
  Protokół Nr XVI/2007

z sesji Rady Gminy Masłów, 

która odbyła się w dniu 28 grudnia 2007 roku

Tematyka sesji:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.

5. Sprawozdanie Wójta o pracach Wójta i Urzędu Gminy w okresie między sesjami.

6. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku 

od nieruchomości na 2008 rok.

7. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części działki nr 152 o 

powierzchni 0,4000 ha położonej w Masłowie Pierwszym.

8. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części działki nr 153 o 

powierzchni 0,4000 ha położonej w Masłowie Pierwszym.

9. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części działki nr 414 o 

powierzchni 1,1000 ha położonej w Mąchocicach Kapitulnych.

10. Projekt  uchwały  w  sprawie  zasad  wynagradzania  nauczycieli,  ustalania  regulaminu 

określającego  wysokość  stawek  i  szczegółowe  warunki  przyznawania  dodatków  do 

wynagrodzenia zasadniczego,... w roku 2008.

11. Projekt  uchwały  w  sprawie  ustalenia  najniższego  wynagrodzenia  zasadniczego  oraz 

akceptacji wartości jednego punktu dla pracowników samorządowych zatrudnionych w 

jednostkach organizacyjnych Gminy Masłów.

12. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku 

budżetowego – 2007.

13. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy.

14. Przyjęcie sprawozdań z prac Komisji stałych za 2007 rok.

15. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji stałych Rady Gminy 

Masłów na 2008 rok.

16. Analiza oświadczeń majątkowych. 

17. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.

18. Sprawy organizacyjne, komunikaty.



Ad. 1.
Otwarcie sesji. 
Przewodnicząca  Rady  Gminy  Genowefa  Jaros  w  dniu  28  grudnia  2007  roku  
o godzinie 14.05 otworzyła posiedzenie Rady Gminy, 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.
Przyjęcie porządku obrad.
Przewodnicząca Rady odczytała proponowany porządek obrad.
W głosowaniu 15  „za”, jednogłośnie porządek został przyjęty.

Ad. 4.
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
W głosowaniu 15 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 
zadania związane z zamknięciem roku inwestycyjnego.
Radni nie zgłosili więcej uwag.

Ad. 6.
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od 
nieruchomości na 2008 rok.
Temat omówiła pani Małgorzata Kumór – Skarbnik Gminy.
Wprowadzona zmiana polega na uszczegółowieniu  zapisu uchwały.
Komisja  Budżetu  i  Finansów  na  posiedzeniu  w  dniu  27.12.2007  roku  pozytywnie 
zaopiniowała niniejszy projekt (stanowi załącznik protokołu).  
Radni nie zgłosili uwag.
Uchwała Nr XVI/115/07 Rady Gminy Masłów zmieniająca uchwałę w sprawie określenia  
wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2008 rok  – przyjęta została w głosowaniu 
15 głosami „za”, jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik protokołu. 

Ad. 7.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części działki nr 152 o 
powierzchni 0,4000 ha położonej w Masłowie Pierwszym.
Temat szczegółowo przedstawił pan Bogusław Krukowski – Sekretarz Gminy.
Zarówno ten, jak i pozostałe dwa projekty dotyczą kontynuacji dzierżawy poszczególnych 
działek. Jednak ze stosownych przepisów wynika, iż każdorazowo wymagana jest zgoda 
rady. 



Komisja Ochrony Środowiska, Gospodarki Gruntami i Rolnictwa, na posiedzeniu w dniu 
20.12.2007 roku,  pozytywnie zaopiniowała niniejszy projekt uchwały (stanowi załącznik 
protokołu).
Komisja  Budżetu  i  Finansów  na  posiedzeniu  w  dniu  27.12.2007  roku  zaopiniowała 
pozytywnie omawiany projekt (stanowi załącznik protokołu).  
Nie zgłoszono uwag.
Uchwała  Nr  XVI/116/07  Rady  Gminy  Masłów  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  
wydzierżawienie części  działki  nr  152 o powierzchni  0,4000 ha położonej w Masłowie  
Pierwszym – została podjęta 15 głosami „za”, jednogłośnie i stanowi załącznik protokołu. 

Ad. 8.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części działki nr 153 o 
powierzchni 0,4000 ha położonej w Masłowie Pierwszym.
Komisja Ochrony Środowiska, Gospodarki Gruntami i Rolnictwa pozytywnie zaopiniowała 
omawiany  projekt uchwały (stanowi załącznik).
Komisja  Budżetu  i  Finansów  zaopiniowała  pozytywnie  niniejszy  projekt  (stanowi 
załącznik).  
Radni nie zgłosili uwag.
Uchwała  Nr  XVI/117/07  Rady  Gminy  Masłów  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  
wydzierżawienie części  działki  nr  153 o powierzchni  0,4000 ha położonej w Masłowie  
Pierwszym  –  w  głosowaniu  15  „za”,  jednogłośnie  została  podjęta  i  stanowi  załącznik 
protokołu. 

Ad. 9.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części działki nr 414 o 
powierzchni 1,1000 ha położonej w Mąchocicach Kapitulnych.
Komisja Ochrony Środowiska, Gospodarki Gruntami i Rolnictwa pozytywnie zaopiniowała 
niniejszy projekt uchwały (stanowi załącznik).
Komisja  Budżetu  i  Finansów  zaopiniowała  pozytywnie  omawiany  projekt  (stanowi 
załącznik).  
Przewodnicząca przystąpiła do głosowania nad projektem.
Uchwała  Nr  XVI/118/07  Rady  Gminy  Masłów  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  
wydzierżawienie  działki  nr  414  o  powierzchni  1,1000  ha  położonej  w  Mąchocicach 
Kapitulnych  –  przyjęta została  w  głosowaniu  15  „za”,  jednogłośnie.  Uchwała  stanowi 
załącznik protokołu. 

Ad. 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 
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 2008.
Omówienia tematu dokonała pani Irena Kundera – Kierownik Zespołu Obsługi Oświaty i 
Kultury.
W dniu  10  grudnia  2007 r.  zawarty  został  protokół  ustaleń  i  rozbieżności,  który  został 
przekazany Radzie (stanowi załącznik protokołu).



Komisja Oświaty, Kultury, Opieki Społecznej i Promocji Gminy, na posiedzeniu w dniu 21 
grudnia br. pozytywnie zaopiniowała projekt (stanowi załącznik).
Komisja  Budżetu  i  Finansów na  posiedzeniu  w  dniu  13  marca  2007  roku  pozytywnie 
zaopiniowała niniejszy projekt (stanowi załącznik).
Radny  Robert  Fortuna  zwrócił  się  z  pytaniem  co  było  powodem  stanowiska  Wójta, 
dotyczącego  pozostania  przy  4,7%  dodatku  motywacyjnego  dla  nauczycieli,  mimo 
niewielkiej  różnicy  proponowanych 6% dodatku motywacyjnego (zgodnie  z  protokołem 
rozbieżności).
Pani Irena Kundera odpowiedziała, że średnie wynagrodzenie nauczycieli jest spełnione w 
naszej  gminie  dlatego  na  ten  rok  nie  ma  potrzeby  negocjacji.  Średnie  wynagrodzenie 
nauczycieli jest zadowalające.
Przewodnicząca Rady wyjaśniła, że przy takiej sieci szkół i takiej wielkości subwencji nie 
jesteśmy w stanie, jako Komisja Oświaty sprostać wszystkim wymaganiom. Podchodząc do 
oświaty  jako  całości,  nie  mogliśmy  postąpić  inaczej,  jak  zaakceptować  przedstawiony 
projekt. Mając do wyboru likwidację jakiejś szkoły, po to by zagwarantować podwyżki dla 
nauczycieli, krzywdzilibyśmy przede wszystkim dzieci, grupę nauczycieli i spotkalibyśmy 
się z niezadowoleniem ze strony rodziców. 
Pani Sabina Nowakowska – przedstawiciel związków zawodowych, wyjaśniła stanowisko 
związków i przedstawiła powody dla których nie zaakceptowano propozycji wójta. Mając 
świadomość, że przedstawiona propozycja podwyżek jest obciążeniem dla budżetu, związki 
zawodowe stoją na stanowisku zwiększenia dodatku motywacyjnego z 4,7% na 6%, w celu 
wyrównania pensji nauczycieli pracujących na terenie gminy w stosunku do innych gmin, 
gdzie ta stawka wynosi nawet 9%. 
Pan Włodzimierz Korona – Wójt Gminy Masłów wyjaśnił,  że gmina Masłów doskonale 
wpisuje się w średnie gminy, gdzie pensje nauczycieli zachowane są na poziomie zgodnym 
z przepisami. Przy obecnej sieci szkół nie możemy sobie pozwolić na zwiększenie środków 
na oświatę, bo zwyczajnie nas na to nie stać. Stoimy przed kilkoma poważnymi decyzjami 
w tym zakresie. Z naszych informacji wynika, że zarówno na poziomie płac jak i trudności 
pracy, gmina Masłów nie odbiega od innych gmin, czego przykładem są przypadki, gdzie 
nauczyciele mający możliwość odejścia na emeryturę nie podejmują takiej  decyzji,  a  to 
przekłada  się  na  trudności  w  podjęciu  pracy  przez  młodych  nauczycieli.  Dlatego, 
podejmując decyzje, proszę o rozwagę i analizę wszystkich aspektów.
Radny Fortuna zwrócił uwagę na fakt,  iż poziom nauczania w szkołach z terenu gminy 
Masłów jest wysoki, czego przykładem są wyniki egzaminów i konkursów, gdzie wiedza 
dzieci z gminy Masłów jest wyższa od średniej wojewódzkiej. Dlatego radny zwrócił się z 
prośbą,  by  przyznawane  przez  Wójta  nagrody  dla  nauczycieli  stały  się  elementem 
motywacyjnym i nie odbiegały znacząco od nagród przyznawanych dyrektorom.
Pan Wójt odpowiedział, że postara się by nie było takich rozbieżności. 
Radni nie wnieśli więcej uwag.
Przewodnicząca Rady przystąpiła do głosowania nad projektem.
Uchwała  Nr  XVI/119/07  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 2008 – przyjęta została w głosowaniu: 13 „za”, przy 1 głosie „przeciw”oraz 1 głosie 



„wstrzymującym się”. Uchwała stanowi załącznik protokołu.

Ad. 11.
Projekt  uchwały  w  sprawie  ustalenia  najniższego  wynagrodzenia  zasadniczego  oraz 
akceptacji  wartości  jednego  punktu  dla  pracowników samorządowych  zatrudnionych  w 
jednostkach organizacyjnych Gminy Masłów.
Temat omówiła pani Irena Kundera – Kierownik ZOOiK.
Komisja Oświaty, Kultury, Opieki Społecznej i Promocji Gminy pozytywnie zaopiniowała 
niniejszy projekt uchwały (stanowi załącznik).
Komisja  Budżetu  i  Finansów  pozytywnie  zaopiniowała  niniejszy  projekt  (stanowi 
załącznik).
Radni nie wnieśli uwag.
Uchwała  Nr  XVI/120/07  Rady  Gminy  Masłów  w  sprawie  ustalenia  najniższego 
wynagrodzenia zasadniczego oraz akceptacji wartości jednego punktu dla pracowników 
samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy Masłów – podjęta 
została 14 głosami „za” przy 1 głosie „wstrzymującym się” i stanowi załącznik protokołu.

Ad. 12.
Projekt  uchwały  w sprawie  uchwalenia  wydatków,  które  nie  wygasają  z  upływem roku 
budżetowego – 2007.
Szczegółowe informacje przedstawiła pani Małgorzata Kumór – Skarbnik Gminy.
Ogólna kwota wydatków, które nie wygasają z upływem roku kalendarzowego 2007 wynosi 
1.182.786,18 zł.
Komisja  Budżetu  i  Finansów  pozytywnie  zaopiniowała  niniejszy  projekt  (stanowi 
załącznik).
Radny  Tadeusz  Kumański  zwrócił  się  z  pytaniem,  skąd  wynikła  rozbieżność  w  dziale 
Infrastruktura  wodociągowa,  gdzie  wskazana  jest  kwota  148.098  zł,  zaś  umowa  z 
Lechtomem opiewała na kwotę 108.226 zł.
Pani Skarbnik odpowiedziała,  że jest to suma wyszczególnionych w załączniku zadań, z 
których (zgodnie z załączonym w materiałach wyjaśnieniem) firma Lechtom realizuje część 
inwestycji. Do kwoty 108.226,20 zł, na którą opiewa umowa, należy dodać wartość zadań 
realizowanych przez inne firmy, tj kwotowo: 17.500 zł, 10.174,80 zł oraz 12.197,56 zł. 
Radni nie wnieśli więcej uwag.
Uchwała XVI/121/07 Rady Gminy Masłów w sprawie uchwalenia wydatków, które nie  
wygasają  z  upływem  roku  budżetowego  –  2007  –  została  podjęta  15  głosami  „za”, 
jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik protokołu.

Ad. 13.
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy.
Temat przedstawiła Skarbnik Gminy – pani Małgorzata Kumór. 
Zmniejsza się plan dochodów gminy o kwotę 5.486 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu 
planu  wydatków  gminy  o  kwotę  5.486  zł.  Ponadto  dokonuje  się  przeniesień  między 
działami, rozdziałami i paragrafami, zgodnie z załącznikami przedstawionymi w projekcie.
Radni nie wnieśli uwag.
Uchwała Nr XVI/122/07 Rady Gminy Masłów w sprawie  zmiany uchwały  budżetowej  
Gminy – przyjęta została 15 głosami „za”, jednogłośnie i stanowi załącznik protokołu. 

Ad. 14.



Przyjęcie sprawozdań z prac Komisji stałych za 2007 rok.
Przewodniczący  Komisji  stałych  Rady  Gminy  Masłów  odczytali  sprawozdania  z 
działalności komisji za rok 2007 (stanowią załącznik protokołu). 
Radni przyjęli sprawozdania do akceptującej wiadomości.

Ad. 15. 
Projekt  uchwały  w  sprawie  zatwierdzenia  planów  pracy  Komisji  stałych  Rady  Gminy 
Masłów na 2008 rok.
Przewodnicząca Rady poprosiła przewodniczących komisji o odczytanie planów pracy na 
2008 rok.
Radny  Mirosław  Januchta  –  Przewodniczący  Komisji  Budżetu  i  Finansów  odczytał 
wypracowany plan (stanowi załącznik protokołu).
Radny  Kazimierz  Rachwał  –  Przewodniczący  Komisji  do  spraw  Inwestycji  odczytał 
wypracowany plan (stanowi załącznik).
Radna Małgorzata Kozubek – Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, opieki Społecznej 
i Promocji Gminy odczytała wypracowany plan (stanowi załącznik protokołu).
Radna Aniela Cedro – Przewodnicząca Komisji Ochrony Środowiska, Gospodarki Gruntami 
i Rolnictwa odczytała wypracowany plan (stanowi załącznik).
Radny  Rafał  Lis  –  Przewodniczący  Komisji  Rewizyjnej  odczytał  wypracowany  plan 
(stanowi załącznik protokołu).
Nie zgłoszono uwag.
Uchwała  Nr  XVI/123/07 Rady Gminy  Masłów w sprawie  zatwierdzenia  planów pracy 
Komisji  stałych Rady  Gminy  Masłów na  2008 rok  – została  podjęta  15  głosami  „za”, 
jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik protokołu. 

Ad. 16.
Analiza oświadczeń majątkowych.
Przewodnicząca Rady Gminy – pani Genowefa Jaros zapoznała Radę z przeprowadzoną 
analizą oświadczeń majątkowych i uwagami zgłoszonymi przez Pierwszy Urząd Skarbowy 
w Kielcach. 

Ad. 17.
Interpelacje i zapytania radnych. 
Radny Rafał Lis  poinformował o niedawnej rewizycie na Ukrainie i przekazał buławę na 
ręce Wójta.
Sołtys  sołectwa  Mąchocice  Kapitulne  –  pan  Jan  Sobecki  zgłosił  prośbę  o  zakup 
dodatkowych egzemplarzy „Poradnika Sołtysa i  Radnego na 2008 rok”  dla  wszystkich 
sołtysów.
Pan Wójt odpowiedział, że zakupimy egzemplarze i na następnej sesji zostaną rozdane.
Pan  Zbigniew  Goncerzewicz  –  przedstawiciel  Stowarzyszenia  Rozwoju  Wsi  Mąchocic 
Scholasterii  i  Ciekot  „Żeromszczyzna”  zaproponował  zorganizowanie  konkursu  na 
najładniej oświetlone gospodarstwo.
Pan Wójt odpowiedział, że w ramach cyklicznie organizowanego konkursu na najładniejsze 
sołectwo, rozważymy ten projekt 
Pan Sekretarz przekazał  zgromadzonym „Monografię historyczno – etnograficzną gminy 
Masłów” powstałą w ramach środków pozyskanych przez Stowarzyszenie „Lokalna Grupa 
Działania – Wokół Łysej Góry”. 
Nie zgłoszono więcej uwag.



Ad. 18.
Sprawy organizacyjne, komunikaty.
Przewodnicząca Rady złożyła zebranym życzenia noworoczne i  podziękowała za udział w 
obradach. Po wyczerpaniu tematyki o godzinie 15.20 posiedzenie zostało zamknięte. 

Protokolant:
Joanna Synak
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	Uchwała XVI/121/07 Rady Gminy Masłów w sprawie uchwalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 2007 – została podjęta 15 głosami „za”,  jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik protokołu.

