
  Protokół Nr IX/2007

z sesji Rady Gminy Masłów, 

która odbyła się w dniu 31 maja 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. Projekt uchwały w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych 

nauczycielom w ramach pomocy zdrowotnej i sposobu ich przyznawania. 
7. Przyjęcie  sprawozdania  z  działalności  Gminnego  Ośrodka  Pomocy 

Społecznej w Masłowie za 2006 rok.
8. Projekt  uchwały  w sprawie zmiany uchwały  Nr XLI/339/06 Rady Gminy 

Masłów  z  dnia  09.02.2006  roku  w  sprawie  ustalenia  najniższego 
wynagrodzenia  zasadniczego  oraz  akceptacji  wartości  jednego  punktu  dla 
pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych 
Gminy Masłów. 

9. Projekt  uchwały  w  sprawie  ustalenia  najniższego  wynagrodzenia 
zasadniczego  oraz  akceptacji  wartości  jednego  punktu  dla  pracowników 
samorządowych  zatrudnionych  w  jednostkach  organizacyjnych  Gminy 
Masłów – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Masłowie.

10.Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
11.Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy.
12.Projekt  uchwały  w  sprawie  warunków  wykonania  odcinka  sieci 

wodociągowej  w  miejscowości  Domaszowice  i  zwolnienia  z  opłaty 
regulaminowej  wnioskodawcę  dz.  nr  ewid.  4/3,  P.  Grzegorza  Maj  zam. 
Domaszowice.

13.Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
14.Sprawy organizacyjne, komunikaty.

Ad. 1.
Otwarcie sesji. 
Przewodnicząca  Rady  Gminy  Genowefa  Jaros  w  dniu  31  maja  2007  roku  
o  godzinie  15.05  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.
Radni przyjęli porządek w głosowaniu 13 głosami „za”, jednogłośnie (stanowi 
załącznik protokołu).

Ad. 4.
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
W głosowaniu 13 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:

 odbyło  się  spotkanie  z  sołtysami,  na  którym  zgłaszany  był  problem 
pojemników na śmieci;

 jesteśmy  przed  dużymi  imprezami,  pierwsze  z  nich  już  pierwszego 
czerwca z okazji Dnia Dziecka w Ciekotach i Woli Kopcowej. Czwartego 
czerwca  na  lotnisku  w  Masłowie  odbędzie  się  spotkanie 
niepełnosprawnych z całej diecezji, w rocznicę pobytu Jana Pawła II w 
Masłowie. Zaś w końcu czerwca zaplanowane są zawody kolarskie;

 kończą  się  prace  nad  planem  zagospodarowania  przestrzennego, 
wykonawca zapewnia, że zmieści się w terminie, choć mamy informację, 
że zmieniają się urbaniści.

Radni nie zgłosili uwag.
Przybył radny Artur Pawelec. 

Ad. 6.
Projekt  uchwały  w  sprawie  określenia  rodzajów  świadczeń  przyznawanych 
nauczycielom w ramach pomocy zdrowotnej i sposobu ich przyznawania. 
Temat omówiła szczegółowo pani Irena Kundera – Kierownik Zespołu Obsługi 
Oświaty i Kultury.
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Zgodnie  z  wcześniejszymi  ustaleniami,  projekt  został  zmieniony.  Regulamin 
stanowiący  załącznik  do  niniejszej  uchwały  zakłada,  że  środki  nie  są 
scentralizowane,  lecz  przyznawane  są  przez  dyrektora  szkoły,  do  którego 
składany jest wniosek. 
Komisja Oświaty, Kultury, Opieki Społecznej i Promocji Gminy na posiedzeniu 
w dniu 29.05.br. pozytywnie zaopiniowała niniejszy projekt uchwały (stanowi 
załącznik protokołu). 
Radni nie zgłosili uwag.
Przewodnicząca przystąpiła do głosowania nad projektem uchwały.
Uchwała Nr IX/69/07 Rady Gminy Masłów w sprawie  określenia rodzajów 
świadczeń  przyznawanych  nauczycielom  w  ramach  pomocy  zdrowotnej  i  
sposobu ich przyznawania –  przyjęta została w głosowaniu 14 głosami „za”, 
jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik protokołu. 

Ad. 7.
Przyjęcie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Masłowie za 2006 rok.
Materiał radni otrzymali w statutowym terminie i stanowi załącznik protokołu.
Pani Monika Dolezińska – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
przedstawiła sprawozdanie z działalności GOPS za 2006 rok. 
W roku 2006 przyznano pomoc finansową:

- z tytułu klęski żywiołowej dla 176 rodzin na kwotę 171.056 zł,
- z tytułu świadczeń rodzinnych na ogólną kwotę 2.453.244 zł,
- z tytułu dożywiania dzieci z rodzin najuboższych na kwotę 210.720 zł. 

Programem objętych zostało 466 uczniów z 6 szkół podstawowych i  1 
placówki Caritas oraz z 16 placówek z poza terenu gminy, do których 
uczęszczają uczniowie z Gminy Masłów. 

Radni nie zgłosili uwag i przyjęli sprawozdanie do akceptującej wiadomości.

Ad. 8.
Projekt  uchwały  w  sprawie  zmiany  uchwały  Nr  XLI/339/06  Rady  Gminy 
Masłów z dnia 09.02.2006 roku w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia 
zasadniczego  oraz  akceptacji  wartości  jednego  punktu  dla  pracowników 
samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy Masłów. 
Projekt przedstawiła pani Monika Dolezińska – Kierownik GOPS.
Przewodniczący  Komisji  Budżetu  i  Finansów odczytał  opinię  do  niniejszego 
projektu  z  dnia  29.05.2007  r.  Komisja  pozytywnie  zaopiniowała  projekt 
(stanowi załącznik protokołu). 
Radni nie zgłosili uwag.
Uchwała Nr IX/70/07 Rady Gminy Masłów w sprawie zmiany uchwały  Nr  
XLI/339/069  Rady  Gminy  Masłów z  dnia  09  lutego  2006  roku  w  sprawie  
ustalenia  najniższego wynagrodzenia  zasadniczego oraz akceptacji  wartości  
jednego  punktu  dla  pracowników  samorządowych  zatrudnionych  w 
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jednostkach organizacyjnych Gminy Masłów – przyjęta została w głosowaniu 
14 „za”, jednogłośnie i stanowi załącznik protokołu.

Ad. 9.
Projekt uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego 
oraz  akceptacji  wartości  jednego  punktu  dla  pracowników  samorządowych 
zatrudnionych  w  jednostkach  organizacyjnych  Gminy  Masłów  –  Gminnym 
Ośrodku Pomocy Społecznej w Masłowie.
Temat omówiła pani Monika Dolezińska – Kierownik GOPS.
Komisja  Budżetu  i  Finansów  na  posiedzeniu  w  dniu  29.05.2007  roku 
pozytywnie zaopiniowała niniejszy projekt (stanowi załącznik protokołu). 
Radni nie zgłosili uwag. 
Uchwała Nr IX/71/07 Rady Gminy Masłów w sprawie ustalenia  najniższego 
wynagrodzenia  zasadniczego  oraz  akceptacji  wartości  jednego  punktu  dla 
pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych 
Gminy  Masłów –  Gminnym  Ośrodku  Pomocy  Społecznej  w  Masłowie – 
przyjęta  została  w  głosowaniu  14  „za”,  jednogłośnie.  Uchwała  stanowi 
załącznik protokołu.

Ad. 10.
Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
Temat szczegółowo przedstawiła pani Małgorzata Kumór – Skarbnik Gminy.
Komisja  Budżetu  i  Finansów  na  posiedzeniu  w  dniu  29  maja  2007  roku 
zaopiniowała pozytywnie niniejszy projekt (stanowi załącznik protokołu).
Radni nie wnieśli uwag.
Uchwała Nr IX/72/07 Rady Gminy Masłów w sprawie zaciągnięcia kredytu 
długoterminowego –  została  podjęta  w  głosowaniu  14  „za”,  jednogłośnie  i 
stanowi załącznik protokołu.

Ad. 11.
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy.
Omówienia tematu dokonała pani Małgorzata Kumór – Skarbnik Gminy.
Przewodniczący  Komisji  Budżetu  i  Finansów  odczytał  pozytywną  opinię  w 
sprawie omawianego projektu (stanowi załącznik).
Radni nie zgłosili uwag.
Przewodnicząca Rady przystąpiła do głosowania nad projektem.
Uchwała  Nr  IIIIX/73/07  Rady  Gminy  Masłów w  sprawie  zmiany  uchwały 
budżetowej  gminy –  przyjęta  została  w  głosowaniu:  14  „za”,  jednogłośnie. 
Uchwała stanowi załącznik protokołu.

Ad. 12.
Projekt uchwały w sprawie warunków wykonania odcinka sieci wodociągowej 
w  miejscowości  Domaszowice  i  zwolnienia  z  opłaty  regulaminowej 
wnioskodawcę dz. nr ewid. 4/3, P. Grzegorza Maj zam. Domaszowice. 
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Temat przedstawił pan Dariusz Korczyński – Kierownik Referatu Budownictwa 
i Gospodarki Przestrzennej. 
Komisja  Budżetu  i  Finansów  pozytywnie  zaopiniowała  niniejszy  projekt 
uchwały (stanowi załącznik protokołu).
Komisja  do  spraw Inwestycji  na  posiedzeniu  w dniu  28.05.br.  zaopiniowała 
pozytywnie niniejszy projekt (stanowi załącznik uchwały).
Radni nie wnieśli uwag.
Uchwała  IX/74/07  Rady  Gminy  Masłów  w  sprawie warunków  wykonania 
odcinka  sieci  wodociągowej  w  miejscowości  Domaszowice  i  zwolnienia  z 
opłaty regulaminowej wnioskodawcę dz. nr ewid. 4/3, P. Grzegorza Maj zam.  
Domaszowice –  została  podjęta  14  głosami  „za”,   jednogłośnie  i  stanowi 
załącznik protokołu.

Ad. 13.
Interpelacje i zapytania radnych. 
Radny  Kazimierz  Łakomiec  zgłosił  potrzebę  częstszego  porządkowania 
przystanków autobusowych przez służby porządkowe.
Pan Wójt odpowiedział,  że gmina dysponuje 2 pracownikami gospodarczymi, 
stąd nie ma możliwości dopilnowania wszystkiego w zakresie tego typu prac. 
Jednak biorąc pod uwagę fakt, iż sprawy porządkowe zostały odsunięte na bok, 
czego wyrazem są powtarzające się w ostatnim czasie zgłoszenia – musimy się 
zastanowić jak tę sytuację rozwiązać. 
Radny Mirosław Januchta zgłosił:

1) potrzebę zamontowania koszy na przystankach autobusowych,
Pan Włodzimierz Korona – Wójt Gminy wyjaśnił, że gmina posiada kosze do 
zamontowania,  jednak posiadając dwóch pracowników gospodarczych,  mamy 
trudności w realizowaniu wszystkich zadań w krótkim terminie czasu. Dlatego 
musimy się zastanowić nad ewentualnym podpisaniem umowy z wykonawca, 
który zrealizuje zadanie.

2) przejazd do gruntów przez rzekę, 
Pan Wójt wyjaśnił, że temat był zgłaszany, jednak nie ma możliwości realizacji 
tego zadania, gdyż jest to teren prywatny prowadzący do prywatnych posesji. 

3) przejście  przez  jezdnię  z  Mąchocic  Kapitulnych  górnych  do  dolnych 
(temat zgłaszany na poprzednich posiedzeniach Rady), 

Pan Tomasz Lato – Przewodniczący Rady Powiatu poinformował, że odbyły się 
przetargi  na  zadania  realizowane  przez  powiat.  Przyjęte  zostały  terminy,  w 
związku z powyższym zadanie zostanie zrealizowane.

4) konieczność  wyremontowania  i  doposażenia  placu  zabaw  przy  Szkole 
Podstawowej w Mąchocicach Kapitulnych;

5) przekształcenie gruntów z rolniczych na budowlane z terenu Radostowej.
Pan  Wójt  odpowiedział,  że  jest  to  teren  objęty  ochroną,  dlatego  na  etapie 
wstępnym  mamy  informację,  że  przekształcenie  tych  gruntów  będzie 
niemożliwe. Jednak sprawa będzie szczegółowo omawiana. 
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Radna  Małgorzata  Kozubek  zwróciła  się  z  pytaniem,  czy  zapadła  decyzja 
odnośnie ustawienia wiaty przystankowej w Masłowie Pierwszym przy ul. Jana 
Pawła II.
Pan Wójt odpowiedział, że zadanie jest przewidziane do realizacji.  
Radny Andrzej Pedrycz zgłosił:

1) konieczność naprawy drogi na ul. Spokojnej w Woli Kopcowej,
2) potrzebę  zamontowania  koszy  na  przystankach  autobusowych  przy  ul. 

Świętokrzyskiej,
3) sprawę kratki przy wjeździe do Domu Ludowego w Woli Kopcowej,
4) potrzebę pogłębienia rowów przy ul. Świętokrzyskiej.

Pan  Wójt  odpowiedział,  że  sprawę  kratki  został  uzgodniony  i  w  przeciągu 
dwóch dni zostanie zrealizowany. 
Pan Lato poprosił, by temat rowów zgłosić pismem do Powiatowego Zarządu 
Dróg, który zobowiązany jest do prac porządkowych w tym terenie. Pan Lato 
nadmienił również, że prace są realizowane i niebawem będą prowadzone na 
terenie Gminy Masłów.
Radny  Pedrycz  zgłosił  również  potrzebę  zamontowania  lampy ulicznej  obok 
posesji  pana  Moćko,  który  w zamian  za  wyrażenie  zgody  chce,  aby  gminy 
przyłączyła go do wodociągu.
Pan  Wójt  odpowiedział,  że  nie  ma  takiej  możliwości;  rozmowy  były 
prowadzone jednak nie przyniosły skutku. Co rusz, spotykamy się z tego typu 
ustępstwami, jednak nie zgadzamy się na takie żądania.
Radny Tadeusz Kumański zabrał głos odnośnie porządku przy przystankach w 
Wiśniówce. 
Pan sołtys Jan Sobecki zgłosił potrzebę poprawienia drogi dojazdowej do pól 
obok posesji pana Siewierskiego, gdzie wykonane zostało odwodnienie.
Pan Wójt odpowiedział, że sprawa zostanie przeanalizowana.
Pan  Gocerzewicz  –  przedstawiciel  Stowarzyszenia  Rozwoju  Wsi  Mąchocic 
Scholasterii i Ciekot „Żeromszczyzna” zgłosił potrzebę ustawienia znaku STOP 
przy  drodze  wyjazdowej  w  Mąchocicach  Scholasterii  w  kierunku  drogi 
powiatowej, w ramach poprawy warunków bezpieczeństwa.
Pan Wójt odpowiedział, że temat oznakowania dróg jest trudny i konieczny do 
omówienia z właścicielami dróg. Dlatego konieczna jest zgoda właściciela, na 
którą czekamy.
Więcej uwag nie zgłoszono.

Ad. 14.
Sprawy organizacyjne, komunikaty.
Po wyczerpaniu tematyki o godzinie 16.05 Przewodnicząca Rady podziękowała 
za udział w obradach i zamknęła posiedzenie. 

Protokolant:
Joanna Synak
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