są przedstawione. Dodatkowo, pozycje,  w których następują zmiany są 

zaznaczone szarym kolorem, żeby były czytelne.

Wójt Gminy: nie chciałbym być złośliwy wobec radnego Pedrycza, ale dziwię się jego stanowisku i 

oburzeniu, co do tworzenia; bo trudno mówić o budowie, bo to jest tzw. mała infrastruktura placu 

zabaw, ze ma tyle aż żali i obiekcji, gdzie w zeszłym roku tak walczył o plac zabaw dla dorosłych. 

Jestem tym zaskoczony.

Przewodniczący Rady: nie odebrałem tego jako głos negatywny, odnośnie pomysłu. Tylko jako 

głos w kwestii formalnej.

Radny  Pedrycz  powtórzył,  że  popiera  budowę,  ale  chce  aby  w  przyszłości  projekty  były 

konsultowane z Radą. 

Nie zgłoszono więcej uwag.

Komisja Budżetu i Finansów, w dniu 25.03.2013 r. zaopiniowała pozytywnie przedstawiony projekt 

(stanowi załącznik).

Uchwała Nr XXXII/244/13 Rady Gminy Masłów w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy 
– przyjęta została w głosowaniu 15 „za”, jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik protokołu.

Ad. 17.
Projekt  uchwały  w  sprawie  zmiany  uchwały  w  sprawie  uchwalenia  Wieloletniej  prognozy 

finansowej na lata 2013-2025.

Skarbnik Gminy Małgorzata Kumór omówiła projekt.

Komisja  Budżetu  i  Finansów,  w dniu  25.03.br.  pozytywnie  zaopiniowała  przedstawiony projekt 

(stanowi załącznik protokołu).

Nie zgłoszono uwag.

Uchwała  Nr  XXXII/245/13 Rady  Gminy  Masłów  w  sprawie zmiany  uchwały  w  sprawie 
uchwalenia  Wieloletniej  prognozy  finansowej  na  lata  2013-2025 –  została podjęta w 

głosowaniu 15 „za”, jednogłośnie i stanowi załącznik protokołu.

Ad. 18.
Projekt  uchwały  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  wyodrębnienie  w  budżecie  gminy  środków 

stanowiących fundusz sołecki.

Wójt Gminy Masłów poinformował, że w tym roku projekt wyodrębnienia funduszu powstał z jego 

inicjatywy.
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Radny Andrzej Pedrycz podziękował za przygotowanie projektu.

Radny  Paweł  Jamrożek  zapytał,  czy  wiadomo  jaka  szacunkowa  kwota  będzie  przypadać  na 

sołectwo.

Wójt odpowiedział, że kwoty są ustalone.

Komisja  Budżetu  i  Finansów,  w dniu  25.03.br.  zaopiniowała  pozytywnie  przedstawiony projekt 

(stanowi załącznik protokołu).

Nie zgłoszono uwag.

Uchwała  Nr  XXXII/246/2013 Rady  Gminy  Masłów  w  sprawie wyrażenia  zgody  na 
wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki – przyjęta została 

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

Ad. 19.
Projekt  uchwały  zmieniającej  Uchwałę  Nr  XXX/223/2013  Rady  Gminy  w  Masłowie  z  dnia  24 

stycznia 2013 r. w sprawie zmiany Nr 1 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 

sołectwa Brzezinki na terenie Gminy Masłów.

Projekt  omówił  pan  Dariusz  Korczyński  –  Kierownik  referatu  Budownictwa  i  Gospodarki 

Przestrzennej.

Nie zgłoszono uwag.

Komisja do spraw Inwestycji, na posiedzeniu w dniu 25 marca 2013 roku zaopiniowała pozytywnie 

przedstawiony projekt uchwały (stanowi załącznik protokołu).

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

Komisja  Ochrony  Środowiska,  Gospodarki  Gruntami  i  Rolnictwa,  w  dniu  25.03  br  pozytywnie 

zaopiniowała projekt (stanowi załącznik protokołu).

Uchwała  Nr  XXXII/247/2013 Rady  Gminy  Masłów  zmieniającej  Uchwałę  Nr  XXX/223/2013 
Rady Gminy w Masłowie z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie zmiany Nr 1 w miejscowym  
planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Brzezinki na terenie Gminy Masłów – 

została podjęta 15 głosami „za”, jednogłośnie i stanowi załącznik protokołu.

Przewodniczący Rady ogłosił 10 minutową przerwę.

Ad. 20.
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr XXVIII/205/2013 Rady Gminy Masłów z dnia 20 grudnia 

2012 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Masłów.

Temat przedstawił szczegółowo pan Dariusz Korczyński – Kierownik BiGP.

Radny Paweł Jamrożek zapytał ile deklaracji zostało zebranych na ten moment.

Wójt Gminy odpowiedział, że około 30% już spłynęło do urzędu gminy.

Radna  Małgorzata  Kozubek  poinformowała,  że  zbierając  podatek,  wielokrotnie  usłyszała  od 

mieszkańców, że odpłatność za odbiór śmieci jest zbyt wysoka i  mieszkańcy proszą o zmianę 
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stawki.

Pani Jadwiga Duda – Zastępca Wójta Gminy odpowiedziała, że odpowiedziała, że gmina nie ma 

możliwości  dofinansowania  tej  opłaty  dlatego  cena  musi  zostać  dostosowana  do  kwoty  z 

przetargu.

Przewodniczący Rady zapytał kiedy planowany jest przetarg.

Wójt Gminy odpowiedział, że w kwietniu.

Radny Stanisław Doleziński zgłosił również, że odbiór „raz w miesiącu”, to za mało, dlatego prośba 

o zmianę tych terminów.

Sekretarz  Gminy  poinformował,  że  wdrażanie  nowego  systemu  gospodarowania  odpadami  to 

problem ogólnopolski, gdyż szereg przepisów jest niedostosowany. Wprowadzenie szczegółowych 

zapisów specyfikacji przetargowej znacznie ograniczy ilość firm startujących do przetargu.

Przewodniczący  Rady  zaproponował,  by  na  kolejnej  sesji  Rady  Gminy  Masłów,  wpisać  jako 

odrębny punk do porządku obrad – informację w tej sprawie.

Radny Ryszard Szymczuch zwrócił się z prośbą w imieniu mieszkańców Mąchocic Kapitulnych o 

większą ilość worków PET, lub dopuścić  do wyposażenia mieszkańców w kosze na tego typu 

śmieci. 

Nie zgłoszono uwag.

Komisja  Ochrony  Środowiska,  Gospodarki  Gruntami  i  Rolnictwa,  dnia  25.03  br  pozytywnie 

zaopiniowała projekt (stanowi załącznik).

Komisja  Budżetu  i  Finansów,  w dniu  25.03.br.  pozytywnie  zaopiniowała  przedstawiony projekt 

(stanowi załącznik protokołu).

Uchwała Nr XXXII/248/2013 Rady Gminy Masłów  zmieniającej  uchwałę nr XXVIII/205/2013 
Rady  Gminy  Masłów  z  dnia  20  grudnia  2012  roku  w  sprawie  regulaminu  utrzymania  
czystości  i  porządku  na  terenie  Gminy  Masłów –  podjęta  została w  głosowaniu  15  „za”, 

jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik protokołu.

Ad. 21.
Projekt  uchwały  w  sprawie  zgody  na  przekazanie  sieci  wodociągowej  w  miejscowości 

Domaszowice.

Kierownik  referatu  Budownictwa  i  Gospodarki  Przestrzennej  Dariusz  Korczyński  przedstawił 

projekt.

Komisja Ochrony Środowiska, Gospodarki Gruntami i Rolnictwa pozytywnie zaopiniowała projekt 

(stanowi załącznik).

Komisja Budżetu i Finansów, dnia 25.03.br. zaopiniowała pozytywnie powyższy projekt (stanowi 

załącznik protokołu).

Nie zgłoszono uwag.

Uchwała  Nr  XXXII/249/2013 Rady  Gminy  Masłów w sprawie zgody  na  przekazanie  sieci  
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wodociągowej w miejscowości  Domaszowice – przyjęta została 14 głosami „za”, przy 1 głosie 

„przeciw”. Uchwała stanowi załącznik protokołu.

Ad. 22.
Projekt  uchwały  w  sprawie  zgody  na  przekazanie  kanalizacji  sanitarnej  w  miejscowości 

Domaszowice.

Kierownik BiGP pan Dariusz Korczyński omówił projekt.

Komisja do spraw Inwestycji pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały (stanowi załącznik).

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

Nie zgłoszono uwag.

Uchwała Nr XXXII/250/2013 Rady Gminy Masłów w sprawie zgody na przekazanie kanalizacji  
sanitarnej w miejscowości  Domaszowice – została podjęta w głosowaniu: 14 „za”, 1 „przeciw”. 

Uchwała stanowi załącznik protokołu.

Ad. 23.
Projekt  uchwały  w  sprawie  uchwalenia  „Programu Opieki  nad  Zwierzętami  Bezdomnymi  Oraz 

Zapobiegania Bezdomności Zwierząt Na Terenie Gminy Masłów”.

Dariusz  Korczyński  –  Kierownik  BiGP  omówił  szczegółowo  projekt,  uzgodniony  wcześniej  z 

różnymi instytucjami.

Komisja Ochrony Środowiska,  Gospodarki  Gruntami i  Rolnictwa,  w dniu 25.03 br zaopiniowała 

pozytywnie powyższy projekt (stanowi załącznik).

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

Nie zgłoszono uwag.

Uchwała Nr XXXII/251/2013 Rady Gminy Masłów w sprawie uchwalenia „Programu Opieki  
nad Zwierzętami Bezdomnymi Oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt Na Terenie Gminy  
Masłów” – przyjęta została 15 głosami „za”, jednogłośnie i  stanowi załącznik protokołu.

Ad. 24.
Projekt uchwały zmiany uchwały Nr XXVII/192/2012 Rady Gminy Masłów z dnia 29 listopada 2012 

roku  przeprowadzenia  konsultacji  z  mieszkańcami  sołectwa  Masłów  Pierwszy  w  przedmiocie 

nadania nazw ulic w obrębie Masłów Pierwszy, gmina Masłów.

Sekretarz Gminy Jarosław Królicki przedstawił projekt uchwały.

Nie zgłoszono uwag.

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

Uchwała Nr XXXII/252/2013 Rady Gminy Masłów  zmiany uchwały Nr XXVII/192/2012 Rady 
Gminy Masłów z dnia 29 listopada 2012 roku przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami  
sołectwa Masłów Pierwszy w przedmiocie nadania nazw ulic w obrębie Masłów Pierwszy,  
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gmina Masłów – została podjęta 15 głosami „za”, jednogłośnie i stanowi załącznik protokołu.

Ad. 25.
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Masłów.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej radny Stanisław Doleziński przedstawił stanowisko Komisji w 

sprawie rozpatrywanej skargi.

Radny  Janusz  Obara  wyjaśnił,  że  zasięgał  opinii  prawnika,  który  stwierdził,  że  radny  może 

podpisywać umowę cywilno-prawną z gminą.  Radny dodał,  ze jego zdaniem taka sytuacja nie 

powinna mieć miejsca, że w jednym roku można podpisać umowę, a w kolejnym nie.

Radna Małgorzata Kozubek zwróciła się z prośbą, by odpowiednie służby uregulowały ten stan.

Mecenas Adam Meks, odnosząc się do wypowiedzi radnego Obary przytoczył art. 24f ustawy o 

samorządzie gminnym i wyjaśnił, że obecne regulacje nie pozwalają na wypłacanie dwóch diet.

Pani Jadwiga Duda – Zastępca Wójta Gminy dodała, że rozmawiała z radnymi, których dotyczy 

sprawa i zadeklarowała, że w najbliższym miesiącu sprawa zostanie szczegółowo zanalizowana a 

wnioski przedstawione Radzie.

Przewodniczący Rady zgodził  się  ze  stanowiskiem,  co  do podpisywania  umów i  zwrócił  się  z 

pytaniem do Wójta, czy wyrazi zgodę na na wypłacanie dwóch diet.

Wójt Gminy odpowiedział, że na ten moment nie odpowie na pytanie, gdyż wymaga to analizy 

kosztów i stanowiska Komisji Budżetu i Finansów. Jeżeli będzie to zgodnie z prawem, to Wójt nie 

widzi przeszkód.

Radny Obara: jeśli chodzi o koszty, to gmina też musi zapłacić pracownikowi, który po godzinach 

idzie i roznosi decyzje; i to więcej niż nam.

Przewodniczący Rady zapytał, czy radni będą usatysfakcjonowani takim rozwiązaniem.

Radny Obara odpowiedzią, że tak.

Skarbnik Gminy zapytała, czy w sytuacji, gdyby okazało się że takie rozwiązanie jest prawidłowe, 

to czy Państwo zgadzają się za darmo roznosić te decyzje.

Radny Obara: nie za darmo, bo będzie dieta.

Skarbnik Gminy: no tak, ale to nie wynika wprost.

Sekretarz Gminy dodał, że nowe orzecznictwo, które ukazało się w Gazecie Sołeckiej pozwala na 

wypłatę dwóch diet, gdyż obie funkcje są funkcjami społecznymi i pełni je osoba wybrana przez 

mieszkańców.

przewodniczący  Rady,  podsumowując  dodał,  że  sprawa  ciągnie  się  dość  długo  i  można  było 

rozwiązać ją winny sposób i uniknąć rozpatrywania skargi.

Nie zgłoszono więcej uwag.

Uchwała Nr XXXII/253/2013 Rady Gminy Masłów w sprawie  rozpatrzenia skargi  na Wójta 
Gminy Masłów –  została podjęta  w głosowaniu:  7 „za”,  0  „przeciw”,  8  „wstrzymujących  się”. 

Uchwała stanowi załącznik protokołu.
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Ad. 26.
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Jacka Kmiecia na Wójta Gminy Masłów.

Radny Stanisław Doleziński – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej odczytał stanowisko Komisji w 

omawianej sprawie, stanowiące załącznik protokołu.

Nie zgłoszono uwag.

Uchwała Nr XXXII/254/2013 Rady Gminy Masłów  w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Jacka  

Kmiecia na Wójta Gminy Masłów – podjęta została 14 głosami „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym 

się” i stanowi załącznik protokołu.

Ad. 27.
Projekt uchwały  w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Grzegorza Piwko na Wójta Gminy Masłów.

Na posiedzenie przybył pan Grzegorz Piwko.

Przewodniczący  Komisji  Rewizyjnej  radny  Stanisław  Doleziński  przedstawił  stanowisko 

wypracowane przez Komisję Rewizyjną (stanowi załącznik protokołu).

Nie zgłoszono uwag.

Uchwała  Nr  XXXII/256/2013 Rady  Gminy  Masłów   w  sprawie  rozpatrzenia  skargi  Pana  

Grzegorza  Piwko  na  Wójta  Gminy  Masłów –  przyjęta  została w  głosowaniu  15  „za”,  1 

„wstrzymujący się”. Uchwała stanowi załącznik protokołu.

Ad. 28.
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Statutu Związku Gmin Gór Świętokrzyskich.

Pan Jarosław Królicki – Sekretarz Gminy omówił projekt.

Nie zgłoszono uwag.

Uchwała Nr XXXII/256/2013 Rady Gminy Masłów w sprawie przyjęcia Statutu Związku Gmin 
Gór  Świętokrzyskich –  została  podjęta  15  głosami „za”,  jednogłośnie  i  stanowi  załącznik 

protokołu.

Ad. 29.
Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Statutowej.

Sekretarz  Gminy  Masłów  przedstawił  proponowany  projekt  i  poprosił  o  naniesienie  poprawki 

poprzez dodanie słowa „Rada” w podstawie prawnej.

Nie zgłoszono uwag.

Przewodniczący Rady Gminy dodał, że część przepisów zawartych w obowiązującym Statucie jest 

niespójna, stąd konieczność podjęcia nowego statutu. Przewodniczący Rady poprosił o zgłaszanie 

kandydatur do pracy w Komisji.

Radny  Kazimierz  Rachwał  zaproponował,  by  w  skład  Komisji  Statutowej  weszli  wszyscy 
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Przewodniczący Komisji stałych Rady Gminy.

Radna Małgorzata Kozubek zgłosiła kandydaturę Przewodniczącego Rady Sylwestra Wojtyny.

Przewodniczący wyraził zgodę na udział w pracach Komisji.

Radna Kozubek poinformowała, że nie wyraża zgody na pracę w komisji.

Radny Kazimierz Rachwał – Przewodniczący Komisji do spraw Inwestycji, wyraził zgodę.

Radna Regina Chyb – Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów, wyraziła zgodę. 

Radny Andrzej  Bawół  –  Przewodniczący Komisji  Ochrony Środowiska,  Gospodarki  Gruntami  i 

Rolnictwa, wyraził zgodę na udział w pracach Komisji.

Radny Stanisław Doleziński – Przewodniczący Komisji rewizyjnej wyraził zgodę.

Radna Genowefa Jaros zgłosiła kandydaturę radnego Pawła Jamrożka, który wyraził zgodę.

Radna Jaros zgłosiła wniosek formalny o zamknięcie listy.

Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania przedstawionego projektu.

Uchwała Nr XXXII/257/2013 Rady Gminy Masłów w sprawie powołania Komisji Statutowej – 

została podjęta w głosowaniu: 15 „za”, jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik protokołu.

Ad. 30.
Informacja o stanie mienia komunalnego - grunty.

Pan  Dariusz  Korczyński  Kierownik  BiGP  przedstawił  szczegółowo  informację,  która  została 

również zamieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

Nie zgłoszono uwag, informacja została przyjęta.

Ad. 31.
Informacja Komisji Ochrony Środowiska, Gospodarki Gruntami i Rolnictwa dot. komunalizacji działek nr 

16/9 i 16/11 położonych w Masłowie Drugim.

Rady  Andrzej  Bawół  –  Przewodniczący  Komisji  Ochrony  Środowiska,  Gospodarki  Gruntami

i Rolnictwa przedstawił informację wypracowaną przez Komisję w dniu 25.03.br., wraz z wnioskiem 

w  sprawie  przyjęcia  do  wiadomości  i  zaakceptowania  przez  Radę  Gminy  materiałów 

przygotowanych do komunalizacji, które zostaną wyłożone do publicznej wiadomości na okres 30 

dni.

Nie  zgłoszono  uwag.  Rada  Gminy  przyjęła  do  wiadomości  i  zaakceptowała  materiały 

przygotowane do komunalizacji.

Ad. 32.
Interpelacje, wnioski i zapytania.

Radny Paweł Jamrożek zapytał jak wygląda sprawa zadania przyjętego do funduszu sołeckiego, 

na zebraniu wiejskim w Wiśniówce, dotyczącego przyłączy wodociągowych. 

Kierownik  BiGP  odpowiedział,  że  szczegółowe  informacje  są  dostępne  w  urzędzie;  trwają 
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negocjacje w sprawie przedłużenia terminu, z projektantem który był autorem dotychczasowego 

odcinka sieci (P. Polit); umowa już została podpisana.

Przewodniczący Rady zwrócił się do Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej z prośbą o wyjaśnienie 

kwestii  uczestniczenia  w  pracach  Komisji.  Na  ostatnim  posiedzeniu  Przewodniczący  Komisji 

odmówił  Przewodniczącemu  Rady  prawa  uczestniczenia  w  obradach  Komisji,  stąd  prośba  o 

wyjaśnienie  na  jakiej  podstawie  radni  spoza  Komisji  nie  mogą  uczestniczyć  w  posiedzeniach 

Komisji Rewizyjnej. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej odpowiedział, że na kolejnej sesji przedstawi podstawy.

Więcej uwag nie zgłoszono.

 Ad. 33.
Sprawy organizacyjne, komunikaty.

Wójt Gminy poinformował o planowanej inicjatywie budowy pomnika Papieża Jana Pawła II, które 

podejmą  działania  zmierzające  do   powołania  Społecznego  Komitetu  Budowy  Pomnika.  Wójt 

zwrócił się z prośbą do radnych i sołtysów o wsparcie tej inicjatywy.

Kolejnym tematem, poruszonym przez Wójta jest wsparcie akcji Budowy studni w Sudanie. Gmina 

Masłów przyłączając się do inicjatywy realizowanej m. in. przez: Diecezję Kielecką i Wodociągi 

Kieleckie zorganizuje w dniach 07 – 14 kwietnia br. zbiórkę makulatury. 

Radny Paweł Jamrożek przychylił się do głosu Wójta, informując że akcja ta ma na celu również 

opiekę medyczną. Radny Jamrożek poinformował także na jakim etapie jest realizacja zadania 

„Kompleksowa ochrona wód podziemnych aglomeracji kieleckiej”. 

Sekretarz Gminy przypomniał o obowiązku złożenia oświadczenia majątkowego za 2012 rok w 

terminie do 30 kwietnia.

Przewodniczący  Rady  Gminy  Masłów  złożył  zebranym  życzenia  świąteczne;  po  wyczerpaniu 

tematyki podziękował za udział w XXXII sesji Rady Gminy Masłów i o godzinie 13.20 – zamknął 

obrady.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokolant: Przewodniczący Rady Gminy Masłów

Joanna Synak /-/ Sylwester Wojtyna
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