
Protokół Nr XIV/2007
z sesji Rady Gminy Masłów, 

która odbyła się w dniu 29 listopada 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  udzielenia  upoważnienia  dla  Kierownika  Zespołu  Obsługi 
Oświaty i Kultury w Masłowie.
7.Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/265/05 Rady Gminy Masłów z dnia 
31  marca  2005  r.  w  sprawie  regulaminu  udzielania  pomocy  materialnej  o  charakterze 
socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Masłów zmienionej uchwałą Nr 
XXXIII/289/05 Rady Gminy Masłów z dnia 30 maja 2005 r.
8.Projekt  uchwały  w  sprawie  odpłatnego  nabycia  na  rzecz  Gminy  Masłów  gruntów 
położonych  w  obrębie  ewidencyjnym  Masłów  Drugi  z  przeznaczeniem  pod  budowę 
zbiornika retencyjnego „Dolina Marczakowa”.
9.Projekt  uchwały  w  sprawie  sprzedaży  w  trybie  bezprzetargowym  nieruchomości 
gruntowej  oznaczonej  nr  ewid.  1033/6  i  nr  1033/7  położonej  w  Masłowie  Drugim 
stanowiącej własność Gminy Masłów.
10.Projekt uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2008 rok.
11.Projekt uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości.
12.Projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu zboża dla celów obliczenia 
podatku rolnego.
13.Projekt uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 
2008 rok.
14.Projekt uchwały w sprawie stawek opłaty targowej.
15.Projekt uchwały w sprawie przekazania odcinka sieci  wodociągowej w miejscowości 
Domaszowice. 
16.Projekt  uchwały  w  sprawie  warunków  wykonania  odcinka  sieci  wodociągowej  w 
miejscowości Masłów Pierwszy i zwolnienia z opłaty regulaminowej wnioskodawcę Panią 
Ewę Wajdzik właścicielkę działki nr ewid. 633/6 położonej w Masłowie Pierwszym. 
17.Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy.
18.Projekt  uchwały  w sprawie  powiadomienia  Skarbnika  Gminy  o  obowiązku  złożenia 
oświadczenia lustracyjnego.
19.Projekt  uchwały  w sprawie  powiadomienia  Sekretarza  Gminy  o  obowiązku  złożenia 
oświadczenia lustracyjnego.
20.Informacja dotycząca MPK.
21.Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
22.Sprawy organizacyjne, komunikaty.
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Ad. 1.
Otwarcie sesji.
Przewodnicząca Rady Gminy Masłów Genowefa Jaros, w dniu 29 listopada 2007 roku o 
godzinie 14:05 otworzyła posiedzenie Rady, przywitała radnych i zaproszonych gości. 

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.
Nie zgłoszono uwag.
Porządek obrad został  przyjęty w głosowaniu 13 „za”,  jednogłośnie i  stanowi załącznik 
protokołu.

Ad. 4.
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
W głosowaniu 13 głosami „za”, jednogłośnie protokół został przyjęty.

Ad. 5.
Sprawozdania Wójta o pracach Wójta i Urzędu Gminy w okresie między sesjami. 
Materiał radni otrzymali w statutowym terminie i stanowi załącznik protokołu. 
Zastępca Wójta Roch Bahyrycz omówił w  sprawozdaniu realizowane zadania z zakresu 
inwestycji oraz rozporządzenia wydane w okresie między sesjami.

Przybyli  radni:  Rafał  Lis  i  Kazimierz  Rachwał,  co  stanowi  100  %  ustawowego 
składu rady.
Radny  Tadeusz  Kumański  zwrócił  się  z  pytaniem  o  formę  nagrody  w  programie 
Samorządowy  Lider  Zarządzania  2007  dla  gminy  wiejskiej,  czy  jest  to  jakaś  nagroda 
pieniężna.
Pan Bogusław Krukowski – Sekretarz Gminy odpowiedział, że jest to jedynie prestiż dla 
gminy; chodziło o napisanie projektu opartego na doświadczeniach gminy.
Radny Robert Fortuna zadał pytanie jakiej wysokości nagroda wiąże się z tytułem Euro 
Gmina w dziedzinie sportu.
Pan Roch Bahyrycz odpowiedział, że była to kwota 30.000 zł, jednak z uwagi na zmianę 
ministra  sportu  w  tym  czasie  okazało  się,  że  następca  nie  wywiązał  się  z  deklaracji 
poprzednika.
Radny Fortuna zapytał również dlaczego przetargi odbywają się tak późno.
Pan Włodzimierz Korona – Wójt Gminy odpowiedział, że wspólne rozmowy i naciski ze 
strony gminy i Marszałka Województwa Świętokrzyskiego sprawiły, że Wojewódzki Zarząd 
Dróg, który jest beneficjentem rozpoczął działania zmierzające do realizacji zadań. Jednak 
jeśli  warunki  pogodowe  nie  będą  sprzyjające,  nie  uda  się  zrealizować  zaplanowanych 
inwestycji.
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Więcej uwag radni nie zgłosili i przyjęli sprawozdanie do akceptującej wiadomości. 

Ad. 6.
Projekt  uchwały  w  sprawie  udzielenia  upoważnienia  dla  Kierownika  Zespołu  Obsługi 
Oświaty i Kultury w Masłowie.
Pani Irena Kundera – Kierownik ZOOiK odczytała projekt uchwały.
Pan Włodzimierz Korona – Wójt Gminy omówił szczegółowo temat.
Komisja Oświaty, Kultury, Opieki Społecznej i  Promocji  Gminy na posiedzeniu w dniu 
26.11.br. pozytywnie zaopiniowała niniejszy projekt (stanowi załącznik protokołu).
Nie zgłoszono uwag.
Uchwała Nr XIV/100/07 Rady Gminy Masłów w sprawie  udzielenia upoważnienia dla 
Kierownika Zespołu Obsługi Oświaty i Kultury w Masłowie – została przyjęta 15 głosami 
„za”, jednogłośnie i stanowi załącznik protokołu.

Ad.7.
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/265/05 Rady Gminy Masłów z dnia 31 
marca  2005  r.  w  sprawie  regulaminu  udzielania  pomocy  materialnej  o  charakterze 
socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Masłów zmienionej uchwałą Nr 
XXXIII/289/05 Rady Gminy Masłów z dnia 30 maja 2005 r.
Temat omówiła pani Irena Kundera – Kierownik ZOOiK.
W dniu  26.11.2007  r.  Komisja  Oświaty,  Kultury,  Opieki  Społecznej  i  Promocji  Gminy 
pozytywnie zaopiniowała niniejszy projekt uchwały (stanowi załącznik protokołu).
Nie zgłoszono uwag.
Uchwała Nr XIV/101/07 Rady Gminy Masłów w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/265/05 
Rady Gminy Masłów z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy  
materialnej  o  charakterze  socjalnym  dla  uczniów  zamieszkałych  na  terenie  Gminy 
Masłów zmienionej  uchwałą Nr XXXIII/289/05 Rady Gminy  Masłów z dnia  30 maja  
2005r. – została przyjęta 15 głosami „za”, jednogłośnie i stanowi załącznik protokołu.

Ad. 8.
Projekt  uchwały  w  sprawie  odpłatnego  nabycia  na  rzecz  Gminy  Masłów  gruntów 
położonych  w  obrębie  ewidencyjnym  Masłów  Drugi  z  przeznaczeniem  pod  budowę 
zbiornika retencyjnego „Dolina Marczakowa”.
Temat przedstawił pan Włodzimierz Korona – Wójt Gminy Masłów.
Pani Edyta Hrabąszcz odczytała projekt uchwały.
Komisja Ochrony Środowiska, Gospodarki Gruntami i Rolnictwa zaopiniowała pozytywnie 
przedstawiony projekt uchwały. Protokół Komisji z posiedzenia w dniu 23.11.br. stanowi 
załącznik.
Komisja Budżetu i Finansów na posiedzeniu w dniu 26.11.2007 r. pozytywnie zaopiniowała 
projekt (stanowi załącznik).
Przewodnicząca otworzyła dyskusję.
Radny Artur Pawelec zwrócił się z pytaniem, czy nie należało by się wstrzymać z podjęciem 
działań do momentu uzyskania potwierdzenia o przyznaniu środków z funduszy unijnych na 
ten cel.
Odpowiedzi udzielił  Wójt informując, że jest to ostatni moment na wykup terenu po tak 
korzystnej  cenie.  Z  uwagi  na  fakt,  iż  inwestycja  ta  została  uwzględniona  w  Studium 

3



Uwarunkowań  i  Kierunków  Zagospodarowania  Przestrzennego  Gminy  Masłów  takie 
działania są zasadne.
Radny  Andrzej  Pedrycz  zapytał  czy  nie  ma  możliwości  wykupu  terenu  scalonego,  bez 
pomijania pojedynczych  działek,  gdyż w takiej  sytuacji  właściciele tych terenów mogą 
stwarzać problem, podbijając cenę.
Wójt  odpowiedział,  że  w  chwili  obecnej  nie  rozważaliśmy  możliwości  wywłaszczenia 
działek, choć taka decyzja może zapaść. Jednak będąc właścicielem części terenu, wycena 
pojedynczych działek będzie opierać się na wartości wykupu tych terenów.
Radny  Tadeusz  Kumański  zwrócił  się  z  pytaniem,  czy  wiadomo  coś  na  temat  losów 
zbiornika w Wiśniówce, czy gmina zamierza przejąć ten obiekt.
Odpowiedzi  udzielił  Wójt  informując,  że  jest  to  zbiornik  bezodpływowy,  częściowo 
zapisany. Pojawiła się propozycja przekazania tego zbiornika gminie, jednak są to wstępne 
rozmowy. Gdyby doszło do transakcji, to jedyną szansą wykorzystania go jest stworzenie 
obiektu dla płetwonurków, gdyż jest to zbiornik skrajnie niebezpieczny.
Radni nie zgłosili więcej uwag.
Przewodnicząca przystąpiła do głosowania nad projektem.
Uchwała Nr XIV/102/07 Rady Gminy Masłów w sprawie odpłatnego nabycia na rzecz  
Gminy  Masłów  gruntów  położonych  w  obrębie  ewidencyjnym  Masłów  Drugi  z  
przeznaczeniem  pod  budowę  zbiornika  retencyjnego  „Dolina  Marczakowa”  –  podjęta 
została 14 głosami „za” przy 1 glosie „wstrzymującym się”.  Uchwała stanowi załącznik 
protokołu.

Ad. 9.
Projekt uchwały w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej 
oznaczonej  nr  ewid.  1033/6  i  nr  1033/7  położonej  w  Masłowie  Drugim  stanowiącej 
własność Gminy Masłów. 
Szczegółowo temat przedstawił pani Edyta Hrabąszcz. 
Komisja  Ochrony  Środowiska,  Gospodarki  Gruntami  i  Rolnictwa,  w  dniu  23.11.br. 
zaopiniowała pozytywnie przedstawiony projekt (stanowi załącznik).
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów – radny Mirosław Januchta przedstawił opinię 
komisji  z  dnia  26.11.br.  Komisja  zaopiniowała  projekt  negatywnie  (stanowi  załącznik 
protokołu). 
Przewodnicząca otworzyła dyskusję.
Radny Kazimierz Łakomiec uznaje za zasadne sprzedaż tych działek, gdyż nabywca chce 
wybudować pawilon handlowy, co uatrakcyjni miejsce i będzie przydatne dla mieszkańców.
Wójt  wyjaśnił  szczegółowo  historię  tego  miejsca  i  plany  związane  z  jego 
zagospodarowaniem.  Budowa  pawilonu  handlowego  nie  stanowi  zagrożenia  dla 
planowanego  remontu  pętli  autobusowej,  zaś  forma  bezprzetargowa  jest  w  tej  sytuacji 
możliwa, co wielokrotnie zostało sprawdzone.
Radny Rafał brzoza wyjaśnił, iż na Komisji Budżetu i Finansów pojawiły się wątpliwości, 
których skutkiem było podjęcie negatywnej opinii dot. projektu, w trosce o interes gminy. 
Komisja ni4 miała pełnych informacji,  dlatego temat konsultowany był z mieszkańcami, 
poza tym uzyskaliśmy deklarację tej pani, dlatego projekt jest zasadny. 
Pani Edyta Hrabąszcz odczytała oświadczenie pani Wiesławy Stępień.
Radny Mirosław Januchta wyjaśnił, iż taka deklaracja nie została przedstawiona na Komisji 
Budżetu i Finansów. Jednak mając dokument dot. przeznaczenia terenu, jako załącznik do 
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umowy sprzedaży, wątpliwości zostają rozwiane.
Wójt  wyjaśnił,  że  to  oświadczenie  nie  może  zostać  wpisane  jako  klauzura  umowy 
sprzedaży, gdyż było by to niezgodne z prawem. Deklaracja ta będzie bezzasadna z chwilą 
przeniesienia własności. 
Więcej uwag nie zgłoszono.
Przewodnicząca przystąpiła do głosowania nad projektem.
Uchwała  Nr  XIV/103/07  Rady  Gminy  Masłów  w  sprawie  sprzedaży  w  trybie  
bezprzetargowym  nieruchomości  gruntowej  oznaczonej  nr  ewid.  1033/6  i  nr  1033/7 
położonej w Masłowie Drugim stanowiącej własność Gminy Masłów – przyjęta została 15 
głosami „za” jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik protokołu.

Ad. 10.
Projekt uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2008 rok. 
Temat przedstawiła pani Małgorzata Kumór – Skarbnik Gminy.
Przewodniczący  Komisji  Budżetu  i  Finansów  odczytał  protokół  z  dnia  26.11.2007  r. 
(stanowi załącznik).  Komisja wnioskuje o wprowadzenie  zmian w projekcie uchwały w 
sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości, zgodnie z protokołem:

1) zastosowanie  maksymalnej  stawki  podatku  od  budynków  mieszkalnych  tj. 
0,59zł/1m2,

2) zastosowanie maksymalnej stawki podatku od budynków zajętych na prowadzenie 
działalności  gospodarczej  w  zakresie  obrotu  kwalif.  materiałem  siewnym   tj. 
8,86zł/1m2,

3) zastosowanie maksymalnej stawki podatku od budynków zajętych na prowadzenie 
działalności  gospodarczej  w  zakresie  udzielania  świadczeń  zdrowotnych  tj. 
3,84zł/1m2,

4) zastosowanie maksymalnej stawki podatku od pozostałych budynków dot. budynków 
letniskowych tj. 6,37zł/1m2.

Pozostałe stawki Komisja opiniuje pozytywnie. 
Wójt wyjaśnił, że wszystkie gminy znajdują się w podobnej sytuacji, starając się zmniejszyć 
wydatki i zgromadzić dochody, w oczekiwaniu na środki z funduszy unijnych.
Radni nie wnieśli uwag.
Przewodnicząca Rady przystąpiła do głosowania wniosków Komisji Budżetu i Finansów.
Wniosek Nr 1): w głosowaniu 13 „za” przy 2 głosach „wstrzymujących się” został przyjęty.
Wniosek Nr 2): w głosowaniu 15 „za”, jednogłośnie przyjęty.
Wniosek Nr 3): w głosowaniu 14 „za” przy 1 głosie „wstrzymującym się” został przyjęty.
Wniosek Nr 4): w głosowaniu 15 „za” jednogłośnie został przyjęty.
Przewodnicząca odczytała projekt uchwały wraz ze zmianami i przystąpiła do głosowania. 
Uchwała Nr XIV/104/07 Rady Gminy Masłów w sprawie określenia stawek podatku od  
nieruchomości  na  2008  rok   – podjęta  została  14  głosami  „za”,  przy  1  głosie 
„wstrzymującym się”. Uchwała stanowi załącznik protokołu.

Ad. 11.
Projekt uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości. 
Skarbnik Gminy omówiła projekt uchwały.
Komisja Budżetu i Finansów na posiedzeniu w dniu 26.11.2007 r. pozytywnie zaopiniowała 
projekt (stanowi załącznik).
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Nie zgłoszono uwag.
Uchwała  Nr  XIV/105/07  Rady  Gminy  Masłów  w  sprawie  zwolnień  z  podatku  od  
nieruchomości  – przyjęta  została  15  głosami  „za”,  jednogłośnie  i  stanowi  załącznik 
protokołu.

Ad. 12.
Projekt  uchwały  w  sprawie  obniżenia  średniej  ceny  skupu  zboża  dla  celów  obliczenia 
podatku rolnego.
Pani Małgorzata Kumór – Skarbnik Gminy omówiła projekt uchwały.
Komisja  Budżetu  i  Finansów  pozytywnie  zaopiniowała  projekt  (stanowi  załącznik 
protokołu).
Nie zgłoszono uwag.
Uchwała Nr XIV/106/07 Rady Gminy Masłów w sprawie obniżenia średniej ceny skupu 
zboża dla celów obliczenia podatku rolnego –została podjęta15 głosami „za”, jednogłośnie. 
Uchwała stanowi załącznik protokołu.

Ad. 13.
Projekt uchwały w sprawie  określenia stawek podatku od środków transportowych na 2008 
rok.
Omówienia tematu dokonała pani Skarbnik Gminy.
Komisja Budżetu i Finansów zaopiniowała pozytywnie niniejszy projekt uchwały (stanowi 
załącznik).
Radny Tadeusz Kumański zwrócił się z pytaniem czy właściwe są proporcje przy stawkach: 
od samochodów ciężarowych powyżej 9 ton – kwota 900 zł zaś od autobusów poniżej 30 
miejsc  –  kwota  950  zł.   Czy  nie  należało  by  zmienić  tych  proporcji,  gdyż  podmioty 
gospodarcze  świadczące  usługi  przewozu  osób,  czyli  tzw.  busy  mają  wysoką  stawkę 
podatku, w porównaniu do tych podmiotów, które świadczą usługi transportowe.
Pani  Skarbnik  odpowiedziała,  że  takie  proporcje  utrzymywały  się  przez  lata;  każda  ze 
stawek zmieniana była indywidualnie w stosunku do podatku. 
Wójt  dodał,  że  jeśli  na  terenie  pojawi  się  ktoś,  kto  będzie  chciał  świadczyć  usługi 
przewozowe, natychmiast występujemy do Rady Gminy o zwolnienie takiego podmiotu z 
podatku. Poza tym mniejsze trudności sprawia prowadzenie firmy która świadczy usługi 
przewozowe  niż  firmy  transportowej.  Nie  jest  to  ściśle  podatek  drogowy,  stąd  takie 
proporcje. Jednak jeśli Rada podejmie decyzję o ich zmianie, nie ma żadnych przeszkód, by 
takiej uchwały nie podjąć.
Nie zgłoszono więcej uwag.
Uchwała Nr XIV/107/07 Rady Gminy Masłów w sprawie określenia stawek podatku od  
środków transportowych na 2008 rok – została przyjęta 15 głosami „za”, jednogłośnie i 
stanowi załącznik protokołu.

Ad. 14.
Projekt uchwały w sprawie stawek opłaty targowej.
Temat przedstawiła pani Kumór – Skarbnik Gminy.
Komisja Budżetu i  Finansów na posiedzeniu w dniu 26.11.br.  wnioskuje o  rozszerzenie 
zapisu uchwały w następujący sposób: opłata targowa stacjonarna naliczana z zajmowanej 
powierzchni,  opłata  targowa  niestacjonarna  (obwoźna)  w  wysokości  40  zł  (stanowi 
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załącznik protokołu).
Radna  Małgorzata  Kozubek  poinformowała,  że  badała  sytuację  innych  gminach.  Radna 
poprosiła o zwrócenie uwagi na fakt, iż przedstawiona w projekcie stawka dotyczy zarówno 
handlu obwoźnego jak i  stoisk,  które różnią się  wielkością,  np.  na organizowanej  przez 
gminę  biesiadzie  ustawione  były  różne  podmioty,  których stoisko  zajmowało  1  m2,  zaś 
karuzela około 10 m2. 
Wójt  wyjaśnił  pokrótce  historię  tworzenia  takiej  stawki  opłaty  targowej.  W związku  z 
brakiem miejsca przeznaczonego do handlu czyli tzw. placem targowym problem handlu 
obwoźnego  przewijał  się  często.  Z  uwagi  na  zgłaszane  przez  sklepikarzy  skargi  dot. 
nieuczciwej  konkurencji,  prowadziliśmy  kontrole  handlu  obwoźnego.  Jednak 
zainteresowanie mieszkańców tego typu podmiotami jest duże, więc nie da się całkowicie 
zlikwidować  tego procederu.  Jedyne  co  możemy zrobić,  to  kontrolować  handlujących i 
pobierać opłaty. I mimo iż stawka jest wysoka – ten handel się utrzymuje. 
Zaś w przypadku organizowanych przez gminę imprez, najczęściej jest tak, że to te same 
podmioty pojawiają się na imprezach, a ściągnięcie ich na festyny jest sporym problemem 
dla Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury. 
Radna Kozubek powiedziała, że jej intencją jest wyrównanie różnic, czyli jeśli ktoś zajmuje 
większą  powierzchnię  winien  płacić  większą  stawkę.  Może  warto  się  zastanowić  nad 
przyjęciem  stawki do jakiejś wielkości m2 i powyżej tej wielkości.
Pani  Skarbnik  odczytała  uchwałę  Regionalnej  Izby  Skarbowej,  która  stwierdza 
jednoznacznie, że zapis wskazujący wielkość stawki na podstawie 1 m2 jest niezgodna z 
ustawą. 
Radny  Rafał  Brzoza  wyjaśnił,  że  Komisja  Budżetu  i  Finansów  dokładnie  analizowała 
problem. Wypracowany wniosek opierał się na  ujednoliceniu stawek, mając na względzie 
zachowanie równowagi, tak by nie tworzyć szarej strefy. 
Radny  Andrzej  Pedrycz  wyjaśnił,  że  jest  zdania,  że  należy  ukrócić  proceder  handlu 
obwoźnego.
Nie zgłoszono więcej uwag.
Uchwała  Nr  XIV/108/07 Rady Gminy  Masłów w sprawie  stawek opłaty  targowej  – w 
głosowaniu: 12 „za”, 0 „przeciw”, 3 „wstrzymujące się” została przyjęta i stanowi załącznik 
protokołu.

Ad. 15.
Projekt  uchwały  w  sprawie  przekazania  odcinka  sieci  wodociągowej  w  miejscowości 
Domaszowice.
Temat przedstawił pan Dariusz Korczyński – Kierownik Referatu BiGP.
Komisja do spraw Inwestycji na posiedzeniu w dniu 26.11.2007 r. zaopiniowała pozytywnie 
omawiany projekt (stanowi załącznik).
Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała projekt (stanowi załącznik).
Radni nie wnieśli uwag. 
Uchwała  Nr  XIV/109/07  Rady  Gminy  Masłów  w  sprawie  przekazania  odcinka  sieci  
wodociągowej  w  miejscowości  Domaszowice  – została  przyjęta  15  głosami  „za”, 
jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik protokołu.

Ad. 16.
Projekt  uchwały  w  sprawie  warunków  wykonania  odcinka  sieci  wodociągowej  w 
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miejscowości Masłów Pierwszy i zwolnienia z opłaty regulaminowej wnioskodawcę Panią 
Ewę Wajdzik właścicielkę działki nr ewid. 633/6 położonej w Masłowie Pierwszym.
Temat omówił pan Dariusz Korczyński – Kierownik Referatu BiGP.
Komisja do spraw Inwestycji pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały.
Przewodniczący Komisji  Budżetu i  Finansów odczytał  pozytywną opinię do niniejszego 
projektu (stanowi załącznik).
Radni nie wnieśli uwag. 
Uchwała Nr XIV/110/07 Rady Gminy Masłów w sprawie warunków wykonania odcinka  
sieci wodociągowej w miejscowości Masłów Pierwszy i zwolnienia z opłaty regulaminowej 
wnioskodawcę  Panią  Ewę  Wajdzik  właścicielkę  działki  nr  ewid.  633/6  położonej  w 
Masłowie Pierwszym – podjęta została 15 głosami „za”, jednogłośnie i stanowi załącznik 
protokołu.

Ad. 17.
Projekt uchwały w sprawie  zmiany uchwały budżetowej gminy.
Omówienia dokonała pani Małgorzata Kumór – Skarbnik Gminy.
Zwiększa się plan dochodów gminy o kwotę 299.728 zł. Jednocześnie zmniejsza się plan 
wydatków  gminy  o  kwotę  186.272  zł  oraz  zwiększa  się  §992  –  spłaty  otrzymanych 
krajowych pożyczek i kredytów o kwotę 486.000 zł. Ponadto dokonuje się przeniesienia 
między działami, rozdziałami i paragrafami zgodnie z załącznikami projektu uchwały.  
Komisja Budżetu i  Finansów na posiedzeniu w dniu 26.11.br.  pozytywnie  zaopiniowała 
niniejszy projekt (stanowi załącznik).
Radny Robert Fortuna zwrócił się z pytaniem czy kwota 459.278 zł stanowi przeszacowanie 
wynagrodzeń przez dyrektorów szkół; czy teoretycznie miały to być środki przeznaczone na 
odprawy dla nauczycieli.
Pan Wójt odpowiedział, że planowana kwota była znacznie wyższa, jednak Rada Gminy 
musiała  wyrazić  zgodę  na  zaciągnięcie  całej  kwoty  kredytu,  a  ponieważ  były  to  środki 
przeznaczone na wynagrodzenia, więc nie było dyskusji na ten temat. Jednak z uwagi na 
fakt,  iż  czeka  nas  okres  dużych  inwestycji,  musimy  ograniczyć  niektóre  wydatki.  W 
związku z tym takie oszczędności są przydatne. 
Radny Andrzej Pedrycz powiedział, że skoro i tak musieliśmy spełnić wszystkie wymogi 
związane z kredytem, to można było te środki przeznaczyć na jakiś cel.
Wójt  odpowiedział,  że  decyzja  o  zaciągnięciu  kredytu  wymaga  dużych  przemyśleń. 
Zgodnie z planem, te środki miały swoje przeznaczenie.
Więcej uwag radni nie zgłosili.
Uchwała  Nr XIV/111/07 Rady Gminy Masłów w sprawie  zmiany  uchwały  budżetowej  
gminy – przyjęta została 15 głosami „za” jednogłośnie i stanowi załącznik protokołu.

Ad. 18.
Projekt  uchwały  w  sprawie  powiadomienia  Skarbnika  Gminy  o  obowiązku  złożenia 
oświadczenia lustracyjnego.
Projekt omówiła pani Genowefa Jaros – Przewodnicząca Rady Gminy.
Radni nie zgłosili uwag.
Uchwała  Nr  XIV/112/07  Rady  Gminy  Masłów  w  sprawie  powiadomienia  Skarbnika  
Gminy o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego – została przyjęta 15 głosami 
„za”, jednogłośnie i stanowi załącznik protokołu.
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Ad. 19.
Projekt  uchwały  w  sprawie  powiadomienia  Sekretarza  Gminy  o  obowiązku  złożenia 
oświadczenia lustracyjnego.
Omówienia tematu dokonała pani Przewodnicząca Rady Gminy.
Radni nie zgłosili uwag.
Uchwała  Nr  XIV/113/07  Rady  Gminy  Masłów  w  sprawie  powiadomienia  Sekretarza  
Gminy o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego – podjęta została w głosowaniu 
15 „za”, jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik protokołu.

Ad. 20.
Informacja MPK.
Pan Włodzimierz korona – Wójt Gminy omówił wstępnie problem kursowania komunikacji 
zbiorowej  i  koszty  związane  z  dofinansowaniem.  Wójt  wyjaśnił,  że  jest  to  problem,  z 
którym borykają się  również  inne gminy.  Dzisiejsza  analiza  stanowi wstęp do dyskusji, 
którą podejmiemy najpóźniej w terminie uchwalania budżetu.
Pan  Roch  Bahyrycz  –  Zastępca  Wójta  przedstawił  szczegółowo  rozkłady  jazdy 
poszczególnych  linii  autobusowych,  koszty  utrzymania  i  napełnienie  autobusów  (dane 
stanowią załącznik protokołu). 
Radny Andrzej Kułak powiedział, że planowana likwidacja kursów linii 12 mogłaby zostać 
przeniesiona na ul. Podklonówka w kierunku Mąchocic Kapitulnych Górnych. 
Radny  Andrzej  Pedrycz  zwrócił  się  z  pytaniem,  czy  brana  była  pod  uwagę  możliwość 
uruchomienia linii  38 ruchem okrężnym przez gminę. Takie rozwiązanie wydaje się być 
tańsze i rozwiązuje problem większego obszaru gminy.
Wójt Bahyrycz odpowiedział, że taka możliwość była brana pod uwagę, jednak nie miała 
akceptacji mieszkańców, ponadto wymaga dodatkowych wyliczeń i dopasowania godzin.
Radny Pedrycz dodał, że w ten sposób można uruchomić linię 12, redukując w ten sposób 
linię 10. 
Wójt Korona wyjaśnił, że taki wariant nie sprawdzi się m. in. ze względu na to, że kierowca 
musi mieć zagwarantowany postój. Poza tym różnica w kosztach będzie znikoma, a decyzja 
i  tak  zostanie  oprotestowana  przez  mieszkańców.  Ponadto  należy  wziąć  pod  uwagę,  że 
praktycznie w każdym gospodarstwie jest samochód, co jest powodem do rozważenia ilości 
zmniejszenia kursów komunikacji zbiorowej. 
Radny Mirosław Januchta zwrócił się z pytaniem, czy gmina podejmowała rozmowy z jakąś 
poważną firmą zajmującą się przewozem osób; i jakie założenia oszczędności przewidziane 
są po zmniejszeniu ilości kursów autobusów.
Roch  Bahyrycz  odpowiedział,  że  takie  rozmowy  były  prowadzone  z  firmą  obsługującą 
gminę Zagnańsk.  Jednak za każdym razem sprawa kończyła się  w ten sam sposób,  tzn. 
padały  deklaracje  ale  firma  nie  wywiązała  się  z  obietnic.  Im  większe  oszczędności 
wprowadzimy, tym więcej środków będziemy mogli przeznaczyć na inne cele.
Włodzimierz Korona dodał, że wg naszych wyliczeń da się zaoszczędzić około 130.000 zł, 
czyli na taką kwotę chcielibyśmy wyhamować wzrost kosztów. Poza tym należy wziąć pod 
uwagę jeszcze jeden aspekt: jeśli zmniejszymy ilość kursowania autobusów, teren gminy 
będzie bardziej atrakcyjnym rynkiem dla tzw. busiarzy. 
Dla  pełniejszego  zobrazowania,  Wójt  Bahyrycz  przedstawił  kalkulację  dotyczącą  ilości 
samochodów zarejestrowanych na terenie gminy w odniesieniu do ilości mieszkańców (na 
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9.000  mieszkańców  przypada  2251  pojazdów  samochodowych).  Funkcjonująca  dziś 
komunikacja powstała w okresie, gdy tych aut było znacznie mniej.
Radny Robert Fortuna zwrócił się z pytaniem,  czy w związku z planowaną nawrotką w 
centrum Mąchocic Kapitulnych, rozważa się możliwość dofinansowania odcinka 1300 m 
przez Gminę Górno z uwagi na to, że linia 10 obsługuje Podmąchocice, które należą do 
gminy Górno.
Wójt  odpowiedział,  że  jest  to  temat  do  negocjacji,  choć  nie  spodziewa  się,  by  było 
zainteresowanie  drugiej  strony  tym tematem.  Niemniej  warto  porozmawiać,  biorąc  pod 
uwagę fakt, że gmina Masłów dopłaca do odcinka linii 10 na terenie gminy Górno. 
Radny  Fortuna  skierował  pytanie  do  Przewodniczącego Rady Powiatu  –  pana  Tomasza 
Lato: w jakim czasie można się spodziewać chodnika przy drodze powiatowej  w przełomie 
Lubrzanki.
Pan Lato odpowiedział, że jest to zależne od możliwości finansowych. Na chwilę obecną 
staramy  się  poprawiać  warunki  przez  oznakowania  poziome.  Złożyliśmy  fiszki  o 
pozyskanie  środków  z  funduszy  unijnych.  Najbardziej  realny  jest  program  „Gambit”, 
którego celem jest likwidacja najniebezpieczniejszych odcinków dla pieszych. Przy czym 
odcinek  en  nie  widnieje  jako  użytkowy,  gdyż  jest  tam kilka  domów,  natomiast  jest  to 
odcinek dla pieszych. 
Więcej uwag nie zgłoszono. Przewodnicząca zamknęła dyskusję.

Ad. 21.
Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
Radny  Tadeusz  Kumański  zwrócił  się  z  wnioskiem  o  przygotowanie  kalkulacji  dot. 
wielkości podatków w poszczególnych sołectwach.
Pan  wójt  odpowiedział,  że  taka  kalkulacja,  w  miarę  możliwości  zostanie  opracowana  i 
przekazana Radzie.
Radny Kumański zapytał również na jakim etapie są prace związane z organizacją kafejki 
internetowej w Wiśniówce i ile gmina zaoszczędziła na likwidacji szkoły w Wiśniówce.
Wójt odpowiedział, że kalkulacje zostały przedstawione na etapie przekształcania szkoły. 
Niestety nikt  się  nie zgłosił  na stanowisko dyrektora,  więc  przedłużyliśmy umowę pani 
dyrektor. Kolejnego przedłużenia przepisy nie przewidują, w związku z powyższym, przy 
grupie 17 dzieci,  jeśli  nikt  się  nie zgłosi,  będzie się musieli  zastanowić nad ewentualną 
likwidację szkoły.
Natomiast  jeśli  chodzi  o  kafejkę  internetową  prace  trwają  sukcesywnie.  Jednocześnie 
prowadzimy rozmowy z Caritasem zainteresowanym poprowadzeniem świetlicy.
Radny Robert Fortuna zwrócił się z pytaniem kiedy pojawi się wiata przystankowa na nowo 
wybudowanym przystanku w Mąchocicach Kapitulnych.
Wójt odpowiedział, że postaramy się to wykonać w miarę szybko, czyli będzie to koniec 
roku, ewentualnie początek roku 2008.
Sołtys sołectwa Mąchocice Kapitulne – pan Jan Sobecki zwrócił się z prośbą, by ta wiata 
przystankowa zbudowana była w innym stylu niż pozostałe, gdyż są one mało praktyczne.
Radny Andrzej Pedrycz zwrócił się z pytaniem jakiej wielkości odsetki od kredytów płaci 
gmina.
Pani skarbnik odpowiedziała, że jest to 0,10 % czyli poniżej 5 %, w zależności od WIGOR. 
Więcej uwag nie zgłoszono.
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Ad. 22.
Sprawy organizacyjne, komunikaty.
Przewodnicząca  Rady  Gminy  odczytała  pismo  z  podziękowaniem  skierowane  na  ręce 
Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Masłowie.
Przewodnicząca Rady Gminy złożyła  życzenia  świąteczne i  po wyczerpaniu tematyki  o 
godzinie 17.00 zamknęła posiedzenie Rady Gminy Masłów. 

Protokolant: Przewodnicząca Rady Gminy Masłów
Joanna Synak /-/ Genowefa Jaros
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