
  Protokół Nr VIII/2007
z sesji Rady Gminy Masłów, 

która odbyła się w dniu 26 kwietnia 2007 roku

Tematyka sesji:

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
5. Sprawozdanie Wójta o pracach Wójta i  Urzędu Gminy w okresie  między 

sesjami.
6. Przyjęcie  sprawozdania  z  działalności  Komendanta  Komisariatu  Policji  w 

Bodzentynie oraz analiza stanu bezpieczeństwa na terenie Gminy Masłów za 
2006 rok.

7. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania  budżetu Gminy Masłów za 2006 
rok.
a) przedstawienie Radzie Gminy sprawozdania przez Wójta Gminy 
b) przedstawienie  opinii  z  wykonania  budżetu  za  rok  2006  przez 

Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
c) przedstawienie  opinii  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  przez 

Przewodniczącą Rady Gminy 
d) głosowanie  nad projektem uchwały  w sprawie  udzielenia  absolutorium 

Wójtowi Gminy Masłów z tytułu wykonania budżetu za 2006 rok.
8. Informacja  o  działkach  gminnych  przeznaczonych  do  sprzedaży  w  2007 

roku.
9. Projekt  uchwały  w  sprawie  przeprowadzenia  konsultacji  z  mieszkańcami 

sołectw  Mąchocice  Kapitulne  i  Ciekoty  w przedmiocie  odłączenia  części 
obrębu Mąchocice Kapitulne i przyłączenia tej części do obrębu Ciekoty. 

10. Projekt  uchwały  w  sprawie zasad  wynagradzania  nauczycieli,  ustalania 
regulaminu  określającego  wysokość  stawek  i  szczegółowe  warunki 
przyznawania  dodatków  do  wynagrodzenia  zasadniczego,  szczegółowe 
warunki  przyznawania  dodatków  do  wynagrodzenia  zasadniczego, 
szczegółowe  warunki  obliczania  i  wypłacania  wynagrodzenia...  (projekt 
dostarczony w materiałach na sesję w dniu 20.03.br.)

11.Projekt  uchwały  w  sprawie  przekształcenia  Szkoły  Podstawowej  w 
Wiśniówce.

12. Projekt  uchwały  w  sprawie  przystąpienia  do  sporządzenia  miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa  Barcza w jego granicach 
administracyjnych.
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13. Projekt  uchwały  w  sprawie  przystąpienia  do  sporządzenia  miejscowego 
planu  zagospodarowania  przestrzennego  sołectwa  Brzezinki w  jego 
granicach administracyjnych.

14. Projekt  uchwały  w  sprawie  przystąpienia  do  sporządzenia  miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Ciekoty w jego granicach 
administracyjnych.

15. Projekt  uchwały  w  sprawie  przystąpienia  do  sporządzenia  miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Dąbrowa w jego granicach 
administracyjnych.

16. Projekt  uchwały  w  sprawie  przystąpienia  do  sporządzenia  miejscowego 
planu  zagospodarowania  przestrzennego  sołectwa  Dolina  Marczakowa w 
jego granicach administracyjnych.

17. Projekt  uchwały  w  sprawie  przystąpienia  do  sporządzenia  miejscowego 
planu  zagospodarowania  przestrzennego  sołectwa  Masłów  Drugi w  jego 
granicach administracyjnych.

18. Projekt  uchwały  w  sprawie  przystąpienia  do  sporządzenia  miejscowego 
planu  zagospodarowania  przestrzennego  sołectwa  Mąchocice  Kapitulne w 
jego granicach administracyjnych.

19. Projekt  uchwały  w  sprawie  przystąpienia  do  sporządzenia  miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Mąchocice Scholasteria w 
jego granicach administracyjnych.

20. Projekt  uchwały  w  sprawie  przystąpienia  do  sporządzenia  miejscowego 
planu  zagospodarowania  przestrzennego  sołectwa  Wiśniówka w  jego 
granicach administracyjnych.

21.Projekt  uchwały  w  sprawie  ustalenia  górnych  stawek  opłat  ponoszonych 
przez właścicieli  nieruchomości  za usługi  w zakresie  odbierania  odpadów 
komunalnych,  opróżnianie  zbiorników  bezodpływowych  oraz  transport 
nieczystości ciekłych. 

22.Projekt  uchwały  intencyjnej  w  sprawie  pozyskania  przez  Gminę  Masłów 
środków  z  Regionalnego  Programu  Operacyjnego  Województwa 
Świętokrzyskiego na lata 2007–2013. 

23. Przyjęcie  sprawozdania  z  działalności  Gminnego  Ośrodka  Kultury  w 
Masłowie za 2006 rok.

24.Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
25.Sprawy organizacyjne, komunikaty.

Ad. 1.
Otwarcie sesji. 
Przewodnicząca Rady Gminy Genowefa Jaros w dniu 26 kwietnia 2007 roku  
o  godzinie  14.10  otworzyła  posiedzenie  Rady  Gminy,  przywitała  radnych  i 
zaproszonych gości. 
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Ad. 2.
Stwierdzenie quorum.
Przewodnicząca  Rady  Gminy  oświadczyła,  iż  zgodnie  z  listą  obecności 
aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 13 radnych, co wobec ustawowego składu 
Rady  15  radnych  stanowi  87  %  obecności,  czyli  stanowi  quorum  do 
podejmowania prawomocnych uchwał.
Lista obecności stanowi załącznik Nr 1 niniejszego protokołu.

Ad. 3.
Przyjęcie porządku obrad.
Przewodnicząca Rady odczytała proponowany porządek obrad.
Pani Irena Kundera – Kierownik Zespołu Obsługi Oświaty zwróciła się z prośbą 
o przyjęcie do porządku obrad punktu 11a – projekt uchwały w sprawie zmiany 
uchwały  Nr  III/21/99  Rady  Gminy  Masłów  z  dnia  04  marca  1999  roku  w 
sprawie  określenia  obwodu  publicznej  Szkoły  Podstawowej  w  Masłowie. 
Projekt  został  rozesłany w materiałach,  jednak z  uwagi  na fakt,  iż  tematyka 
posiedzenia została zaakceptowana wcześniej – projekt nie został uwzględniony.
Pan  Marian  Zarzycki  –  Dyrektor  Gminnego  Ośrodka  Kultury  zwrócił  się  z 
prośbą  o  przesunięcie  z  punktu  23  do  punktu  7  –  przyjęcie  sprawozdania  z 
działalności  Gminnego  Ośrodka  Kultury  w  Masłowie  za  2006  rok.  Zmiana 
spowodowana jest  faktem, iż w dniu dzisiejszym o godz. 16.oo odbędzie się 
spotkanie, w którym pan dyrektor uczestniczy.
W głosowaniu 13 „za”, jednogłośnie Rada przyjęła zaproponowane zmiany w 
porządku obrad.
Przewodnicząca wyjaśniła, że w związku z powyższym, jako punkt 7 omówione 
zostanie sprawozdanie GOK i zmieni się numeracja pozostałych punktów.

Przybyła radna Małgorzata Kozubek, co stanowi obecność 14 radnych.
Porządek obrad został przyjęty w głosowaniu 13 głosami „za”,  przy 1 głosie 
„wstrzymującym się” i stanowi załącznik protokołu.

Ad. 4.
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
W głosowaniu 14 głosami „za”, jednogłośnie protokół został przyjęty.

 Ad. 5.
Sprawozdanie  Wójta  o  pracach  Wójta  i  Urzędu  Gminy  w  okresie  między 
sesjami.
Materiał radni otrzymali w statutowym terminie i stanowi załącznik protokołu. 
Włodzimierz  Korona  –Wójt  Gminy  omówił  realizowane  zadania  z  zakresu 
inwestycji oraz rozporządzenia wydane w okresie między sesjami. Ponadto Wójt 
poinformował, że:

 przymierzamy  się  do  organizowania  2-dniowej  Biesiady  Masłowskiej 
połączonej z 70 rocznicą lotniska w Masłowie;
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 kolejna  kontrola  jaką  mamy  dotyczy  hali  sportowej  w  Mąchocicach 
Scholasterii;

 w  nadchodzącym  majowym  weekendzie  urząd  pracuje  bez  większych 
problemów, tzn. w każdy referat będzie przyjmował interesantów. 

Radny Robert Fortuna zwrócił się z pytaniem dot. wejścia gminy do Funduszu 
Spójności.  Ponieważ  zostaliśmy  niejako  przydzieleni  do  województw,  które 
dostały  mniejsze  środki,  czy  w  związku  z  tym  podział  środków  będzie  na 
podobnym poziomie.
Pan Wójt odpowiedział, że decyzje zostały podjęte przez Komisję Europejską, 
więc  kryteria  są  trochę  inne.  Jeśli  chodzi  o  Fundusz  Spójności  –  jako 
województwo, nie jesteśmy w najgorszej sytuacji, zaś w skali gmin, zostaliśmy 
zakwalifikowani do gmin uznanych za bogatsze.  Pan Wójt wyjaśnił  pokrótce 
procedurę finansowania z Funduszu Spójności. 
Radni nie zgłosili więcej uwag.

Ad. 6.
Przyjęcie  sprawozdania  z  działalności  Komendanta  Komisariatu  Policji  w 
Bodzentynie oraz analiza stanu bezpieczeństwa na terenie Gminy Masłów za 
2006 rok.
Na  posiedzenie  zaproszeni  zostali  przedstawiciele  Komisariatu  Policji  w 
Bodzentynie i Posterunku Policji w Masłowie.
Sprawozdanie z  działalności  Komendanta Komisariatu  Policji  w Bodzentynie 
oraz analiza stanu bezpieczeństwa na terenie Gminy Masłów za 2006 rok, radni 
otrzymali w materiałach i stanowi załącznik protokołu.
Pan  Mirosław  Wawrzeńczyk  –  pełniący  obowiązki  Kierownika  Posterunku 
Policji  w  Masłowie  przedstawił  informację  dot.  analizy  bezpieczeństwa  na 
terenie gminy za rok 2006.
Pan  Marian  Zarzycki  zabrał  głos  odnośnie  problemu,  jakim  jest  piractwo 
drogowe;  czy  podjęte  zostały  czynności  mające  na  celu  zmniejszenie  skali 
problemu.
Pan  Wawrzeńczyk  odpowiedział,  że  sygnały  docierają  zarówno  ze  strony 
mieszkańców jak i  różnych instytucji.  W związku z  tym ustawiane  są  znaki 
drogowe,  które  niestety  często  są  dewastowane.  Inną  formą  walki  z  tym 
problemem są patrole, co w ramach możliwości jest realizowane.
Radny Robert Fortuna zwrócił się z pytaniem, czy istnieje szansa, by policjant 
oddelegowany do komisariatu w Bodzentynie wrócił do Masłowa.
Pan Wawrzeńczyk odpowiedział, że reorganizacja komisariatu w Bodzentynie 
była przyczyną czasowego oddelegowania tam pracownika. Jednak w związku z 
tym, że zgłaszane są braki  kadrowe,  być może zapadnie  decyzja  o powrocie 
tegoż policjanta.
Radny Fortuna zapytał, czy wprowadzenie tzw. sądów 24-godzinnych zostało 
zastosowane w sprawach z terenu gminy.
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Pan  Mirosław  Wawrzeńczyk  odpowiedział,  że  zgodnie  z  Kodeksem 
Postępowania  Karnego istnieje  możliwość  dobrowolnego poddania  się  karze, 
stąd na dzień dzisiejszy mamy trzy sprawy rozwiązane w szybkim tempie.
Pan Wójt dodał, że rok 2007 jest pierwszym rokiem, w którym nie przewidziane 
zostały środki w budżecie na dofinansowanie paliwa dla policji, z uwagi na brak 
współpracy. Jednak mamy nadzieję, że sytuacja ulegnie poprawie i współpraca 
się zacieśni. 
Ponadto pan Wójt  dodał,  ze na różnych szczeblach prowadzone są rozmowy 
mające na celu usprawnienie kontroli na Masłowie Pierwszym (Świerczyny) i 
w  Mąchocicach  Kapitulnych,  gdzie  kierowcy  nie  tylko  aut  osobowych, 
przekraczają  dozwolone  prędkości.  Jednak  problem  piratów  pozostał,  stąd 
prośba o zwrócenie uwagi na sprawę. 
Pan  Wójt  poprosił  również,  by  policja  reagowała  na  sytuacje,  gdy młodzież 
spotyka się na przystankach autobusowych i w miejscach publicznych, często 
zachowując się niewłaściwie. 
Radny Robert Fortuna zwrócił się z pytaniem, czy planowany jest egzamin na 
kartę rowerową w szkołach z terenu gminy.
Pan Wawrzeńczyk odpowiedział, że wstępny termin ustalono na 24 maja br. 
Radny  Tadeusz  Kumański  zwrócił  się  z  prośbą,  by  na  terenie  sołectwa 
Wiśniówka w miejscu,  gdzie ostatnio zdarzył  się  wypadek śmiertelny,  patrol 
ustawiał się częściej w godzinach porannych. 
Pan Wawrzeńczyk odpowiedział, że sekcja Ruchu Drogowego zajmuje się tego 
typu sprawami; sygnał jest zgłoszony.
Więcej uwag radni nie zgłosili.

Ad. 7.
Przyjęcie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Masłowie 
za 2006 rok.
Pan  Marian  Zarzycki  –  Dyrektor  Gminnego  Ośrodka  Kultury  przedstawił 
pokrótce sprawozdanie, które radni otrzymali w materiałach (stanowi załącznik 
protokołu). 
Radny Andrzej Pedrycz zwrócił się z pytaniem, czy jest szansa, by część meczy 
ligi gminnej została przeniesiona na boisko w Woli Kopcowej.
Pan Zarzycki odpowiedział, że w związku z faktem, iż liga się rozrasta należy 
brać pod uwagę konieczność częściowego przeniesienia meczy. Boisko w Woli 
Kopcowej spełnia warunki, jednak wymaga małych remontów kosmetycznych, 
dlatego sądzę, że od rundy jesiennej uda się uruchomić obiekt.
Radny Robert Fortuna zapytał, co było przyczyną przekazania nagród do OSP, 
skoro w konkursie  uczestniczyły  dzieci  i  nauczyciele,  czy  w związku z  tym 
nagroda nie powinna trafić do szkoły, tam by się lepiej sprawdziła. 
Pan Roch Bahyrycz – Zastępca Wójta odpowiedział, że w konkursie brały udział 
szkoły. Nagrody w postaci np. „piłkarzyków” zostały przekazane do świetlicy w 
remizie, gdyż jest to jedno z miejsc, gdzie w wolnym czasie spotykają się dzieci. 
Więcej uwag nie zgłoszono.
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Ad. 8.
Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Masłów za 2006 rok.

a) przedstawienie Radzie Gminy sprawozdania przez Wójta Gminy
Pan  Włodzimierz  Korona  –  Wójt  Gminy  Masłów  omówił  przekazane  w 
statutowym terminie sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2006 (stanowi 
załącznik protokołu).

b) przedstawienie  opinii  z  wykonania  budżetu  za  rok  2006  przez 
Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej

Radny Rafał Lis – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej odczytał opinię Komisji 
z  dnia  29.03.2007  roku  w  sprawie  wykonania  budżetu  gminy  za  2006  rok 
(stanowi załącznik). Komisja Rewizyjna, uchwałą z dnia 02.04.br. pozytywnie 
zaopiniowała  wykonanie  budżetu  Gminy  za  2006  rok  oraz  wnosi  do  Rady 
Gminy o udzielenie Panu Włodzimierzowi Koronie – Wójtowi Gminy Masłów 
absolutorium za 2006 rok.

c) przedstawienie  opinii  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  przez 
Przewodniczącą Rady Gminy 

Przewodnicząca Rady Gminy Genowefa Jaros odczytała uchwałę Nr 32/2007 I 
składu Orzekającego Regionalnej  Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 17 
kwietnia 2007 roku w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu 
Gminy za 2006 rok (stanowi załącznik protokołu).
Radny Robert Fortuna zwrócił się z prośbą o wyjaśnienie różnicy w dziale 757.
Pani Skarbnik wytłumaczyła, iż w wyniku planowanego zaciągnięcia kredytu na 
zadanie inwestycyjne, z którego środki nie zostały wykorzystane, pojawiła się 
rozbieżność między planem a wykonaniem. 
Radny Mirosław Januchta poprosił o wyjaśnienie przyczyny niewykorzystania 
środków  w  dziale  751  –  urzędy  naczelnych  organów  władzy  państwowej, 
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.
Pani  skarbnik  odpowiedziała,  że  w  planie  zabezpieczone  zostały  środki  na 
przeprowadzenie dwóch tur wyborów Wójta Gminy. Jednak z uwagi na fakt, iż 
wybory przebiegły w jednej turze – środki pozostały niewykorzystane.
Więcej uwag radni nie zgłosili.

d) głosowanie  nad projektem uchwały  w sprawie  udzielenia  absolutorium 
Wójtowi Gminy Masłów z tytułu wykonania budżetu za 2006 rok.

Przewodnicząca przystąpiła do głosowania nad projektem uchwały.
Uchwała  Nr  VIII/53/07  Rady  Gminy  Masłów  w  sprawie  udzielenia 
absolutorium Wójtowi Gminy Masłów z tytułu wykonania budżetu za 2006 rok 
–  przyjęta  została  w  głosowaniu  15  głosami  „za”,  jednogłośnie.  Uchwała 
stanowi załącznik protokołu. 
Pan Włodzimierz Korona złożył podziękowanie Radzie Gminy.
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Ad. 9.
Informacja o działkach gminnych przeznaczonych do sprzedaży w 2007 roku.
Pan Włodzimierz Korona – Wójt Gminy Masłów omówił pokrótce temat. Jest to 
wstępna  informacja  dotycząca  działek,  które  mogą  być  przeznaczone  do 
sprzedaży w roku 2007. Przed podjęciem decyzji,  każdorazowo temat będzie 
szczegółowo  omawiany.  Działki,  o  których  mowa  mają  uregulowany  stan 
prawny, lub sytuacja ta jest prawie wyjaśniona. Wójt zaproponował, by środki 
uzyskane ze sprzedaży danej działki zostały przeznaczone na inwestycje w  tym 
sołectwie.
Wójt zaproponował, by w niedługim czasie zorganizować sesję objazdową po 
terenach gminnych, by zapoznać Radę z położeniem terenów.
Pani Edyta Hrabąszcz – inspektor ds. gospodarki nieruchomościami  wyjaśniła, 
które działki zostały uwzględnione:

- w Brzezinkach – działki nr 440/2, 735/2 i 736/2,
- w Domaszowicach – działki nr 58/2 i 90/1,
- w Woli Kopcowej – działki od nr 507/1 do nr 507/37.

Komisja  Ochrony  Środowiska,  Gospodarki  Gruntami  i  Rolnictwa  na 
posiedzeniu w dniu 25.04.2007 r. zapoznała się z omawianym tematem.
Radny Rafał Lis zwrócił się z wnioskiem, by grunty wskazane na sprzedaż w 
sołectwie Domaszowice zostały zabezpieczone np. pod budowę świetlicy. Skoro 
przyjmujemy zasadę, że środki pozyskane ze sprzedaży terenu mają służyć na 
rozwój danego sołectwa, to czy jest sens sprzedawać te grunty. 
Pan  Wójt  odpowiedział,  że  każda  ewentualna  sprzedaż  będzie  omawiana 
indywidualnie  i  wtedy  Rada  podejmie  decyzję.  Jednak,  by  móc  realizować 
zadania  ze  środków  unijnych,  gmina  musi  wykazać  się  dobrą  kondycją 
finansową, stąd sprzedaż niektórych terenów poprawi budżet gminy. Planowana 
sprzedaż tych terenów podyktowana została faktem, iż nadal toczą się rozmowy 
dotyczące budowy dróg 73 i 74, a ponadto nie mamy jeszcze planów na budowę 
świetlicy. 
Radny  Robert  Fortuna  zabrał  głos  odnośnie  gruntów  tzw.  pracowniczych  w 
Woli Kopcowej. Czy jest, by szansa właściciele mieli prawo pierwokupu. 
Pan  Wójt  odpowiedział,  że  działania  zmierzające  do  uregulowania  sytuacji 
prawnej tych terenów zostały podjęte. Mamy pierwsze deklaracje wykupu tych 
terenów przez osoby, które użytkowały grunty. 
Radny Andrzej Pedrycz zapytał, czy jest szansa by uzyskać informację na temat 
szacowanych cen tych gruntów.
Pan Włodzimierz Korona odpowiedział, ze takie informacje można uzyskać w 
Urzędzie  Gminy,  gdyż  jest  to  kilkustronicowe opracowanie,  więc  dzisiaj  nie 
jesteśmy w stanie przekazać tego dokładnie z pamięci.
Radny Fortuna zapytał czy jest szansa na takie rozwiązanie, jakim jest zamiana 
gruntów w Domaszowicach na grunty przy szkole w Woli Kopcowej. 
Radny  Lis  odpowiedział,  że  mieszkańcy  sołectwa  Domaszowice  nie  wyrażą 
zgody na tego typu rozwiązanie.
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Pan Wójt dodał, że przyjęta została zasada, że środki pozyskane ze sprzedaży 
terenu pozostaną w danym sołectwie i będą służyły rozwojowi tego sołectwa. 
Każde  sołectwo  dysponuje  gruntami,  które  można  zamienić  lub  sprzedać. 
Jedynym  wyjątkiem  jest  sołectwo  Dąbrowa,  gdzie  nie  mamy  terenów,  a 
będziemy musieli je pozyskać na budowę świetlicy. 
Przewodnicząca  Rady  udzieliła  głosu  sołtysowi  Stanisławowi  Winiarskiemu, 
który  zabrał  głos  odnośnie  przebudowy  pętli  autobusowej  na  Klonówce. 
Przesunięcie pętli spowoduje zmniejszenie terenu zlokalizowanego tam boiska.
Pan Wójt  odpowiedział,  że  nie  ma żadnego zagrożenia,  jest  to  kosmetyczna 
poprawa,  która  pozwoli  na  zagospodarowanie  tego  terenu  i  budowę ładnego 
pawilonu handlowego.
Więcej uwag radni nie zgłosili. 

Ad. 10.
Projekt  uchwały  w  sprawie  przeprowadzenia  konsultacji  z  mieszkańcami 
sołectw Mąchocice Kapitulne i Ciekoty w przedmiocie odłączenia części obrębu 
Mąchocice Kapitulne i przyłączenia tej części do obrębu Ciekoty. 
Temat szczegółowo przedstawiła pani Edyta Hrabąszcz.
Na  wniosek  mieszkańców  Mąchocic  Kapitulnych  (przysiółek  Radostowa) 
przeprowadzone  zostały  wstępne  rozmowy,  w  których  mieszkańcy  wyrazili 
wolę  dokonania  zmiany  granic  obrębów  sołectw:  Mąchocice  Kapitulne  i 
Ciekoty. W związku z powyższym przygotowany projekt ma na celu podjęcie 
dalszych czynności związanych z konsultacjami mieszkańców.
Komisja  Ochrony  Środowiska,  Gospodarki  Gruntami  i  Rolnictwa  na 
posiedzeniu w dniu 25.04.2007 roku zaopiniowała pozytywnie niniejszy projekt 
(stanowi załącznik protokołu).
Radni nie zgłosili uwag.
Uchwała  Nr  VIII/54/07  Rady  Gminy  Masłów  w  sprawie  przeprowadzenia  
konsultacji  z  mieszkańcami  sołectw  Mąchocice  Kapitulne  i  Ciekoty  w  
przedmiocie odłączenia części obrębu Mąchocice Kapitulne i przyłączenia tej  
części do obrębu Ciekoty – przyjęta została w głosowaniu 15 „za”, jednogłośnie 
i stanowi załącznik protokołu.

Ad. 11.
Projekt  uchwały  w  sprawie zasad  wynagradzania  nauczycieli,  ustalania 
regulaminu  określającego  wysokość  stawek  i  szczegółowe  warunki 
przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki 
przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki 
obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny 
doraźnych  zastępstw  oraz  wysokość  i  warunki  wypłacania  nagród  i  innych 
świadczeń  wynikających  ze  stosunku  pracy  nauczycieli  w  szkołach  i 
placówkach prowadzonych przez Gminę Masłów w roku 2007.
Omówienia tematu dokonała pani Irena Kundera – Kierownik Zespołu Obsługi 
Oświaty.
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Komisja Oświaty, Kultury, Opieki Społecznej i Promocji Gminy na posiedzeniu 
w dniu 09 marca 2007 roku zaopiniowała projekt pozytywnie z wyjątkiem § 14, 
w którym komisja  wnosi  o  uściślenie  treści  poprzez  dodanie  zapisu  cyt.  „w 
wymiarze nie większym niż 4 godziny” (stanowi załącznik).
Pani Kundera wyjaśniła, iż z przeprowadzonych konsultacji z radcą prawnym 
wynika, że taki zapis jest nad interpretacją ustawy, w związku z powyższym nie 
można go wprowadzić do treści uchwały.
Komisja  Budżetu  i  Finansów  na  posiedzeniu  w  dniu  13  marca  2007  roku 
pozytywnie zaopiniowała niniejszy projekt (stanowi załącznik).
Radny Robert  Fortuna dodał,  że  przyjęte  w Rozporządzeniu  stawki  nie  były 
konsultowane z nauczycielami, jest to stanowisko Ministerstwa Edukacji.
Radni nie wnieśli więcej uwag.
Przewodnicząca Rady przystąpiła do głosowania nad projektem.
Uchwała Nr VIII/55/07 Rady Gminy Masłów w sprawie zasad wynagradzania 
nauczycieli,  ustalania  regulaminu  określającego  wysokość  stawek  i  
szczegółowe  warunki  przyznawania  dodatków  do  wynagrodzenia 
zasadniczego,  szczegółowe  warunki  przyznawania  dodatków  do 
wynagrodzenia  zasadniczego,  szczegółowe  warunki  obliczania  i  wypłacania 
wynagrodzenia  za  godziny  ponadwymiarowe i  godziny  doraźnych zastępstw 
oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających  
ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez  
Gminę Masłów w roku 2007 – przyjęta została w głosowaniu: 14 „za”, przy 1 
głosie „przeciw”. Uchwała stanowi załącznik protokołu.

Ad. 12.
Projekt uchwały w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Wiśniówce.
Projekt przedstawiła pani Irena Kundera, wyjaśniając, iż jest to projekt będący 
kontynuacją sprawy. Pani Kundera odczytała Postanowienie Nr 80/07 z dnia 12 
marca  2007 roku w sprawie zamiaru przekształcenia  Szkoły Podstawowej  w 
Wiśniówce. Świętokrzyski  Kurator Oświaty wydał pozytywną opinię (stanowi 
załącznik).
Komisja Oświaty, Kultury, Opieki Społecznej i Promocji Gminy na posiedzeniu 
w dniu 09 marca 2007 roku pozytywnie zaopiniowała niniejszy projekt uchwały 
(stanowi załącznik protokołu).
Radny Robert Fortuna zwrócił się z zapytaniem (w nawiązaniu do uzasadnienia 
Świętokrzyskiego   Kuratora  Oświaty),  czy  jest  informacja  nt.  możliwości 
zatrudnienia nauczycieli ze szkoły w Wiśniówce w placówkach z terenu gminy. 
Pani Kundera odpowiedziała, że pojawiły się deklaracje dotyczące możliwości 
odejścia na emeryturę, jednak sprawa jest w toku, więc na chwilę obecną, nie 
mamy jednoznacznych decyzji.
Radni nie wnieśli więcej uwag.
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Uchwała VIII/56/07 Rady Gminy Masłów w sprawie przekształcenia Szkoły  
Podstawowej w Wiśniówce – została podjęta 14 głosami „za”,  przy 1 głosie 
„przeciw” i stanowi załącznik protokołu.

Ad. 12a.
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr III/21/99 Rady Gminy Masłów z 
dnia  04  marca  1999  roku  w  sprawie  określenia  obwodu  publicznej  Szkoły 
Podstawowej w Masłowie.
Temat przedstawiła pani Irena Kundera.
Komisja  Oświaty,  Kultury,  Opieki  Społecznej  na  posiedzeniu  w  dniu 
23.04.2007 roku pozytywnie zaopiniowała projekt (stanowi załącznik protokołu)
Radni nie zgłosili uwag.
Uchwała Nr VIII/57/07 Rady Gminy Masłów w sprawie  zmiany uchwały Nr 
III/21/99  Rady  Gminy  Masłów  z  dnia  04  marca  1999  roku  w  sprawie  
określenia  obwodu  publicznej  Szkoły  Podstawowej  w  Masłowie –  została 
podjęta 15 głosami „za” i stanowi załącznik protokołu. 

Ad. 13.
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania  przestrzennego  sołectwa  Barcza w  jego  granicach 
administracyjnych.
Omówienia tematu dokonał pan Bogusław Krukowski – Sekretarz Gminy.
Komisja Ochrony Środowiska Gospodarki Gruntami i Rolnictwa na posiedzeniu 
w  dniu  25.04.2007  r.  pozytywnie  zaopiniowała  w/w  projekt  oraz  pozostałe 
projekty  dot.  przystąpienia  do  sporządzenia  miejscowego  planu 
zagospodarowania  przestrzennego  dla  poszczególnych  sołectw  (stanowi 
załącznik protokołu). 
Komisja  ds.  Inwestycji  w  dniu  23.04.2007  r.  opiniuje  pozytywnie  projekty 
uchwał  w  sprawie  przystąpienia  do  sporządzenia  miejscowego  planu 
zagospodarowania przestrzennego poszczególnych sołectw (stanowi załącznik).
Radni nie wnieśli uwag.
Uchwała  Nr  VIII/58/07  Rady  Gminy  Masłów  w  sprawie  przystąpienia  do 
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa 
Barcza w jego granicach administracyjnych – przyjęta została 15 głosami „za”, 
jednogłośnie i stanowi załącznik protokołu. 

Ad. 15.
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania  przestrzennego  sołectwa  Brzezinki w  jego  granicach 
administracyjnych.
Radni nie zgłosili uwag.
Uchwała  Nr  VIII/59/07  Rady  Gminy  Masłów  w  sprawie  przystąpienia  do 
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa 
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Brzezinki w jego granicach administracyjnych –  została przyjęta 15 głosami 
„za”,  jednogłośnie i stanowi załącznik protokołu.

Ad. 16.
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania  przestrzennego  sołectwa  Ciekoty w  jego  granicach 
administracyjnych.
Uchwała  Nr  VIII/60/07  Rady  Gminy  Masłów  w  sprawie  przystąpienia  do 
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa 
Ciekoty w jego granicach administracyjnych – podjęta została 15 głosami „za”, 
jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik protokołu.

Ad. 17.
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania  przestrzennego  sołectwa  Dąbrowa w  jego  granicach 
administracyjnych.
Uchwała  Nr  VIII/61/07  Rady  Gminy  Masłów  w  sprawie  przystąpienia  do 
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa 
Dąbrowa w jego granicach administracyjnych –  podjęta  została  15 głosami 
„za”,  jednogłośnie i stanowi załącznik protokołu.

Ad. 18.
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania  przestrzennego  sołectwa  Dolina  Marczakowa w  jego 
granicach administracyjnych.
Radni nie zgłosili uwag.
Uchwała  Nr  VIII/62/07  Rady  Gminy  Masłów  w  sprawie  przystąpienia  do 
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa 
Dolina Marczakowa w jego granicach administracyjnych – przyjęta została 15 
głosami „za”,  jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik protokołu.

Ad. 19.
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania  przestrzennego  sołectwa  Masłów Drugi w  jego  granicach 
administracyjnych.
Uchwała  Nr  VIII/63/07  Rady  Gminy  Masłów  w  sprawie  przystąpienia  do 
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa 
Masłów  Drugi  w  jego  granicach  administracyjnych –  przyjęta  została  15 
głosami „za”,  jednogłośnie i stanowi załącznik protokołu

Ad. 20.
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania  przestrzennego  sołectwa  Mąchocice  Kapitulne w  jego 
granicach administracyjnych.
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Więcej uwag radni nie zgłosili.
Uchwała  Nr  VIII/64/07  Rady  Gminy  Masłów  w  sprawie  przystąpienia  do 
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa 
Mąchocice Kapitulne w jego granicach administracyjnych – została przyjęta 
15 głosami „za”,  jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik protokołu

Ad. 21.
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania  przestrzennego  sołectwa  Mąchocice  Scholasteria w  jego 
granicach administracyjnych.
Radni nie wnieśli uwag.
Uchwała  Nr  VIII/65/07  Rady  Gminy  Masłów  w  sprawie  przystąpienia  do 
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa 
Mąchocice Scholasteria w jego granicach administracyjnych – podjęta została 
15 głosami „za”,  jednogłośnie i stanowi załącznik protokołu

Ad. 22.
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania  przestrzennego  sołectwa  Wiśniówka w  jego  granicach 
administracyjnych.
Uchwała  Nr  VIII/66/07  Rady  Gminy  Masłów  w  sprawie  przystąpienia  do 
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa 
Wiśniówka w jego granicach administracyjnych  – została podjęta 15 głosami 
„za”, jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik protokołu.

Ad. 23.
Projekt uchwały w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez 
właścicieli  nieruchomości  za  usługi  w  zakresie  odbierania  odpadów 
komunalnych,  opróżnianie  zbiorników  bezodpływowych  oraz  transport 
nieczystości ciekłych.
Temat przedstawił pan Bogusław Krukowski – Sekretarz Gminy.
Komisja  Ochrony  Środowiska,  Gospodarki  Gruntami  i  Rolnictwa  na 
posiedzeniu w dniu 25.04.07 r. zaopiniowała pozytywnie omawiany projekt, pod 
warunkiem zmiany w § 1 w pkt 1a polegającej na obniżeniu stawki opłat za 
odbiór odpadów komunalnych z 55 zł za 1m3 na 50 zł/1m3. 
Radna  Małgorzata  Kozubek  zwróciła  się  z  zapytaniem,  czy  wzorem  lat 
poprzednich, organizowana będzie zbiórka śmieci wielkogabarytowych.
Odpowiedzi udzielił pan Wójt informując, że taka akcja organizowana jest dwa 
razy w roku. Jeśli tylko ustalimy terminy – będziemy informować mieszkańców 
z wyprzedzeniem, poprzez ogłoszenia na tablicach informacyjnych.
Radna Aniela Cedro zgłosiła, iż często zdarza się, że terminy podane na wykazie 
nie są przestrzegane.
Pan Wójt odpowiedział, że jest to pierwszy sygnał, sprawdzimy informację.
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Radny Rafał Lis poprosił o przedstawienie zmian stawek w stosunku do roku 
poprzedniego.
Pan  Sekretarz  odpowiedział,  że  z  wyliczeń  wynika  iż  stawki  wzrosły  ze 
142,44zł (czyli 11,87 zł/m-c) na 145,20 zł (czyli 12,10 zł/m-c); z czego w roku 
ubiegłym gmina pokrywała koszty w wysokości 14,04 zł miesięcznie, zaś w tym 
roku jest to kwota 2,76 zł.  
Więcej uwag nie zgłoszono.
Przewodnicząca przystąpiła do głosowania nad wnioskiem Komisji.
Radni przyjęli wniosek 15 głosami „za”, jednogłośnie.
Uchwała Nr VIII/67/07 Rady Gminy Masłów w sprawie ustalenia górnych  
stawek  opłat  ponoszonych  przez  właścicieli  nieruchomości  za  usługi  w 
zakresie  odbierania  odpadów  komunalnych,  opróżnianie  zbiorników 
bezodpływowych  oraz  transport  nieczystości  ciekłych  –  przyjęta  została  w 
głosowaniu 15 „za”, jednogłośnie i stanowi załącznik protokołu.

Ad. 24. 
Projekt  uchwały  intencyjnej  w  sprawie  pozyskania  przez  Gminę  Masłów 
środków  z  Regionalnego  Programu  Operacyjnego  Województwa 
Świętokrzyskiego na lata 2007–2013. 
Temat przedstawił pan Bogusław Krukowski – Sekretarz Gminy.
Przewodniczący Komisji  ds.  Inwestycji  odczytał  pozytywną opinię  komisji  z 
dnia 23.04.2007 r. (stanowi załącznik).
Komisja  Ochrony  Środowiska,  Gospodarki  Gruntami  i  Rolnictwa  na 
posiedzeniu  w  dniu  25.04.2007  r.  zaopiniowała  pozytywnie  w/w  projekt 
(stanowi załącznik protokołu). 
Komisja Budżetu i  Finansów w dniu 24.04.br.  opiniuje  pozytywnie niniejszy 
projekt uchwały.
Radni nie wnieśli uwag.
Uchwała  Nr  VIII/68/07  Rady  Gminy  Masłów  w  sprawie  pozyskania  przez  
Gminę  Masłów  środków  z  Regionalnego  Programu  Operacyjnego 
Województwa  Świętokrzyskiego  na  lata  2007  –  2013  –  została  przyjęta  15 
głosami „za”, jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik protokołu.

Ad. 25.
Interpelacje i zapytania radnych. 
Radny Robert  Fortuna  zwrócił  się  z  zapytaniem czy ponownie uruchomiony 
zostanie bus, który jeździł z Mąchocice Kapitulnych Górnych przez Masłów i 
Domaszowice do Kielc.
Pan  Roch  Bahyrycz  –  Zastępca  Wójta  odpowiedział,  że  sprawa  busów  jest 
niezależna,  gdyż  wszystkie  ustalenia  prowadzone  są  bez  udziału  gminy. 
Mieliśmy informację o przewoźniku, który interesował się przebiegiem trasy i 
deklarowaliśmy swoją pomoc, jednak nie zgłosił się do nas.
Radny Rafał Brzoza zwrócił się z prośbą o ustawienie pojemnika na śmieci w 
pobliżu przystanku autobusowego , obok skrętu na Dolinę Marczakową. 
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Radna Małgorzata Kozubek zgłosiła sprawę:
1) niewidocznego oznakowania na ścieżce rowerowej,
2) dużej ilości śmieci wokół cmentarza w Masłowie Pierwszym. 

Odpowiedzi udzielił  wójt Włodzimierz Korona informując,  że gmina ze swej 
strony podjęła działania, podstawiamy kontener i w miarę potrzeb opróżniamy 
go systematycznie. Jednak problem dzikich wysypisk śmieci pojawia się dość 
często, na co również reagujemy. 
Radna Kozubek zasygnalizowała również, że mieszkańcy Masłowa Pierwszego, 
będący właścicielami terenów zlokalizowanych nad zalewem proszą o spotkanie 
w sprawie wyceny i podziału tych gruntów. 
Pan  Wójt  odpowiedział,  że  mamy  informację  ze  strony  mieszkańców 
wyrażających wolę podjęcia rozmów. Z naszych informacji  wynika,  że tylko 
jeden  właściciel  nie  wyraża  zgody  na  sprzedaż,  więc  jest  to  chyba  dobry 
moment na podjęcie rozmów w tym temacie.
Radny Andrzej Pedrycz zgłosił konieczność:

1) naprawienia  zniszczonej  drogi  przez  firmę zajmującą się  budową sieci 
wodociągowej  przy ulicy Spokojnej,

2) ustawienia 2 koszy przy ulicy Kieleckiej w Woli Kopcowej,
3) zabezpieczenia mostu przy remizie w Woli Kopcowej. 

Wójt odpowiedział, że mamy zapewnione w budżecie środki przeznaczone na 
bieżące  naprawy  dróg,  więc  po  ustaleniu  wielkości  nakładów,  zajmiemy  się 
sprawą  ulicy  Spokojnej  i  będziemy  monitować  naprawę  mostu  przy  drodze 
powiatowej  w  Woli  Kopcowej.  Zaś  jeśli  chodzi  o  kosze  –  to  zostaną 
uzupełnione braki. 
Radny Fortuna zabrał głos odnośnie sytuacji jaka panuje na lotnisku; z doniesień 
prasowych wynika, że nie ma współpracy we władzach.
Pan Wójt  odpowiedział,  że po rozmowach przeprowadzonych z Marszałkiem 
Jarubasem wniosek jest jeden,  jeśli  nie zmienią się gospodarze na lotnisku – 
trudno  będzie  cokolwiek  zrealizować.  Przykładem jest  informacja  o  planach 
rozbudowy lotniska, podczas gdy nie ma kto wyciąć drzew. 
Radny  Mirosław  Januchta  poprosiło  o  zorganizowanie  spotkania  z 
mieszkańcami w sprawie wodociągu na Ameliówce.
Wójt odpowiedział, że w najbliższym czasie planowane jest spotkanie w spółce 
Wodociągi  Kieleckie,  więc  w  terminie  późniejszym  takie  spotkanie  z 
mieszkańcami zaplanujemy.
Radny Januchta zapytał również czy ustalono coś na temat budowy przejścia z 
górnej części Mąchocic do Mąchocic Kapitulnych dolnych. 
Odpowiedzi  udzielił  pan  Wójt  informując,  że  wstępne  rozmowy  zostały 
przeprowadzone.
Radny Januchta zgłosił również konieczność ustawienia kosza przy przystanku 
w  Ameliówce,  gdzie  jest  osoba,  która  z  własnej  inicjatywy  zajmuje  się 
utrzymaniem  czystości,  jednak  pan  ten  zgłosili,  że  przestanie  pilnować 
porządku, jeśli nie będzie tam kosza.
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Sołtys Jan Sobecki zwrócił się z pytaniem, czy jest szansa, by gmina Masłów 
dofinansowywała utrzymanie czystości wokół terenu cmentarza w Leszczynach, 
gdyż mieszkańcy gminy podlegają pod parafię w Leszczynach.
Wójt  odpowiedział,  że nie  ma żadnych podstaw by uczestniczyć  w kosztach 
gminy Górno, tak jak nie możemy mieć żadnych roszczeń do Gminy Łączna za 
to,  ze  nie  uczestniczy  w kosztach  utrzymania  porządku  wokół  cmentarza  w 
Brzezinkach, z którego korzystają mieszkańcy Klonowa. Cmentarz jest terenem 
parafialnym, więc gminy nie ingerują w utrzymanie porządku bezpośrednio na 
cmentarzu, lecz w jego okolicy, gdyż jest to teren publiczny. 
Pan  Goncerzewicz  –  przedstawiciel  Stowarzyszenia  Rozwoju  Wsi  Mąchocic 
Scholasterii i Ciekot „Żeromszczyzna” zwrócił uwagę, że na drodze powiatowej 
w kierunku Mąchocic Scholasterii  i  Ciekot brak jest oznakowania poziomego 
oraz  poboczy.  Ponadto  przy  wyjeździe  z  Mąchocic  Scholasterii  w  kierunku 
drogi powiatowej (czyli w okolicach szkoły) należałoby postawić znak STOP, 
stąd prośba o interwencję, w celu zapewnienia bezpieczeństwa.
Pan  Wójt  odpowiedział,  że  przypomnimy  sprawy  właścicielowi  drogi  i 
wystąpimy z wnioskiem o ustawienie znaku.

Ad. 26.
Sprawy organizacyjne, komunikaty.
Przewodnicząca Rady odczytała Zarządzenie Wójta Gminy Masłów w sprawie 
zmiany organizacji pracy referatu Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej.
Pan  Włodzimierz  Korona  wyjaśnił,  że  w  związku  z  dużą  ilością  decyzji 
wydawanych przez ten referat, nie ma możliwości, aby pogodzić pracę referatu i 
przyjmowania  interesantów  bez  przerwy.  Dlatego  od  pierwszego  czerwca 
przymierzamy się do zmiany organizacji pracy, przez ustalenie piątku jako dnia 
przeznaczonego na pracę referatu, gdyż zaczynają pojawiać się pewne problemy 
z zachowaniem terminów. 
Radny Fortuna zwrócił uwagę na fakt, iż reorganizacja Urzędu polegająca na 
przeniesieniu Zespołu Obsługi Oświaty spowodowała pewne trudności związane 
z dojazdem interesantów do kasy Urzedu. 
Pan  Wójt  odpowiedział,  że  sygnał  został  zgłoszony  pani  Kierownik  i 
rozważamy kilka możliwości rozwiązania tego problemu. 
Pan  Sekretarz  przypomniał  o  upływającym  terminie  złożenia  oświadczeń 
majątkowych. 
Pan  Wójt  wspomniał  o  planowanym  spotkaniu  sołtysów,  do  którego 
przymierzamy się w okolicach 20 maja br.
Przewodnicząca  Rady  Gminy  zasygnalizowała,  że  planowane  jest  szkolenie 
Rady Gminy z zakresu pracy rady.
Po wyczerpaniu tematyki o godzinie 17.25 Przewodnicząca Rady podziękowała 
za udział w obradach i zamknęła posiedzenie. 

Protokolant:
Joanna Synak

Strona 15 z 15


