
Protokół Nr XXXI/2009
z sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Masłów, 
która odbyła się w dniu 12 maja 2009 roku

Tematyka sesji:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie sprawozdania ze współpracy Gminy Masłów z organizacjami pozarządowymi i innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2008 rok.

Projekty uchwał w spra  wie:  

5. uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Masłów z Organizacjami Pozarządowymi 

oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2009 rok 

6. przyjęcia  zasad  i  trybu  wyboru  członków Gminnej  Komisji  ds.  Referendum  oraz  członków 

Obwodowych  Komisji  ds.  Referendum  w  referendum  lokalnym  zarządzonym  na  dzień  7 

czerwca 2009 r. przez Radę Gminy Masłów;

7. ustalenia  liczby  punktów  sprzedaży  napojów  alkoholowych  zawierających  powyżej  4,5% 

alkoholu z wyjątkiem piwa,  przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i  w 

miejscu  sprzedaży  oraz  zasad  usytuowania  miejsc  sprzedaży  i  podawania  napojów 

alkoholowych na terenie Gminy Masłów.

8. zmiany uchwały budżetowej gminy.

9. Sprawy organizacyjne, komunikaty.

Ad. 1.

Otwarcie sesji.

Przewodnicząca  Rady  Gminy  Genowefa  Jaros  o  godzinie  14.00  otworzyła  posiedzenie  Rady 

Gminy, przywitała radnych i zaproszonych gości.

Przewodnicząca  wyjaśniła  potrzebę  zwołania  posiedzenia  nadzwyczajnego,  wynikającą  z 

konieczności przyjęcia uchwały w sprawie powołania Gminnej Komisji ds. Referendum gminnego 

wyznaczonego na dzień 7 czerwca 2009 roku.
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Ad. 2.

Stwierdzenie quorum.

Przewodnicząca Rady Gminy oświadczyła, iż zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu 

uczestniczy 14 radnych, co wobec ustawowego składu Rady 15 radnych stanowi 93 % obecności, 

czyli stanowi quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.

Lista obecności stanowi załącznik Nr 1 niniejszego protokołu.

Ad. 3.
Przyjęcie porządku obrad.

Przewodnicząca Rady odczytała zaproponowany porządek dzisiejszego spotkania. 

Pan  Bogusław  Krukowski  –  Sekretarz  Gminy  wyjaśnił,  iż  w  tematyce  sesji  pojawił  się  błąd 

polegający na wpisaniu w punkcie 6 – projekt uchwały  w sprawie przyjęcia zasad i trybu wyboru 

członków Gminnej Komisji ds. Referendum oraz członków Obwodowych Komisji ds. Referendum w 

referendum  lokalnym  zarządzonym  na  dzień  7  czerwca  2009  r.  przez  Radę  Gminy  Masłów, 

zamiast  prawidłowo  przesłanego  projektu  uchwały  w  sprawie  powołania  Gminnej  Komisji  ds. 

Referendum gminnego wyznaczonego na dzień 7 czerwca 2009 roku.

Radni nie zgłosili uwag.

Porządek obrad został przyjęty w głosowaniu 14 „za”, jednogłośnie i stanowi załącznik protokołu.

Ad. 4.
Przyjęcie sprawozdania  ze współpracy Gminy Masłów z organizacjami pozarządowymi i  innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2008 rok

Temat przedstawiła szczegółowo pani Monika Dolezińska – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Masłowie. 

Radni nie wnieśli uwag i przyjęli sprawozdanie do akceptującej wiadomości. 

 Ad. 5.

Projekt  uchwały  w  sprawie  uchwalenia  Rocznego  Programu  Współpracy  Gminy  Masłów  z 

Organizacjami  Pozarządowymi  oraz  innymi  podmiotami  prowadzącymi  działalność  pożytku 

publicznego na 2009 rok. 

Projekt przedstawiła pani Monika Dolezińska – Kierownik GOPS w Masłowie. 

Przewodnicząca otworzyła dyskusję.

Radny Robert Fortuna zwrócił się z zapytaniem, czy gmina całkowicie wycofała się z organizacji 

wypoczynku letniego dla dzieci na rzecz organizacji pozarządowych. W ubiegłym roku na ten cel 

przeznaczono 40.000 zł. 

Pani Dolezińska odpowiedziała,  że rolą gminy będzie przygotowanie przetargu na to zadanie i 

wybór oferty zgłaszanych przez organizacje. 
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Wójt  wyjaśnił  stanowisko  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  wobec  funkcjonujących  dotychczas 

założeń,  polegających  na organizacji  kolonii  letnich  dla  dzieci  z  rodzin  dysfunkcyjnych wraz  z 

wyjazdem dla dzieci czynnie uczestniczących w życiu gminy. W tym roku przymierzamy się do 

organizacji  wyjazdu  grupy  około  75  dzieci  w  ramach  projektu  unijnego.  Planujemy wyjazd  na 

początku lipca, w Bieszczady.

Więcej uwag nie zgłoszono. 

Przewodnicząca przystąpiła do głosowania nad projektem.

Uchwała Nr XXXI/248/09 Rady Gminy Masłów w sprawie uchwalenia Rocznego Programu 
Współpracy  Gminy  Masłów  z  Organizacjami  Pozarządowymi  oraz  innymi  podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2009 rok – została podjęta 14 głosami „za”, 

jednogłośnie i stanowi załącznik protokołu.

 Ad. 6.

Projekt uchwały w sprawie powołania Gminnej Komisji ds. Referendum gminnego wyznaczonego 

na dzień 7 czerwca 2009 roku.

Temat przedstawił Sekretarz Gminy – pan Bogusław Krukowski.

Projekt przekazany w materiałach, zgodnie z terminem, nie zawierał nazwisk członków Gminnej 

Komisji ds. Referendum gminnego. Losowanie członków komisji odbyło się w dniu 08 maja br., 

przez co uzupełnione zostały materiały na dzisiejsze posiedzenie Rady.

Nie zgłoszono uwag do projektu.

Uchwała Nr XXXI/249/09 Rady Gminy Masłów w sprawie  powołania Gminnej Komisji ds.  

Referendum gminnego wyznaczonego na dzień 7 czerwca 2009 roku – została przyjęta w 

głosowaniu 14 „za”, jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik protokołu.

Ad. 7.

Projekt  uchwały  w  sprawie  ustalenia  liczby  punktów  sprzedaży  napojów  alkoholowych 

zawierających  powyżej  4,5%  alkoholu  z  wyjątkiem  piwa,  przeznaczonych  do  spożycia  poza 

miejscem  sprzedaży  jak  i  w  miejscu  sprzedaży  oraz  zasad  usytuowania  miejsc  sprzedaży  i 

podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Masłów.

Temat przedstawił Sekretarz Gminy.

Radny  Andrzej  Pedrycz  zwrócił  uwagę  na  fakt,  iż  w  projekcie  pojawia  się  zapis  dotyczący 

sprzedaży alkoholu  do  4,5  % w tzw.  „ogródkach  piwnych”,  choć  zdarza  się,  że  piwo  zawiera 

większe stężenie alkoholu.  

Wójt odpowiedział, że pełny zapis dotyczący „ogródków” określa zasady „sprzedaży i podawania 

napojów alkoholowych do 4,5 % oraz piwa”. 

Radny Kazimierz Rachwał zwrócił  się z zapytaniem, czy przedstawione zasady będą dotyczyły 

nowo powstających „ogródków piwnych”; co z istniejącymi tego typu obiektami.
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Wójt  odpowiedział,  że  na  dzień  dzisiejszy  często  można  zaobserwować  zjawisko  spożywania 

alkoholu w obrębie sklepu, ale jest to niezgodne z przepisami i egzekwowane przez policję. 

Więcej uwag nie zgłoszono; Przewodnicząca przystąpiła do głosowania nad projektem.

Uchwała Nr XXXI/250/09 Rady Gminy Masłów w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży 
napojów  alkoholowych  zawierających  powyżej  4,5%  alkoholu  z  wyjątkiem  piwa, 

przeznaczonych do spożycia  poza  miejscem sprzedaży  jak  i  w  miejscu  sprzedaży  oraz 
zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy 

Masłów – została przyjęta w głosowaniu 14 „za”, jednogłośnie i stanowi załącznik protokołu.

Ad. 8.
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy.

Temat przedstawił Sekretarz Gminy Masłów – Bogusław Krukowski. 

Zmiana  dotyczy  uwzględnienia  w  budżecie  na  2009  rok  budowy  centrum  szkoleniowego 

Młodzieżowych  Drużyn  Pożarniczych  w  Mąchocicach  Kapitulnych,  finansowanego  w  ramach 

projektu PROW.

Komisja  Budżetu  i  Finansów  na  posiedzeniu  w  dniu  11  maja  br.  pozytywnie  zaopiniowała 

przedstawiony projekt (stanowi załącznik protokołu). 

Radna Małgorzata Kozubek zwróciła  się  z  zapytaniem czego dotyczyły dotychczas poniesione 

koszty w wysokości 24.000 zł. 

Pan  Dariusz  Korczyński  –  Kierownik  referatu  Budownictwa  i  Gospodarki  Przestrzennej 

odpowiedział, że są to koszty związane z przygotowaniem projektu budowlanego strażnicy. 

Radna Kozubek zwróciła się z zapytaniem dotyczącym zapisu działu 801 – Rozbudowa obiektów 

oświatowych, rozdział 80101 – Budowa hali sportowej z częścią dydaktyczną przy Zespole Szkół w 

Masłowie Pierwszym,  realizacja w latach 2006-2011;  czy jakieś kroki  zmierzające do realizacji 

inwestycji, zostały podjęte w poprzednich latach. 

Sekretarz  odpowiedział,że  zapis  „w latach 2006-2011”  wynika  z  tego,  że  przygotowany został 

projekt realizacji tejże inwestycji; bez skonkretyzowania, o jakie środki będziemy się ubiegać. W 

maju 2007 r. pojawiła się możliwość ubiegania się o środki w ramach RPO, więc złożyliśmy fiszki.

Więcej uwag nie zgłoszono. 

Uchwała Nr XXXI/251/09 Rady Gminy Masłów w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy 
– została przyjęta 14 głosami „za”, jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik protokołu.

Ad. 9.

Sprawy organizacyjne, komunikaty.

Przewodnicząca  Rady  odczytała  zaproszenie  skierowane  do  sołtysów na  XV  Zjazd  Sołtysów 

Województwa Świętokrzyskiego i XII Krajowy Turniej Sołtysów organizowany w dniach 27 – 28 

czerwca 2009 r. 
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Radna i Sołtys Małgorzata Kozubek zadeklarowała koordynowanie organizacji zjazdu.

Radna Kozubek zgłosiła wniosek o ujecie w budżecie zadania pn. „budowach chodnika w kierunku 

ul.  Podklonówka  (długość  400  m)  –  dokończenie  inwestycji  od  Gminnego  Ośrodka  Kultury  w 

Masłowie”. Pieniądze na ten cel należałoby pozyskać ze środków powiatowych, przeznaczonych 

na chodnik w Masłowie Drugim. 

Radny Andrzej Pedrycz zgłosił:

1) wniosek o poprawę boiska w Woli Kopcowej,

2) naprawę nawierzchni na drodze powiatowej w Woli Kopcowej,

3) uzupełnienie tabliczek z nazwami ulic.

W odpowiedzi Wójt, wyjaśnił że koszt takich tabliczek jest duży, w związku z powyższym prośba o 

zgłaszanie wszelkiego rodzaju aktów wandalizmu, związanych z niszczeniem oznaczeń ulic.

Ponadto Wójt zadeklarował,  że zarówno ulica Letniskowa jak i  boisko w Woli Kopcowej będzie 

naprawione.  W  nawiązaniu  do  boiska;  przymierzamy  się  także  do  lokalizacji  ORLIKA w  tym 

miejscu, jednak jest to temat otwarty, więc należy brać pod uwagę również inne warianty. 

Radny Tadeusz Kumański  poprosił  o  skoszenie trawy przy boisku i  budynku dawnej  szkoły w 

Wiśniówce.

Wójt odpowiedział, że w miarę możliwości – pracownik będzie tam wysłany. Jednak proszę się 

liczyć, że mamy do dyspozycji jednego pracownika i osoby z sądowym nakazem odpracowania 

kary.

Radny  Kazimierz  Rachwał  zgłosił  potrzebę  uporządkowania  śmieci  przy  pojemnikach  do 

segregacji, bądź ich usunięcie oraz konieczność naprawy uszkodzonej już wiaty przystankowej.  

Wójt odpowiedział, że z problemem śmieci boryka się każda z miejscowości. Jednak w związku z 

tym, że jesteśmy przed referendum śmieciowym – wstrzymujemy decyzję o usunięciu pojemników 

do  segregacji.  Skala  problemu  jest  na  tyle  duża,  że  jedynym  sensownym  rozwiązaniem  jest 

powszechny obowiązek opłaty za śmieci. Nie ma się co oszukiwać, że to są śmieci z zewnątrz, 

dowożone do gminy,  bądź zostawiane przez turystów.  W większości  przypadków są to śmieci 

wyrzucane  przez  mieszkańców,  a  my  nie  jesteśmy  w  stanie  utrzymać  policji  gminnej,  która 

zwalczała by ten proceder. Dlatego ważny jest udział w referendum.

Radny Bogusław Moskal zwrócił się z zapytaniem dotyczącym:

1) pojemników do segregacji śmieci, które zniknęły z pętli w Masłowie Pierwszym;

2) planowanej budowy sklepu, w tymże miejscu. Czy wiadomo coś nt. inwestycji, która miała 

być realizowana przez osobę prywatną.

Wójt odpowiedział, że po uporządkowaniu tego terenu, pojemniki zostały zdjęte, gdyż ilość śmieci, 

jakie tam były podrzucane – była nie do ogarnięcia. 

Co do inwestycji,  nie mamy wpływu na zachowanie właściciela, jednak w usprawiedliwieniu, 

informuję iż w wyniku ważnych okoliczności rodzinnych, związanych z wypadkiem syna, inwestor 

wstrzymał się z podjęciem działań związanych z budową pawilonu handlowego. 
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Radny Andrzej Pedrycz dodał,że prywatnie zna właściciela i jego sytuację; i powiadomił Radę o 

warunkach  jakie  zostały  spełnione  i  częściowej  dokumentacji,  wymaganej  do  realizacji  tego 

projektu budowlanego. 

Radny  Robert  Fortuna  zwrócił  się  z  prośbą o  ustawienie  koszy  do  segregacji  śmieci,  gdyż 

poprzednie uległy zniszczeniu. Ponadto radny zapytał, czy zmienił się radca prawny w urzędzie 

gminy, gdyż na jednym z przedstawionych projektów widnieje podpis referenta prawnego – pana 

Marka Zapały.

Wójt  wyjaśnił,  iż  na  dzień dzisiejszy obsługę prawną w urzędzie  pełni  kancelaria  pani  Heleny 

Zapały,  w której  pan Marek  Zapała  pracuje.  Jednak przymierzamy się  do zmiany kancelarii  z 

końcem czerwca, kiedy to wygasa obowiązująca umowa. 

Radna  Kozubek  poprosiła  o  ustawienie  kosza  przy  przystanku  autobusowym  w  Masłowie 

Pierwszym, przy ulicy Jana Pawła II. 

Sołtys Mąchocic Kapitulnych – pan Jan Sobecki zwrócił się z prośbą o przedstawienie kalkulacji 

kosztów usuwania śmieci, w związku z licznymi pytaniami mieszkańców, dotyczącymi referendum. 

Wójt wyjaśnił, że nie ma takiej kompetencji by ustalić stawki; jest to kompetencja Rady Gminy, 

która po ewentualnym przyjęciu referendum, będzie miała obowiązek przyjęcia uchwały dotyczącej 

wielkości stawek. Na dzień dzisiejszy, postaramy się dostarczyć mieszkańcom wszelkich informacji 

na ten temat wykorzystując rożne źródła. 

Przewodnicząca  Rady  Gminy  Genowefa  Jaros  podziękowała  za  udział  w  posiedzeniu 

nadzwyczajnym. O godzinie 14.45 Przewodnicząca zamknęła posiedzenie.

Protokolant:        Przewodnicząca Rady Gminy Masłów

Joanna Synak /-/ Genowefa Jaros
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