
  Protokół Nr XXIX/2009
z sesji Rady Gminy Masłów, 

która odbyła się w dniach 03 i 20 kwietnia 2009 roku

Tematyka sesji:

1.  Otwarcie sesji.

2.  Stwierdzenie quorum.

3.  Przyjęcie porządku obrad.

4.  Przyjęcie protokołu z poprzednich sesji.

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

Projekty uchwał w sprawie:

6.  zasad  wynagradzania  nauczycieli,  ustalania  regulaminu  określającego  wysokość  stawek  i 

szczegółowe  warunki  przyznawania  dodatków  do  wynagrodzenia  zasadniczego,  szczegółowe 

warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe...; 

7.  zmiany uchwały Nr XXX/258/05 Rady Gminy Masłów z dnia 24 lutego 2005 roku w sprawie 

określenia wysokości nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowych zasad jego 

przyznawania i wypłacania;

8.  trybu  udzielania  i  rozliczania  dotacji  oraz  ustalenia  stawek  dotacji  dla  przedszkoli  i  szkół 

zakładanych  i  prowadzonych  na  terenie  Gminy  Masłów  przez  inne  podmioty  niż  jednostki 

samorządu terytorialnego i ministrowie;

9.  zmiany  do  uchwały  Nr  XXXI/265/05  Rady  Gminy  Masłów  31.05.  2005  roku  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 

30.05.2005 r.;

10.  zmiany uchwały Nr XXI/163/04 Rady Gminy Masłów z dnia 27 maja 2004 roku w sprawie 

uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Masłowie;

11.  Przyjęcie  sprawozdania  z  realizacji  Gminnego  Programu  Profilaktyki,  Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Masłowie za 2008 rok;

12.  Projekt  uchwały  w  sprawie:  uchwalenia  Gminnego  Programu  Profilaktyki,  Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Masłowie na rok 2009;

13.  przeprowadzenia  referendum  gminnego  dotyczącego  przejęcia  przez  Gminę  Masłów  od 

właścicieli  nieruchomości  obowiązku  w  zakresie  pozbywania  się  zebranych  na  terenie 

nieruchomości odpadów komunalnych za odpłatnością w wysokości ustalonej przez Radę Gminy 

Masłów;

14.  zmiany uchwały Nr XXVII/216/08 Rady Gminy Masłów z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie 
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zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych;

15.  ustalenia  przebiegu  istniejących  dróg  gminnych  na  terenie  gminy  Masłów wykazanych  w 

uchwale Rady Gminy Masłów Nr XXVII/216/08 z dnia 30 grudnia 2008 roku; 

16.  uchylenia uchwały Nr XXVI/210/08 Rady Gminy Masłów z dnia 04 grudnia 2008r. w sprawie 

wyrażenia zgody na wydzierżawienie dla Caritas Diecezji Kieleckiej na okres 10 lat nieruchomości 

położonej w Wiśniówce i w sprawie zwolnienia z przeprowadzenia przetargu w tym zakresie; 

17.  wyrażenia zgody na wydzierżawienie dla Caritas Diecezji  Kieleckiej na okres 10 lat  części 

pomieszczeń znajdujących się w budynku byłej  Szkoły Podstawowej  w Wiśniówce i  w sprawie 

zwolnienia z przeprowadzenia przetargu w tym zakresie; 

18.  wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej na działce Nr ewid. 432 położonej w 

Dąbrowie; 

19.  warunków  wykonania  odcinka  sieci  wodociągowej  w  miejscowości  Dąbrowa  Kolonia  i 

zwolnienia z opłaty regulaminowej wnioskodawcę – Firmę AUTO-SKAR spółka z o.o. z siedzibą w 

Kielcach  –  właściciela  działek  położonych  w  msc.  Dąbrowa  gmina  Masłów  o  numerach 

ewidencyjnych: 280/1, 280/2, 280/3, 280/4, 281/1, 281/2, 281/3, 281/4, 282/2, 282/4, 283/1, 283/2, 

283/3, 283/4, 283/5;

20.  warunków wykonania odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrowa Kolonia i 

zwolnienia z opłaty regulaminowej wnioskodawcę – Firmę AUTO-SKAR spółka z o.o. z siedzibą w 

Kielcach  –  właściciela  działek  położonych  w  msc.  Dąbrowa  gmina  Masłów  o  numerach 

ewidencyjnych: 280/1, 280/2, 280/3, 280/4, 281/1, 281/2, 281/3, 281/4, 282/2, 282/4, 283/1, 283/2, 

283/3, 283/4, 283/5;

21.  warunków wykonania odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Wola Kopcowa i zwolnienia 

z  opłaty  regulaminowej  wnioskodawców P.  Marcina  Morąg  właściciela  działek  nr  ewid.  289/9, 

289/10, 289/11, 289/12 położonych w Woli Kopcowej oraz P. Jacka Moćko właściciela działek o nr 

ewid.  289/3, 289/4, 289/5, 289/6 położonych w Woli Kopcowej ul. Wspólna,

22.  warunków wykonania odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Wola Kopcowa i zwolnienia 

z opłaty regulaminowej wnioskodawców P. Magdaleny i Marcina Majewskich właścicieli działek o 

nr ewid. 290/5, 290/6, 290/7, 290/8 położonych w Woli Kopcowej ul. Wspólna,

23.  zmiany uchwały budżetowej Gminy;

24.  rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy;

25.  ogłoszenia V edycji konkursu na najładniejsze sołectwo w gminie Masłów 2009 roku.

26.  Informacja Komisji Ochrony Środowiska, Gospodarki Gruntami i Rolnictwa dot. działki Nr 408 

objętej komunalizacją.

27.  Informacja o stanie mienia komunalnego

28.  Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.

29.  Sprawy organizacyjne, komunikaty.
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Ad. 1.
Otwarcie sesji. 
Przewodnicząca  Rady  Gminy  Genowefa  Jaros  w  dniu  03  kwietnia  2009  roku  
o godzinie 13.40 otworzyła XXIX 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 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.
Radny Mirosław Januchta – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów odczytał wniosek Komisji 
z dnia 30.03.2009 r. w sprawie zdjęcia z porządku obrad pkt. 19 – Projekt uchwały w sprawie 
warunków wykonania odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Dąbrowa Kolonia i zwolnienia z 
opłaty regulaminowej wnioskodawcę – Firmę AUTO-SKAR spółka z o.o. z siedzibą w Kielcach – 
właściciela działek położonych w msc. Dąbrowa gmina Masłów o numerach ewidencyjnych: 280/1, 
280/2, 280/3, 280/4, 281/1, 281/2, 281/3, 281/4, 282/2, 282/4, 283/1, 283/2, 283/3, 283/4, 283/5 
oraz pkt 20 – Projekt uchwały w sprawie  warunków wykonania odcinka sieci kanalizacji sanitarnej 
w  miejscowości  Dąbrowa Kolonia  i  zwolnienia  z  opłaty  regulaminowej  wnioskodawcę  –  Firmę 
AUTO-SKAR spółka z o.o. z siedzibą w Kielcach – właściciela działek położonych w msc. Dąbrowa 
gmina Masłów o numerach ewidencyjnych: 280/1, 280/2, 280/3, 280/4, 281/1, 281/2, 281/3, 281/4, 
282/2, 282/4, 283/1, 283/2, 283/3, 283/4, 283/5; ze względu na brak informacji szczegółowych w 
tej sprawie. 
Wójt  Włodzimierz Korona odpowiedział, że w związku z faktem, iż posiedzenie komisji odbywało 
się późnym popołudniem pracownik merytorycznie odpowiedzialny za przygotowanie projektu, nie 
mógł  uczestniczyć  w  posiedzeniu  komisji.  Jednak  Wójt  zwrócił  się  z  prośbą  o  uwzględnienie 
powyższych punktów w dzisiejszym porządku obrad, wysłuchanie szczegółowych informacji w tym 
temacie i ewentualne rozstrzygnięcie sprawy w głosowaniu nad projektem.
Przewodniczący  Komisji  –  radny  Januchta,  w  imieniu  Komisji  Budżetu  i  Finansów  wycofał 
zgłoszony wcześniej wniosek. 
Przybyli radni: Andrzej Kułak i Rafał Lis.
Wójt Włodzimierz Korona zwrócił się do Rady z wnioskiem o wycofanie z porządku obrad punktów: 
- 8 – Projekt uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz ustalenia stawek dotacji 
dla przedszkoli i szkół zakładanych i prowadzonych na terenie Gminy Masłów przez inne podmioty 
niż  jednostki  samorządu  terytorialnego  i  ministrowie,  z  uwagi  na  powiązanie  z  projektami 
dotyczącymi budynku dawnej  szkoły w Wiśniówce,  gdyż jest  to projekt  utworzony na potrzeby 
zmian związanych z dzierżawą dla Caritas.
- 16 - Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVI/210/08 Rady Gminy Masłów z dnia 04 
grudnia 2008r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie dla Caritas Diecezji Kieleckiej na 
okres 10 lat  nieruchomości położonej w Wiśniówce i  w sprawie zwolnienia z przeprowadzenia 
przetargu w tym zakresie oraz 
-  17  -  Projekt  uchwały  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  wydzierżawienie  dla  Caritas  Diecezji 
Kieleckiej  na  okres  10  lat  części  pomieszczeń  znajdujących  się  w  budynku  byłej  Szkoły 
Podstawowej w Wiśniówce i w sprawie zwolnienia z przeprowadzenia przetargu w tym zakresie; z 
uwagi na brak udziału przedstawicieli Caritas, którzy wyrazili chęć uczestniczenia w obradach. W 
związku z powyższym wspomniane projekty uchwał byłyby rozpatrywane na kolejnym posiedzeniu 
sesji Rady Gminy.
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Wniosek został przyjęty w głosowaniu 15 „za” jednogłośnie.
Porządek obrad wraz ze zmianami został przyjęty w głosowaniu 15  „za”, jednogłośnie i stanowi 
załącznik protokołu.

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 
zarządzenia wydane w okresie miedzy sesjami.
Radni nie zgłosili uwag i przyjęli sprawozdanie do wiadomości.

Ad. 6.
Projekt uchwały w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalania regulaminu określającego 
wysokość  stawek  i  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. 
Pani  Irena  Kundera  –  Kierownik  Samorządowego  Zespołu  Obsługi  Oświaty  przedstawiła 
szczegółowo projekt uchwały. Do projektu uchwały dołączony został protokół rozbieżności (stanowi 
załącznik uchwały). 
Komisja Oświaty, Kultury, Opieki Społecznej i Promocji Gminy, na posiedzeniu w dniu 30.03.2009 r. 
zaopiniowała pozytywnie stanowisko Wójta w sprawie dodatkowych podwyżek, uzasadniając iż w 
budżecie  brak  środków  finansowych  na  pokrycie  wprowadzenia  dodatkowej  podwyżki  oprócz 
zaproponowanej  w  ustawie.  Jednocześnie,  Komisja  opiniuje  pozytywnie  przedstawiony  projekt 
uchwały (stanowi załącznik protokołu). 
Komisja Budżetu i Finansów na posiedzeniu w dniu 30.03.2009 r. pozytywnie zaopiniowała projekt 
(stanowi załącznik).
Radni nie zgłosili uwag.
Uchwała Nr XXIX/226/09 Rady Gminy Masłów w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli,  
ustalania regulaminu określającego wysokość stawek i 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 – podjęta została w 
głosowaniu: 14 „za” przy 1 głosie „przeciw” i stanowi załącznik protokołu. 

Ad. 7.
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/258/05 Rady Gminy Masłów z dnia 24 lutego 
2005  roku  w  sprawie  określenia  wysokości  nauczycielskiego  dodatku  mieszkaniowego  oraz 
szczegółowych zasad jego przyznawania i wypłacania.
Temat szczegółowo przedstawiła pani Irena Kundera – Kierownik SZOO.
Komisja Oświaty, Kultury, Opieki Społecznej i Promocji Gminy, w dniu 30.03.2009 r. zaopiniowała 
pozytywnie przedstawiony projekt uchwały (stanowi załącznik protokołu). 
Komisja  Budżetu  i  Finansów  w  dniu  30.03.2009  r.  pozytywnie  zaopiniowała  projekt  (stanowi 
załącznik).
Radni nie zgłosili uwag.
Uchwała Nr XXIX/227/09 Rady Gminy Masłów w sprawie  zmiany uchwały Nr XXX/258/05 
Rady  Gminy  Masłów  z  dnia  24  lutego  2005  roku  w  sprawie  określenia  wysokości  
nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowych zasad jego przyznawania i  
wypłacania. –  została  podjęta  15  głosami  „za”,  jednogłośnie.  Uchwała  stanowi  załącznik 
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protokołu. 

Ad. 9.
Projekt uchwały w sprawie zmiany do uchwały Nr XXXI/265/05 Rady Gminy Masłów 31.05. 2005 
roku 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 30.05.2005 r .
Omówienia tematu dokonała pani Irena Kundera – Kierownik SZOO w Masłowie.
W związku z zaistniałą pomyłką, Pani Kundera poprosiła o zmianę zapisu § 1 ust. 1 polegającego 
na zastąpieniu słów: „na terenie gminny z wyjątkiem zamieszkania” słowami: „na terenie gminy 
włącznie z zamieszkaniem”.
Komisja Oświaty, Kultury, Opieki Społecznej i Promocji Gminy na posiedzeniu w dniu  30.03.2009r. 
pozytywnie zaopiniowała omawiany  projekt uchwały (stanowi załącznik protokołu).
Komisja  Budżetu  i  Finansów  w  dniu  30.03.2009  r.  zaopiniowała  pozytywnie  niniejszy  projekt 
(stanowi załącznik).  
Nie zgłoszono uwag.
Uchwała Nr XXIX/228/09 Rady Gminy Masłów w sprawie t zmiany do uchwały Nr XXXI/265/05 
Rady Gminy Masłów 31.05. 2005 roku 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 30.05.2005 r.  – w głosowaniu  15 „za”, 
jednogłośnie została podjęta i stanowi załącznik protokołu. 

Ad. 10.
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/163/04 Rady Gminy Masłów z dnia 27 maja 
2004 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Masłowie.
Temat przedstawiła pani Elżbieta Moskal – p.o. Kierownika GOPS. 
Komisja Oświaty, Kultury, Opieki Społecznej i Promocji Gminy na posiedzeniu w dniu  30.03.2009r. 
pozytywnie zaopiniowała omawiany  projekt uchwały (stanowi załącznik protokołu).
Nie zgłoszono uwag. 
Przewodnicząca przystąpiła do głosowania nad projektem.
Uchwała Nr XXIX/229/09 Rady Gminy Masłów w sprawie miany uchwały Nr XXI/163/04 Rady 
Gminy Masłów z dnia 27 maja 2004 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka  
Pomocy Społecznej w Masłowie – przyjęta została w głosowaniu 15 „za”, jednogłośnie. Uchwała 
stanowi załącznik protokołu. 

Ad. 11.
Przyjęcie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych i Narkomanii w Masłowie za 2008 rok
Temat  omówił  pan  Tomasz  Lato  –  Przewodniczący  Komisji  ds.  Profilaktyki  i  Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych. 
Radny Robert Fortuna zwrócił się z zapytaniem dotyczącym skuteczności działania Komisji. Ile jest 
osób wezwanych i w jakim wieku w skali roku i jak to się odnosi do roku poprzedniego.
Przewodniczący Komisji odpowiedział, że wiek tych osób drastycznie się obniża, co jest bardzo 
niepokojące. Jeśli chodzi o ilość osób szacujemy, że jest to podobna wielkość, na poziomie 70 – 
110 osób. Jednak na 178 zgłoszeń mamy 89 nowych osób; różnica wynika z tego, że duża liczba 
osób wzywanych na Komisję nie reaguje na te wezwania. 
Radny Kazimierz Łakomiec zwrócił się z prośbą o wydawanie pozwoleń na sprzedaż dla osób, 
które złożyły stosowny wniosek.
Przewodniczący Komisji  odpowiedział,  że zgodnie z przyjętą przez radę uchwałą limit  sklepów 
wynosi 50, zaś gastronomii – 20. w związku z powyższym ta liczba nie może zostać przekroczona. 
Natomiast  w kontekście konkretnego przypadku,  o którym pewnie radnemu wiadomo, wniosek 
musi  spełniać odpowiednie  normy,  m.in.  prawo do lokalu  jest  takim założeniem.  W związku z 
powyższym, jeżeli jest sprzeciw współwłaściciela budynku, w którym umiejscowiony jest sklep, nie 
możemy wydać stosownego zezwolenia. 
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Przewodniczący Komisji zaapelował do zebranych o zwrócenie uwagi na to, co dzieje się w okolicy 
sklepu i zgłaszanie przypadków sprzedaży nieletnim, sprzedaży nietrzeźwym, czy też na osoby 
kierujące pod wpływem alkoholu. 
Więcej uwag radni nie zgłosili.
Sprawozdanie zostało przyjęte do akceptującej wiadomości.

Ad. 12.
Projekt  uchwały  w  sprawie  uchwalenia  Gminnego  Programu  Profilaktyki,  Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Masłowie na rok 2009.
Projekt  szczegółowo przedstawił  pan Tomasz Lato – Przewodniczący Komisji  ds.  Profilaktyki  i 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 
Radni nie wnieśli  uwag.
Uchwała  XXIX/230/09  Rady  Gminy  Masłów  w  sprawie  uchwalenia  Gminnego  Programu 
Profilaktyki,  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych  i  Narkomanii  w  Masłowie  na  rok 
2009 – została podjęta 15 głosami „za”,  jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik protokołu.

Ad. 13.
Projekt uchwały w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego dotyczącego przejęcia przez 
Gminę Masłów od właścicieli nieruchomości obowiązku w zakresie pozbywania się zebranych na 
terenie nieruchomości odpadów komunalnych za odpłatnością w wysokości ustalonej przez Radę 
Gminy Masłów.
Temat przedstawił Włodzimierz Korona – Wójt Gminy Masłów. 
Projekt został przygotowany w oparciu o informacje dotyczące ilości podpisanych umów na odbiór 
pojemników oraz zgłoszeń o nielegalnych wysypiskach śmieci,  które masowo pojawiają się na 
naszym terenie.  Wójt wyjaśnił przyjęte założenia dotyczące przeprowadzenia referendum i jego 
ewentualne skutki. 
Radny Tadeusz Kumański poprosił o uściślenie wielkości kosztów.
Wójt odpowiedział, że mogą to być jedynie kalkulacje, gdyż dokładne kwoty będą ustalane przez 
Radę. Przymierzamy się do kwoty 150 zł rocznie, co w porównaniu do obecnych 210 zł (przy 2-
krotnym opróżnianiu pojemników) jest opłacalne dla mieszkańców. 
Komisja  Ochrony  Środowiska,  Gospodarki  Gruntami  i  Rolnictwa,  na  posiedzeniu  w  dniu 
31.03.2009 r. pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt (stanowi załącznik).
Komisja  Budżetu  i  Finansów  na  posiedzeniu  w  dniu  30.03.2009  r.  zaopiniowała  pozytywnie 
omawiany projekt (stanowi załącznik).
Radny Robert Fortuna zwrócił się z pytaniem, czy na pewno będzie to podatek uzależniony od 
ilości osób w gospodarstwie.
Wójt odpowiedział, że tak, w jakiś sposób trzeba to będzie uwzględnić.
Pan Tomasz Lato – Przewodniczący Rady Powiatu zwrócił się z pytaniem, czy przewiduje się jakąś 
kampanię, ulotki informacyjne skierowane do mieszkańców.
Wójt  odpowiedział,  że  uruchomiliśmy  ten  temat  w  ostatnim  możliwym  terminie.  W  związku  z 
powyższym na bieżąco pracujemy nad tematem. 
Radna Małgorzata Kozubek zwróciła się z pytaniem w jakim terminie ta opłata by weszła w życie, 
gdyby referendum zostało przyjęte.
Wójt  odpowiedział,  że  od  momentu  uprawomocnienia  się  decyzji  należałoby  zgłosić 
wypowiedzenie dotychczasowej umowy, przygotować dokumentację, wybrać zakład, który zajął by 
się odbieraniem odpadów; czyli do końca roku kalendarzowego na pewno jest co robić. 
Sołtys Jan Sobecki zapytał, co w sytuacji, jeśli mieszkańcy nie zgodzą się na takie rozwiązanie, 
gdyż jest to problem, który pojawia się od dłuższego czasu.
Wójt  odpowiedział,  że w takiej  sytuacji  pozostaje zachować dotychczasowe warunki,  z  tym że 
urząd przeprowadzi kontrole gospodarstwo, po gospodarstwie, gdyż obowiązkiem właściciela jest 
okazanie się dokumentem potwierdzającym odbiór odpadów. I wtedy dopiero pojawi się wrzawa, 
gdyż nikt nie będzie dyskutował, tylko będziemy kierować wnioski do kolegium. 
Sołtys Janusz Obara, przy okazji tego tematu, poprosił o odbiór 6 worków zebranych śmieci przy 
ul. Panoramicznej.
Nie wniesiono więcej uwag do projektu.
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Uchwała  Nr  XXIX/231/09  Rady  Gminy  Masłów  w  sprawie  przeprowadzenia  referendum 
gminnego  dotyczącego  przejęcia  przez  Gminę  Masłów  od  właścicieli  nieruchomości  
obowiązku  w  zakresie  pozbywania  się  zebranych  na  terenie  nieruchomości  odpadów 
komunalnych za odpłatnością w wysokości ustalonej przez Radę Gminy Masłów – przyjęta 
została 15 głosami „za”, jednogłośnie i stanowi załącznik protokołu. 

Ad. 14.
Projekt  uchwały  w  sprawie  zmiany  uchwały  Nr  XXVII/216/08  Rady  Gminy  Masłów z  dnia  30 
grudnia 2008 roku w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
Projekt omówił pan Dariusz Korczyński– Kierownik referatu BiGP.
Przygotowany projekt ma na celu poprawienie zapisu załącznika do uchwały Nr XXVIII/216/09 w 
wierszu 6 kolumna nr 2, gdzie omyłkowo wpisano lokalizację ulicy Granicznej (zmiana z Masłów 
Pierwszy na Wola Kopcowa). 
Komisja  do  Spraw  Inwestycji  na  posiedzeniu  w  dniu  31.03.2009  r.  zaopiniowała  pozytywnie 
przedstawiony projekt (stanowi załącznik).
Nie zgłoszono uwag.
Uchwała Nr XXIX/232/09 Rady Gminy Masłów w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/216/08 
Rady Gminy Masłów z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie zaliczenia dróg do kategorii  
dróg gminnych  – przyjęta  została  15  głosami  „za”,  jednogłośnie.  Uchwała  stanowi  załącznik 
protokołu. 

Ad. 15. 
Projekt  uchwały  w  sprawie  ustalenia  przebiegu  istniejących  dróg  gminnych  na  terenie  gminy 
Masłów wykazanych w uchwale Rady Gminy Masłów Nr XXVII/216/08 z dnia 30 grudnia 2008 
roku.
Omówienia tematu dokonał pan Dariusz Korczyński– Kierownik referatu BiGP.
Przewodniczący  Komisji  do  Spraw  Inwestycji  odczytał  pozytywną  opinię  do  przedstawionego 
projektu (stanowi załącznik).
Radni nie wnieśli uwag.
Uchwała Nr XXIX/233/09 Rady Gminy Masłów w sprawie ustalenia przebiegu istniejących 
dróg gminnych na terenie gminy Masłów wykazanych w uchwale Rady Gminy Masłów Nr 
XXVII/216/08 z dnia 30 grudnia 2008 roku  – przyjęta została 15 głosami „za”,  jednogłośnie i 
stanowi załącznik protokołu. 

Ad. 18.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej na działce Nr 
ewid. 432 położonej w Dąbrowie.
Projekt przedstawił pan  Dariusz Korczyński– Kierownik BiGP.
Komisja  Ochrony  Środowiska,  Gospodarki  Gruntami  i  Rolnictwa,  na  posiedzeniu  w  dniu 
31.03.2009 r. pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt (stanowi załącznik).
Radni nie zgłosili uwag.
Uchwała Nr XXIX/234/09 Rady Gminy Masłów w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie 
służebności gruntowej na działce Nr ewid. 432 położonej w Dąbrowie – przyjęta została w 
głosowaniu 15 „za”, jednogłośnie i stanowi załącznik protokołu. 

Ad. 19.
Projekt  uchwały  w  sprawie  warunków wykonania  odcinka  sieci  wodociągowej  w  miejscowości 
Dąbrowa Kolonia i zwolnienia z opłaty regulaminowej wnioskodawcę – Firmę AUTO-SKAR spółka 
z o.o. z siedzibą w Kielcach – właściciela działek położonych w msc. Dąbrowa gmina Masłów o 
numerach ewidencyjnych: 280/1, 280/2, 280/3, 280/4, 281/1, 281/2, 281/3, 281/4, 282/2, 282/4, 
283/1, 283/2, 283/3, 283/4, 283/5.

Radny  Mirosław Januchta  –  Przewodniczący  Komisji  Budżetu  i  Finansów wyjaśnił  stanowisko 
Komisji w tej sprawie i wniosek o zdjęcie z porządku obrad tego punktu. Podstawą do złożenia tego 
wniosku  był  brak  kompletnych  informacji  w  sprawie  własności  działek  i  ewentualnych  zgód 
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właścicieli. 
Radny Kazimierz Rachwał – Przewodniczący Komisji do spraw Inwestycji wyjaśnił, że posiedzenie 
Komisji ds. Inwestycji zostało przełożone na kolejny dzień ze względu na kolizję z Komisją Budżetu 
i  Finansów. W związku z powyższym opinia w tej sprawie była pozytywna.  Z uwagi na fakt,  iż 
brakowało  zgody  jednego  właściciela,  postawiony  został  warunek,  że  dokument  musi  zostać 
uzupełniony do dnia sesji,z czego pani Zgoda się wywiązała. 
Wójt  wyjaśnił  dokładnie sprawę posiedzeń komisji  stałych i  poprosił  o dokładne przedstawienie 
tematu.  
Omówienia dokonał pan Dariusz Korczyński – Kierownik BiGP.
Komisja do Spraw Inwestycji na posiedzeniu w dniu 31.032009 r. zaopiniowała projekt pozytywnie 
(stanowi załącznik protokołu). 
Radny  Mirosław  Januchta  –  Przewodniczący  Komisji  Budżetu  i  Finansów,  w  imieniu  Komisji 
wycofał  złożony  uprzednio  wniosek  i  poprosił  członków  Komisji  o  zabranie  głosu,  jeśli  mają 
odmienne zdanie w tej sprawie. 
Radny Robert Fortuna zwrócił się z zapytaniem, czy nie należałoby zrobić przerwy i w tym czasie 
Komisja Budżetu i Finansów przegłosuje na nowo stanowisko w tej sprawie. 
Radny  Artur  Pawelec  poprosił  Przewodniczącą  o  możliwość  przegłosowania  wniosku  przez 
Komisję Budżetu i Finansów, bez opuszczania sali. 
Przewodnicząca Rady oddała głos Przewodniczącemu Komisji Budżetu i Finansów.

W głosowaniu 5 „za”, jednogłośnie Komisja Budżetu i Finansów wycofała złożony uprzednio 
wniosek o zdjęcie z porządku obrad projektu uchwały w w/w sprawie. 
Radny Kazimierz Łakomiec zwrócił się z pytaniem, z ilu opłat w sumie zwalniamy właścicieli. 
Wójt  odpowiedział,  że  zwalniamy jedynie  z  jednej  opłaty 2.050 zł  inwestora,  który z  własnych 
środków zaproponował wykonanie sieci. 
Więcej uwag nie zgłoszono.
Przewodnicząca przystąpiła do głosowania nad projektem uchwały. 
Uchwała Nr XXIX/234/09 Rady Gminy Masłów w sprawie warunków wykonania odcinka sieci  
wodociągowej  w  miejscowości  Dąbrowa  Kolonia  i  zwolnienia  z  opłaty  regulaminowej 
wnioskodawcę – Firmę AUTO-SKAR spółka z o.o. z siedzibą w Kielcach – właściciela działek 
położonych w msc. Dąbrowa gmina Masłów o numerach ewidencyjnych: 280/1, 280/2, 280/3,  
280/4,  281/1,  281/2,  281/3,  281/4,  282/2,  282/4,  283/1,  283/2,  283/3,  283/4,  283/5 –  przyjęta 
została w głosowaniu 15 „za”, jednogłośnie i stanowi załącznik protokołu. 

Ad. 20.
Projekt  uchwały  w  sprawie  warunków  wykonania  odcinka  sieci  kanalizacji  sanitarnej  w 
miejscowości Dąbrowa Kolonia i zwolnienia z opłaty regulaminowej wnioskodawcę – Firmę AUTO-
SKAR spółka z o.o. z siedzibą w Kielcach – właściciela działek położonych w msc. Dąbrowa gmina 
Masłów o numerach ewidencyjnych: 280/1, 280/2, 280/3, 280/4, 281/1, 281/2, 281/3, 281/4, 282/2, 
282/4, 283/1, 283/2, 283/3, 283/4, 283/5 
Temat przedstawił szczegółowo  Kierownik referatu BiGP – Dariusz Korczyński.
Komisja  do Spraw Inwestycji  pozytywnie  zaopiniowała  przedstawiony projekt  uchwały (stanowi 
załącznik).
Nie zgłoszono uwag do projektu.
Uchwała Nr XXIX/235/09 Rady Gminy Masłów w sprawie warunków wykonania odcinka sieci  
kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrowa Kolonia i zwolnienia z opłaty regulaminowej  
wnioskodawcę – Firmę AUTO-SKAR spółka z o.o. z siedzibą w Kielcach – właściciela działek 
położonych w msc. Dąbrowa gmina Masłów o numerach ewidencyjnych: 280/1, 280/2, 280/3,  
280/4,  281/1,  281/2,  281/3,  281/4,  282/2,  282/4,  283/1,  283/2,  283/3,  283/4,  283/5 –  przyjęta 
została w głosowaniu 15 „za”, jednogłośnie i stanowi załącznik protokołu. 

Ad. 21.
Projekt uchwały w sprawie warunków wykonania odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Wola 
Kopcowa  i  zwolnienia  z  opłaty  regulaminowej  wnioskodawców  P.  Marcina  Morąg  właściciela 
działek nr ewid. 289/9, 289/10, 289/11, 289/12 położonych w Woli Kopcowej oraz P. Jacka Moćko 
właściciela  działek  o  nr  ewid.   289/3,  289/4,  289/5,  289/6  położonych  w  Woli  Kopcowej  ul. 
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Wspólna.
Dariusz Korczyński – Kierownik referatu BiGP omówił szczegółowo projekt.
Komisja do Spraw Inwestycji pozytywnie zaopiniowała niniejszy projekt (stanowi załącznik).
Komisja Budżetu i  Finansów na posiedzeniu w dniu 30.03 br.  pozytywnie zaopiniowała projekt 
(stanowi załącznik).
Nie zgłoszono uwag.
Uchwała Nr XXIX/236/09 Rady Gminy Masłów w sprawie warunków wykonania odcinka sieci  
wodociągowej  w  miejscowości  Wola  Kopcowa  i  zwolnienia  z  opłaty  regulaminowej  
wnioskodawców P. Marcina Morąg właściciela działek nr ewid. 289/9, 289/10, 289/11, 289/12 
położonych w Woli Kopcowej oraz P. Jacka Moćko właściciela działek o nr ewid.  289/3,  
289/4, 289/5, 289/6 położonych w Woli Kopcowej ul. Wspólna – została przyjęta w głosowaniu 
15 „za”, jednogłośnie i stanowi załącznik protokołu.

Ad. 22.
Projekt uchwały w sprawie warunków wykonania odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Wola 
Kopcowa i zwolnienia z opłaty regulaminowej wnioskodawców P. Magdaleny i Marcina Majewskich 
właścicieli działek o nr ewid. 290/5, 290/6, 290/7, 290/8 położonych w Woli Kopcowej ul. Wspólna
Kierownik referatu BiGP przedstawił projekt uchwały.
Przewodniczący Komisji do Spraw Inwestycji odczytał pozytywną opinię do omawianego projektu 
(stanowi załącznik).
Przewodniczący  Komisji  Budżetu  i  Finansów  odczytał  pozytywną  opinię  Komisji  do 
przedstawionego projektu (stanowi załącznik protokołu)
Nie wniesiono uwag.
Uchwała  Nr  XXIX/237/09  Rady  Gminy  Masłów  w  sprawie  wykonania  odcinka  sieci 
wodociągowej  w  miejscowości  Wola  Kopcowa  i  zwolnienia  z  opłaty  regulaminowej 
wnioskodawców P. Magdaleny i Marcina Majewskich właścicieli działek o nr ewid. 290/5,  
290/6, 290/7, 290/8 położonych w Woli Kopcowej ul. Wspólna – została przyjęta w głosowaniu 
15 „za”, jednogłośnie i stanowi załącznik protokołu. 

Ad. 23.
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy. 
Temat przedstawiła pani Małgorzata Kumór – Skarbnik Gminy.
Zwiększa się plan dochodów o kwotę 344.429 zł, przy zwiększeniu planu wydatków gminy o kwotę 
2.996.829 zł,  co powoduje zwiększenie deficytu budżetu do kwoty 4.442.174 zł,  który zostanie 
pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 2.973.841 zł oraz wolnych 
środków w kwocie 1.468.333 zł.
Wójt Włodzimierz Korona przedstawił planowaną kolejność dużych zadań inwestycyjnych i wyjaśnił 
szczegółowo ich hierarchię. 
Komisja  Budżetu  i  Finansów  na  posiedzeniu  w  dniu  30.03.2009  r.  pozytywnie  zaopiniowała 
omawiany projekt uchwały. 
Radna Małgorzata Kozubek zwróciła się z pytaniem, czy takie zadania jak malowanie dachu w 
budynkach:  Szkoły  Podstawowej  w  Masłowie  Pierwszym  i  Mąchocicach  –  Scholasterii  jest 
przewidziane do realizacji.
Pani Skarbnik odpowiedziała, że ta inwestycja w Masłowie Pierwszym została przyjęta w budżecie 
na rok 2009, w związku z tym środki na zadanie są zabezpieczone i zostanie ona zrealizowana, 
zaś dzisiejsza zmiana w budżecie zakłada realizację tego zadania w Mąchocicach – Scholasterii. 
Radny  Robert  Fortuna  zwrócił  się  z  pytaniem  dotyczącym  różnicy  w  kwotach  dotyczących 
profilaktyki alkoholowej. 
Pani Skarbnik omówiła kolejno kwoty przedstawione w sprawozdaniu z wykonania budżetu.
Radna Kozubek zapytała również o kilka lamp ulicznych na drogach gminnych, tzn. w grudniu 
mieliśmy deklarację,  że będzie to temat na I  kwartał  bieżącego roku;  dziś w projekcie zmiany 
uchwały budżetowej widzimy, że pojawiła się ulica słoneczna, a co z pozostałymi ulicami.
Wójt odpowiedział, że w związku z innymi pilnymi sprawami oraz chorobą pracownika i Zastępcy 
Wójta, ten temat został niejako zepchnięty na dalszy plan, co nie znaczy, że o nim nie pamiętamy. 
Dlatego bieżące naprawy staramy się wykonać, zaś większe inwestycje czekają na powrót Pani 
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Jarosz. Z informacji jakie otrzymałem wynika, że potrwa to do świąt. 
Natomiast, jeśli chodzi o ulicę słoneczną, jest to odrębny temat związany z faktem, iż mieszkańcy 
wykonali  sieć  energetyczną  podziemną  z  własnych  środków  i  nie  przekazali  jej  do  Zakładu 
Energetycznego. Konsekwencją tego jest brak możliwości korzystania z tej sieci, co uniemożliwia 
wykonanie oświetlenia ulicznego. Dlatego chcielibyśmy przeznaczyć środki na wyprostowanie tej 
sytuacji i wykonanie projektu oświetlenia na tym odcinku.  
Radny Bogusław Moskal  zwrócił  się  z  zapytaniem,  kiedy zmieniła  się  kwota przeznaczona na 
wykonanie drogi w kierunku Kajetanowa; zgłoszone było 50.000 zł, a wpisane jest 20.000 zł, czy to 
dodatkowa kwota. 
Pani Skarbnik odpowiedziała, ze nic nie dokładamy, taka kwota była przyjęta.
Radny  Rafał  Brzoza  wyjaśnił,  że  o  ile  sobie  przypomina,  składał  wniosek  o  20.00  zł,  Wójt 
przychylając się do tego wniosku zaproponował 50.000 zł. 
Pani Skarbnik odpowiedziała, że taka kwota była przyjęta przy uchwalaniu budżetu i jest w stanie 
to udowodnić.
Wójt przy okazji tego tematu wyjaśnił na jakim etapie jest realizacja drogi. 
Radny Moskal zapytał o oświetlenie ulicy Kwarcytowej, czy temat będzie omawiany po powrocie 
pani Jarosz i poprosił o zwrócenie uwagi na realizację chodnika w Masłowie Drugim, w związku z 
problemami Funduszu Spójności, który zakładał realizację sieci kanalizacyjnej na tym terenie.
Wójt  odpowiedział,  że  zmiana  Funduszu  Spójności  znacznie  wpłynęła  na  te  projekty,  które 
mieliśmy gotowe do realizacji, a które w znacznym stopniu były uzależnione od wykonania zadań 
realizowanych w ramach  Funduszu  Spójności.  Chodnik  w Masłowie  Drugim nie  do  końca był 
uzależniony od Spójności.  Przyjęliśmy wstępnie  podział  tego zadania  na dwa lata,  tzn.  część 
realizowana w tym roku, druga w kolejnym i to Rada zadecyduje który odcinek najpierw. Jednak 
głównym problemem  jest kwestia finansowania, z uwagi na fakt iż jest to droga powiatowa, w 
związku z powyższym zadanie winno być współfinansowane, a Powiat już deklaruje, że nie ma 
pieniędzy. Dlatego, należy się zastanowić w jakim stopniu pokryjemy koszty;  będzie to decyzja 
Rady.
Radny Moskal  zapytał,  czy przebudowa wodociągu w Masłowie Drugim też jest  zagrożona,  w 
związku z Funduszem Spójności.
Wójt odpowiedział, że to zadanie będzie realizowane bez przeszkód, gdyż „spięcie dwóch sieci na 
Klonówce poprawi jakość przepływu wody przez zwiększenie ciśnienia. 
Więcej uwag radni nie zgłosili.
Uchwała Nr XXIX/239/09 Rady Gminy Masłów w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy 
– podjęta została 15 głosami „za”, jednogłośnie i stanowi załącznik protokołu. 

Ad. 24.
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy. 
Przewodnicząca Rady odczytała skargę pana Mieczysława Kosakiewicza na działalność wójta, 
która została przekazana Komisji Rewizyjnej.
Radny Rafał Lis – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej odczytał protokół Komisji z dnia 16.03.2009 
roku (stanowi załącznik protokołu).
Wójt przybliżył problem działki położonej w Dąbrowie, będącej kwestią sporną z właścicielem, który 
domaga się pozwolenia na budowę stacji paliw w tym miejscu oraz przebieg sprawy związanej z 
obszerną korespondencją i odwołaniami do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. 
Radny  Bogusław  Moskal  zwrócił  się  z  pytaniem,  czy  Rada  musi  podejmować  uchwałę  w  tej 
sprawie.
Wójt odpowiedział, że tryb skargowy wymaga podjęcia uchwały w sprawie skargi. 
Więcej uwag radni nie zgłosili.
Uchwała Nr XXIX/240/09 Rady Gminy Masłów w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność 
Wójta Gminy – została przyjęta w głosowaniu 15 „za”, jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik 
protokołu. 

Ad. 25.
Projekt  uchwały  w  sprawie  ogłoszenia  V  edycji  konkursu  na  najładniejsze  sołectwo  w gminie 
Masłów 2009 roku.

10 z 13



Projekt przedstawił Sekretarz Gminy Masłów – Pan Bogusław Krukowski.
Jest to cyklicznie podejmowana uchwała w czterech kategoriach: najładniejsze sołectwo, zagroda, 
posesja i plac przed firmą. Zarządzeniem Wójta przyjmuje się 6-osobowy skład komisji.
Komisja Ochrony Środowiska, Gospodarki Gruntami i Rolnictwa na posiedzenie w dniu 31.03.2009 
roku pozytywnie zaopiniowała niniejszy projekt uchwały (stanowi załącznik protokołu).
Nie zgłoszono uwag. 
Uchwała Nr XXIX/241/09 Rady Gminy Masłów w sprawie ogłoszenia V edycji konkursu na 
najładniejsze sołectwo w gminie Masłów 2009 roku – została przyjęta w głosowaniu 15 „za”, 
jednogłośnie i stanowi załącznik protokołu. 

Ad. 26.
Informacja  Komisji  Ochrony Środowiska,  Gospodarki  Gruntami  i  Rolnictwa  dot.  działki  Nr  408 
objętej komunalizacją.
Pan Dariusz Korczyński – Kierownik referatu Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej przedstawił 
szczegółowo  temat,  dotyczący  działki  nr  ewid.  408  położonej  w  Mąchocicach  Kapitulnych, 
stanowiącej własność gminy.
Radny Mirosław Januchta  zwrócił  się  z  pytaniem,  czy wniosek na  rozbudowę strażnicy,  która 
znajduje się na owej działce, został złożony.
Sekretarz odpowiedział, że nabór odbywał się do końca marca; wniosek został złożony w terminie, 
jednak rozstrzygnięcia jeszcze nie ma. 

Ad. 27.
Informacja o stanie mienia komunalnego 
Wójt Włodzimierz Korona zabrał głos odnośnie mienia komunalnego. Jest to temat, który cyklicznie 
pojawia się na posiedzeniach Rady, nie dlatego, ze przymierzamy się do sprzedaży gruntów, lecz 
dlatego  by  wszyscy  mieli  świadomość,  że  tam  gdzie  zaczynamy  realizować  duże  zadania 
inwestycyjne,  musimy  starać  się  zachować  równowagę  w  budżecie.  Sprzedaż  gruntów  jest 
sposobem na pozyskanie środków na realizację zadań, np. w Brzezinkach, gdzie priorytetem jest 
budowa sieci wodociągowej, czy w Mąchocicach Kapitulnych, gdzie musimy zabezpieczyć środki 
na  rozbudowę  strażnicy.  W  tym  przypadku  mamy  do  dyspozycji  dwie  działki,  z  czego  teren 
dawnego  kółka  rolniczego,  z  uwagi  na  atrakcyjność  chcielibyśmy  zostawić.  Natomiast  drugą 
działkę położoną w Mąchocicach Kapitulnych Górnych przymierzamy do sprzedaży. 
Radny Bogusław Moskal zwrócił się z pytaniem, czy jest to grunt dzierżawiony. 
Wójt  wyjaśnił,  że  umowa  na  dzierżawę  wygasła,  w  związku  z  powyższym  zwróciliśmy  się  z 
zapytaniem,  czy  zainteresowany  chce  przedłużyć  umowę,  gdyż  zgłosił  ten  teren  do  Agencji 
Restrukturyzacji, jednak nie otrzymaliśmy odpowiedzi. 
Sołtys Mąchocic Kapitulnych – pan Jan Sobecki wyjaśnił, iż z informacji jakie otrzymał wynika, że 
to Wójt nie przedłużył umowy. 
Wójt odpowiedział, że prowadził rozmowy, jednak osoby te są zainteresowane kupnem tego gruntu 
na poszerzenie podwórka, gdyż jest to sąsiedztwo terenów. Może się to odbyć jedynie w formie 
przetargu. 
Wójt omówił szczegółowo pozostałe działki zlokalizowane w Domaszowicach i Woli Kopcowej. Jest 
to  wstępna  informacja  o  zamiarze  sprzedaży  i  jeśli  przebrniemy  przez  etap  przygotowań 
dokumentacji, zwrócimy się z konkretnym pomysłem do Rady o wydanie decyzji. 
Sołtys  Sobecki  zwrócił  się  z  pytaniem,  czy  obydwie  działki  zlokalizowane  w  Mąchocicach 
Kapitulnych na Golicy, tzw. „działki Kowalskiego” są przeznaczone do sprzedaży.
Wójt odpowiedział, ze tak, jednak jest tam jeszcze jeden problem związany z lokalizacją siedliska 
na gruncie gminnym, gdzie umiejscowiona jest stodoła, budynek gospodarczy i dom. Jednak mimo 
naszych  usilnych  próśb,  nie  wykazują  inicjatywy  na  porozumienie.  Kiedy  zaproponowaliśmy 
sensownie wydzielić część mieszkalną, stwierdzili,  że nie będą mieć dostępu do stodoły, mając 
pełną świadomość, że nie mają żadnego dokumentu na ten teren. 
Więcej uwag radni nie zgłosili i.
Przewodnicząca zamknęła dyskusję.
Radni przyjęli przedstawioną informację do akceptującej wiadomości.  
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Ad. 28.
Interpelacje i zapytania radnych. 
Przewodnicząca zwróciła się z informacją o zniszczonej drodze gminnej w Barczy, obok budynku 
szkoły z prośbą o jej naprawienie.
Radny Andrzej Pedrycz zabrał głos odnośnie:
− zniszczonej  drogi  na  ulicy  Letniskowej  od  posesji  P.  Białek  do  P.  Stępień  z  prośbą  o 

uzupełnienie żwiru,
− ulica Wspólna do poprawy w całości, gdyż nie da się tamtędy nawet przejść,
− ulica Świętokrzyska w okolicy Domu Ludowego – prośba o postawienie barierek i oznaczeń 

przy szkole.
Pan  Dariusz  Korczyński  poinformował,  że  we  wtorek  planowany  jest  objazd  Komisji  ds. 
Bezpieczeństwa po drogach powiatowych zlokalizowanych na naszym terenie.
Radny  Mirosław  Januchta  zwrócił  się  z  prośbą  o  uzupełnienie  oświetlenia  w  Mąchocicach 
Kapitulnych od szkoły w kierunku Mąchocic Dolnych. Ponadto prośba o uzupełnienie oznaczeń 
przystanków BUS, gdyż tylko 4 słupki zostały umiejscowione.
Sekretarz odpowiedział, że przewoźnik, który jeździł poprosił o 4 słupki i zostały one ustawione. 
Jednak w między czasie pojawił się drugi przewoźnik, który nie kontaktował się z urzędem gminy, 
w związku z tym nie mieliśmy żadnej informacji, że jest ktoś taki; zgłosimy potrzebę dodatkowych 3 
słupków. 
Radny Januchta poprosił także o uzupełnienie wysiewki na zatoce autobusowej  w Mąchocicach 
Kapitulnych.
Radny Andrzej  Kułak  poprosił  o  remont  wiaty  przystankowej  w Masłowie  Pierwszym,  obok ul. 
Podklonówka (w kierunku do Kielc) oraz poprawienie wysiewki w tej samej okolicy, przy przystanku 
„dla wysiadających”.
Wójt zwrócił się z prośbą do rady, by zebrać informacje, które wiaty przystankowe nadają się do 
remontu i zgłosić je zbiorczo, jednym zamówieniem.
Radny Kułak zgłosił również konieczność uporządkowania działki przy ul. Podklonówka (działka 
narożna), gdzie zarastające krzaki utrudniają widoczność.
Wójt odpowiedział,że jest to grunt prywatny, w związku z tym możemy jedynie monitować sprawę. 
Radny Tadeusz Kumański zwrócił się z pytaniem, co z przystankami przy nowej drodze E74 oraz 
zgłosił konieczność oczyszczenia rowów przy drodze nr 73.
Wójt  odpowiedział,  że pierwsze z tych zadań jest  w trakcie realizacji,  gdyż była deklaracja, że 
odbudują te wiaty, zaś druga sprawa była zgłaszana, więc ponowimy pismo. 
Radny  Kazimierz  Łakomiec  zgłosił  potrzebę  oczyszczenia  przepustu  przy  cmentarzu  w 
Brzezinkach.
Radny Robert  Fortuna zabrał  głos odnośnie przystanków,  które są miejscem schadzek,  czego 
skutkiem jest sterta śmieci, butelek, itp. Czy nie byłoby możliwości zatrudnienia kogoś, kto zadbał 
by o porządek na kilku przystankach.
Wójt  odpowiedział,  że  jest  to  jakieś  rozwiązanie,  stąd  prośba  do  radnych  z  tego  terenu  o 
zgłoszenie konkretnych nazwisk, gdyż radni mają orientację, kto jest blisko i mógłby się tym zając. 
Radny Fortuna zgłosił również:
− potrzebę  zmiany  lokalizacji  pojemników  do  segregacji,  które  nota  bene  zniknęły  z  placu 

szkolnego;
− konieczność naprawy drogi obok posesji pana Gołąbka (w okolicach dawnej mleczarni),
− potrzebę naprawy kratki ściekowej na wysokości sklepu p. Stelmaszczyk i zapytał,
− jak wygląda sprawa ciągu pieszo – rowerowego przy drodze powiatowej wzdłuż Lubrzanki. 
Wójt  odpowiedział,  że  lokalizacja  na  pewno  się  znajdzie,  mamy  trochę  terenu  obok  ośrodka 
zdrowia, czy apteki. Musimy tylko ustalić gdzie zlokalizować pojemniki i co się z nimi stało. Co do 
drogi, to jet ona stale naprawiana. Zaś co do ustaleń nt. ciągu pieszo -jezdnego, doszliśmy do 
porozumienia z powiatem i mamy wstępne deklaracje na podpisanie umowy, do granicy gminy w 
kierunku do Wilkowa.  Nie  zdecydowałem się  na podpisanie  umowy z Województwem, z  kilku 
powodów m.in. sprawy finansowe odegrały ważną rolę.
Radny Bogusław Moskal zgłosił:
− potrzebę zamontowania przystanku na Dolinie Marczakowej,
− naprawę drogi przy ulicy Panoramicznej w Masłowie Drugim,
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− potrzebę naprawy kratki przy tej ulicy,
− naprawę obsuwającego się brzegu przy ul. Panoramicznej.
Radny Tadeusz Kumański poprosił o utwardzenie placu, na którym zlokalizowane są pojemniki do 
segregacji  śmieci.  Radny  Rafał  Lis  złożył  podziękowanie  za  wykonanie  chodnika  i  poprosił  o 
uzupełnienie tłuczniem pojedynczych luk między jezdnią a krawężnikiem. 
Radny  Moskal  wyraził  swoje  odczucia  związane  z  budowa  chodników,  które  mogły  być  już 
zrealizowane, ale w związku z budową kanalizacji zostały przesunięte. Teraz kiedy jest potrzeba 
budowy chodników, my wchodzimy w projekty budowy solarów. Przecież ludzi to nie interesuje.
Wójt odpowiedział, że mamy ponad 400 zgłoszeń na solary. 
Radna Małgorzata Kozubek poinformowała, ze do dzisiejszego przedpołudnia otrzymała około 60 
zgłoszeń. Termin składania jest do dziś, a co z tymi osobami, które zgłoszą się do sołtysów jutro 
lub w niedzielę. 
Wójt  odpowiedział,  ze listy zostaną ostatecznie zamknięte w poniedziałek. Jednak należy mieć 
świadomość, że spośród tych, którzy wyrazili wolę udziału w tym przedsięwzięciu trzeba będzie 
wylosować grupę ludzi, która weźmie udział w projekcie. 
Radna Kozubek zwróciła się z prośbą o:
− przystanek do remontu obok posesji P. Ciosek,
− zakup przykrywki do studzienki melioracyjnej przy lotnisku w Masłowie.
Wójt odpowiedział, że zostało to dziś zakupione.
Sołtys  Ryszard  Januchta  poprosił  o  remont  drogi  i  barierek  przy  moście  obok  cmentarza  w 
Brzezinkach.
Sołtys  Jan  Sobecki  zwrócił  się  z  prośba  o  dowieszenie  jednej  lub  dwóch  lamp  ulicznych  w 
okolicach przystanku autobusowego w Mąchocicach Kapitulnych  (na tzw. między górach).
Sołtys Doliny Marczakowej pan Janusz Obara poprosił o naprawienie dziurawej drogi w kierunku 
do Kajetanowa. 
Sołtys Wiśniówki  pani Maria Bysiak poprosiła o ponowienie monitu w sprawie uporządkowania 
działek przez prywatnych właścicieli, w okolicy parku. 
Wójt odpowiedział, że taka informacja zostanie ponownie wysłana. 
Więcej uwag nie zgłoszono.

Ad. 21.
Sprawy organizacyjne, komunikaty.
Radny Artur  Pawelec  przedstawił  wyniki  przeprowadzonej  ankiety  nt.  organizacji  szkolenia  dla 
radnych, przesyłania informacji pocztą elektroniczną i informacji sms o posiedzeniach komisji. 
Wójt  powiadomił,  że  prowadził  rozmowy  z  Burmistrzem  Krakiem  nt.  wspólnego  szkolenia  dla 
radnych. Jak tylko zapadnie konkretny termin – poinformujemy Radę. 
Sekretarz Gminy przypomniał o upływającym z dniem 30 kwietnia, terminie składania oświadczeń 
majątkowych. 
Przewodnicząca  Rady  poinformowała,  iż  w  dniu  20  kwietnia  2009  roku  od  godziny  15.00 
planowany  jest  objazd  po  drogach  gminnych  w  celu  rozeznania  konieczności  wykonania 
planowanych zadań (zbiórka na parkingu, pod urzędem gminy). 
Po  wyczerpaniu  tematyki  o  godzinie  18.15  Przewodnicząca  Rady  podziękowała  za  udział  i 
zamknęła posiedzenie. 

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