
Protokół nr  6 / 2019 

 

Z posiedzenia Komisji do spraw Inwestycji Gminy w dniu 10.06.2019 r. 

       Posiedzenie otworzyła PaniMałgorzata Kozubek – przewodniczącaKomisji do spraw Inwestycji. 

W obradach komisji uczestniczyli członkowie: 

- Komisji do Spraw Inwestycji, wg. załączonej listy obecności, 

- Komisji Budżetu i Finansów, 

oraz Pan Tomasz Lato - Wójt Gminy Masłów, Pani Monika Dolezińska-Włodarczyk - Z-ca Wójta Gminy 

Masłów, Pani Małgorzata Kumór – Skarbnik Gminy Masłów, Pan Zbigniew Zagdański - Sekretarz Gminy 

Masłów, Pan Dariusz Korczyński – Kierownik Referatu Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej. 

 

Tematyka posiedzenia: 

 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Stwierdzenie quorum. 

3. Przyjęcie porządku obrad. 

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej komisji. 

5. Informacja w sprawie komunikacji publicznej na terenie Gminy Masłów. 

6. Zajęcie stanowiska w zakresie funkcjonowania komunikacji miejskiej na terenie gminy w okresie wakacji 

2019. 

7. Sprawy inne. 

8. Zakończenie obrad. 

 

Ad .1 

Otwarcie posiedzenia. 

Stosownie do § 68 Statutu Gminy Masłów przyjętego uchwałą Nr XXV/232/2016 Rady GminyMasłów z dnia 

8 września 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego poz. 2787 z 2016 r.) w dniu 10 czerwca 2019 roku  

o godzinie 16:00, w budynku urzędu, Przewodnicząca Komisji do spraw Inwestycji – Pani Małgorzata 

Kozubek otworzyłaobrady 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. 

Przewodnicząca Komisji poinformowała, że nie wpłynął żaden wniosek w sprawie treści zawartych  

w protokole. 



 

Głosowanie: 

7 za pozytywnym przyjęciem protokołu. 

 

Ad. 5 

Informacja w sprawie komunikacji publicznej na terenie Gminy Masłów. 

 

Temat przedstawił Pan Tomasz Lato - Wójt Gminy Masłów. 

Wójt przedstawił koszt jaki dopłaca gmina za jednego mieszkańca do komunikacji publicznej. Jest to 3 zł/os, 

co daje 1 255 952 zł w skali roku. Wójt zapytał czy próbować szukać oszczędności, poprzez ograniczenie 

ilości kursów na czas wakacji. Zaprezentował wykresy oraz analizę pokazujące zapełnienie autobusów na 

poszczególnych liniach, trasach o godzinach.  

Pan Sekretarz przedstawił wyniki badania napełnienia autobusów wykonane przez ZTM. Sugerował aby 

zawiesić część kursów na okres wakacji. 

Radna Kozubek zapytała jaką oszczędność da ograniczenie kursów w okresie wakacyjnym. Sekretarz 

poinformował, że oszczędność wynosiła by 32 582,72 zł za 2 miesiące i od 1 lipca weszły by w życie nowe 

rozkłady jazdy. 

Wójt zaproponował również, że można przemodelować poszczególne kursy aby nie było pustych kursów. 

Radny Szymczuch zaproponował aby zorganizować autobus zbiorczy od terenu Gminy Bodzentyn co może 

spowodować zmniejszeniem kosztów oraz dodał, że można wyłączyć linię nr 10 z kursowania w niedzielę  

i święta. 

Wójt dodał, że przez lata organizując dowóz przez ZTM wykluczyliśmy prywatnego przewoźnika, dodał iż 

należałoby wziąć fachowców od logistyki aby przekonfigurowali nasze linie autobusowe co spowodowałoby 

zmniejszenie kosztów utrzymania linii autobusowych. 

 

Ad. 6 

Zajęcie stanowiska w zakresie funkcjonowania komunikacji miejskiej na terenie gminy w okresie 

wakacji 2019. 

 

Temat przedstawił Pan Tomasz Lato - Wójt Gminy Masłów.  

Radna Kozubek zapytała czy ograniczyć część kursów autobusów na dwa miesiące wakacyjne. 

Wójt wyjaśnił, że w mieście Kielce od lat zawiesza się część kursów na okres wakacji i dobrze to 

funkcjonuje. W dni robocze 1100 osób skorzystało a kursów autobusem. 

Radny Zegadło dodał, że w Kielcach planowana podwyżka cen biletów nie została przyjęta. 

Radny Pedrycz powiedział, że kursy autobusów nr 10 i 38 są dublowane i należy to zmienić oraz, że kwotę 

32 000 zł ciężko uznać za oszczędność przy kwocie którą płacimy ZTM oraz od września należy rozmawiać 

z mieszkańcami , które kursy można ograniczyć. 

 

 

Głosowanie:  

4 - za ograniczeniem kursów w okresie 2 m-cy wakacji 

2 - przeciw ograniczeniu kursów w okresie 2 m-cy wakacji 

1 - wstrzymał się. 

 

Wniosek: 

Komisja do spraw Inwestycji jest za ograniczeniem kursów w okresie 2 m-cy wakacji 

 

 

Ad. 7 

Sprawy inne. 

1) Radny Ksel zaproponował wyłączenie świateł ulicznych w nocy w godzinach od 1:00 do 3:00 co da 

duże oszczędności. 

 

 



Ad.8 

Zakończenie obrad. 

 

Po wyczerpaniu tematyki Przewodnicząca komisji podziękowała za udział w komisji i o godz. 17:45 

zamknęła obrady. 

 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

 

 

Protokołowała:  

Wiesława Cieplicka 

 

 

 

 

Przewodnicząca Komisji 

Małgorzata Kozubek 


