
Protokół Nr XV/2007
z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Masłów, 

która odbyła się w dniu 17 grudnia 2007 roku

Tematyka sesji:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy.
4. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
5. Zakończenie sesji.

Ad. 1.
Otwarcie sesji.
Zgodnie  z  § 27 Statutu Gminy Masłów, przyjętego uchwałą Nr VII/54/03 Rady Gminy 
Masłów z dnia 10 kwietnia 2003 roku, Przewodnicząca Rady Gminy Masłów Genowefa 
Jaros, w dniu 17 grudnia 2007 roku o godzinie 15.30 otworzyła nadzwyczajne posiedzenie 
Rady, przywitała radnych i zaproszonych gości. 

Ad. 2.
Stwierdzenie quorum.
Przewodnicząca  Rady  Gminy  oświadczyła,  iż  zgodnie  z  listą  obecności  aktualnie  w 
posiedzeniu  uczestniczy  15  radnych,  co  wobec  ustawowego  składu  Rady  15  radnych 
stanowi 100 % obecności, czyli stanowi quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.
Lista obecności stanowi załącznik Nr 1 niniejszego protokołu.

Ad. 3.
Projekt uchwały w sprawie  zmiany uchwały budżetowej gminy.
Temat przedstawiła pani Małgorzata Kumór – Skarbnik Gminy.
Zmiana dotyczy zwiększenia planu dochodów gminy o kwotę 212.216 zł oraz zwiększenia 
wydatków gminy o kwotę 212.216 zł. Ponadto dokonuje się przeniesień miedzy działami, 
rozdziałami  i  paragrafami,  zgodnie  z  załącznikami  do  projektu  uchwały.  Zmiana 
spowodowana została m. in. otrzymaną dotacją na zakup samochodu przeznaczonego dla 
osób niepełnosprawnych. 
Komisja Budżetu i  Finansów na posiedzeniu w dniu 14.12.br.  Pozytywnie zaopiniowała 
niniejszy projekt (stanowi załącznik protokołu).
Przewodnicząca otworzyła dyskusję.
Radny Robert Fortuna zwrócił się z pytaniem jaki samochód jest przewidziany, dla ilu osób; 
i co z obecnym autem, czy zostanie sprzedane. 
Odpowiedzi  udzielił  pan  Włodzimierz  Korona  –  Wójt  Gminy,  informując  że  w  dniu 
dzisiejszym odbył się przetarg w wyniku którego wybrana została oferta Renault Trafic. Jest 
to  samochód  bardzo  podobny  do  Opla,  również  9-osobowy  z  miejscem  na  bagaż. 
Przedstawiona oferta  była  znacznie  tańsza,  w porównaniu do innych,  w związku z  tym 
decyzja była zasadna. 
Jeśli chodzi o obecne auto; rozpatrywaliśmy kilka wariantów, m. in. sprzedaż tego auta i 
kupno mniejszego, dostawczego samochodu. Jednak z uwagi na fakt, iż w ostatnim czasie 
przeprowadziliśmy  remont  tego  samochodu,  więc  zastanawiamy  się  czy  warto  go 
sprzedawać,  gdyż  nie  odzyskamy  tych  pieniędzy.  Samochód  ma  4  lata  i  przejechane 
130.000 km.



Poza tym gmina świadczy usługi typu dowóz dzieci,  badania profilaktyczne,  stąd 1 etat 
kierowcy nie wystarcza.
Radny Artur Pawelec zapytał, czy takie dofinansowanie nie nakłada na gminę obowiązku 
dot. dowozu osób niepełnosprawnych i jak to się ma do obowiązków kierowcy.
Wójt odpowiedział, że to zadanie już jest realizowane, a ponieważ pojawiła się możliwość 
dofinansowania  w  ramach  istniejącej  współpracy  z  PFRONem  –  skorzystaliśmy  z 
przywileju. 
Radny Andrzej Pedrycz zapytał, czy jest możliwość użyczania auta innym gminom w celach 
zarobkowych. 
Pani Skarbnik odpowiedziała, że auto nie może być wykorzystywane przez osoby trzecie.
Radny  Fortuna  zwrócił  się  z  pytaniem,  czy  rozważano  możliwość  zakupu  większego 
pojazdu,  który  rozwiązywał  by  problem  dowozu  większej  grupy,  np.  kół  gospodyń 
wiejskich, czy młodzieży szkolnej dowożonej na zawody. 
Odpowiedzi udzielił Wójt, informując że czynimy starania o gimbusa, co rozwiązało by ten 
problem. Jednak docelowo, posiadanie dwóch pojazdów pozwoli na wywiązanie się z tego 
typu zadań.
Więcej uwag nie zgłoszono.
Przewodnicząca przystąpiła do głosowania nad projektem.
Uchwała  Nr  XV/114/07  Rady  Gminy  Masłów  w  sprawie  zmiany  uchwały  budżetowej  
gminy  –  przyjęta  została  15  głosami  „za”  jednogłośnie.  Uchwała  stanowi  załącznik 
protokołu.

Ad. 4.
Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
Radny Robert Fortuna: 

1) prośba  o  dowiezienie  dwóch  drynien  na  nowy  przystanek,  obok  posesji  pana 
Dudzika,

2) uszkodzony chodnik obok posesji państwa Białogońskich.
Radny Andrzej Kułak; niedokończona droga na Podklonówce, od około 2 miesięcy prace są 
wstrzymane.
Wójt odpowiedział, że nasza rola ogranicza się do interwencji w powiecie. Okres zimowy 
spowodował wstrzymanie prac, jednak będziemy zgłaszać ten problem.
Radna  Małgorzata  Kozubek  zgłosiła  potrzebę  uzupełnienia  dwóch  lamp,  które  zostały 
skradzione. Poza tym przystanek w centrum, obok budynku GOPS, gdzie wybita została 
szyba. 
Wójt  odpowiedział,  że  celowo zostawiliśmy te  prace,  gdyż w obu przypadkach było to 
celowe działanie. Chcieliśmy w ten sposób uświadomić mieszkańcom, że takie działania 
należy zgłaszać. W obu przypadkach udało się ustalić sprawców; naprawimy te usterki.
Radny  Kazimierz  Łakomiec  również  poprosi  o  udzielenie  głosu  w  sprawie  oświetlenia 
ulicznego.  Radny  zgłosił,  że  w  Mąchocicach  Scholasterii  pojawili  się  sprawcy,  którzy 
strzelali z wiatrówki do lamp ulicznych. Takie przypadki miały też miejsce w Mąchocicach 
Kapitulnych, sprawa jest zgłoszona na policję, ustalono sprawcę. 
Radny Tadeusz Kumański zwrócił się z prośbą o renegocjowanie umowy z MPO w sprawie 
oczyszczania pojemników na śmieci zlokalizowanych na przystankach autobusowych.
Wójt  odpowiedział,  że  umowa jest  podpisana,  MPO ma obowiązek oczyszczania  koszy 
przystankowych, prowadziliśmy rozmowy w tym temacie.
Radna  Aniela  Cedro  zgłosiła  uszkodzenie  chodnika  w  Dąbrowie,  na  wysokości  posesji 
państwa Dolezińskich. Gwarancja jest do wiosny 2008 roku, dlatego warto byłoby zgłosić 



konieczność naprawy.
Radny Bogusław Moskal zgłosił uszkodzenie drogi na ulicy Krajobrazowej przy wjeździe 
na ulicę Panoramiczną w Masłowie Drugim.
Wójt  odpowiedział,  że  załamanie  pogody  nie  pozwoliło  na  naprawy,  ale  zostaną  one 
zgłoszone do realizacji.
Radny Kazimierz Rachwał zgłosił uszkodzenie drogi na ulicy Kieleckiej w Woli Kopcowej, 
tuż przed Domaszowicami. 
Radny Pedrycz podziękował za naprawę ulicy Wspólnej i poprosił o wysypanie tłucznia na 
ulicy Polnej.
Pan Wójt odpowiedział, że do końca roku mamy problem, gdyz Wiśniówka nie ma tłucznia 
nadającego  się  do  sypania  na  drodze.  Na  chwilę  obecną  korzystamy  z  rozwiązań 
awaryjnych pozyskując szlakę.
Więcej uwag nie zgłoszono.

Ad. 5.
Zakończenie sesji. 
Przewodnicząca  Rady  poinformowała,  iż  kolejna  sesja  zaplanowana  jest  na  dzień  28 
grudnia br.
Pan Włodzimierz Korona poinformował o planowanym szkoleniu dla radnych dot. środków 
pozyskiwanych  z  funduszy.  Termin  i  miejsce  jeszcze  nie  jest  ustalone,  ale  prośba  do 
radnych o rozważenie uczestnictwa.
Przewodnicząca złożyła życzenia świąteczne i podziękowała za udział w sesji Rady Gminy 
Masłów. Po wyczerpaniu tematyki o godzinie 16.00 Przewodnicząca Rady Gminy Masłów 
zamknęła posiedzenie. 

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


