
Protokół Nr XXXIV/2009
z sesji Rady Gminy Masłów, 

która odbyła się w dniu 10 sierpnia 2009 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. Informacja  Komisji  Ochrony  Środowiska,  Gospodarki  Gruntami  i  Rolnictwa  dot.  działek 

położonych w Woli Kopcowej, nr 257 i 258, objętych komunalizacją.

Projekty uchwał w sprawie:

7. określenia zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania stypendiów sportowych 

oraz określenia wysokości  nagród i  wyróżnień za osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej

i sportu;

8. przeznaczenia do sprzedaży działki nr 440/2 położonej w Brzezinkach;

9. przeznaczenia do sprzedaży działki nr 90/3 położonej w Domaszowicach;

10. przeznaczenia do sprzedaży działki nr 414 położonej w Mąchocicach Kapitulnych;

11. nieodpłatnego nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Wiśniówce 

oznaczonej numerem 14/111 oraz nieodpłatnego nabycia własności budynku;

12. zmiany uchwały Rady Gminy Masłów Nr XXVII/332/2002 z dnia 27 kwietnia 2002 r. w sprawie 

nieodpłatnego przejęcia nieruchomości;

13. uchylenia uchwał: a) nr XLVII/383/06 Rady Gminy Masłów z dnia 19 października 2006 roku

w sprawie  sprzedaży w trybie  bezprzetargowym nieruchomości  gruntowej  oznaczonej  jako 

działka  58/2  w Domaszowicach  stanowiącej  własność  Gminy Masłów;  b)  nr  V/43/07  Rady 

Gminy Masłów z dnia 27 lutego 2007 roku zmieniającej uchwałę nr  XLVII/383/06 Rady Gminy 

Masłów w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej oznaczonej 

jako działka 58/2 w Domaszowicach stanowiącej własność Gminy Masłów i przeznaczenia do 

sprzedaży działki 58/2 położonej w Domaszowicach;

14. zmiany uchwały budżetowej Gminy;

15. zaciągnięcia kredytu długoterminowego;

16. udzielenia pomocy rzeczowej.

17. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.

18. Sprawy organizacyjne, komunikaty.
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Ad. 1.
Otwarcie sesji. 
Przewodnicząca Rady Gminy Genowefa Jaros w dniu 10 sierpnia 2009 roku o godzinie 14.10 
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 12 radnych, co wobec ustawowego składu Rady 15 radnych stanowi 80 % obecności i 
jest podstawą do podejmowania prawomocnych uchwał.
Lista obecności stanowi załącznik Nr 1 niniejszego protokołu.

Ad. 3.
Przyjęcie porządku obrad.
Przewodnicząca Rady odczytała proponowany porządek obrad.
Pan Włodzimierz Korona – Wójt  Gminy złożył  wniosek o zdjęcie z porządku obrad punktu 7 – 
Projekt uchwały w sprawie  określenia zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania 
stypendiów sportowych oraz określenia wysokości nagród i wyróżnień za osiągnięcia w dziedzinie 
kultury fizycznej i sportu, z uwagi wątpliwości jakie pojawiły się przy opracowywaniu tematu.
Więcej wniosków nie zgłoszono. 
Przewodnicząca przystąpiła do głosowania nad przyjęciem zmian do porządku obrad. 
W głosowaniu 12 „za”, jednogłośnie zmiana została przyjęta.
Porządek obrad wraz  ze zmianą został  przyjęty w głosowaniu  12 głosami „za”,  jednogłośnie i 
stanowi załącznik protokołu.

Ad. 4.
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
W głosowaniu 12 głosami „za”, jednogłośnie protokół Nr XXXIII 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. 
Sekretarz Gminy – Bogusław Krukowski przedłożył  Radzie sprawozdanie z działalności Wójta i 
urzędu. 
Radni nie zgłosili uwag i przyjęli sprawozdanie do akceptującej wiadomości.

Ad. 6.
Informacja Komisji Ochrony Środowiska, Gospodarki Gruntami i Rolnictwa dot. działek położonych 
w Woli Kopcowej, nr 257 i 258, objętych komunalizacją.
Temat  szczegółowo  przedstawił  pan  Dariusz  Korczyński  –  Kierownik  referatu  Budownictwa  i 
Gospodarki Przestrzennej.
Rada nie zgłasza uwag i akceptuje materiały przygotowane do komunalizacji dotyczące działek 
257 i 258 położonych w Woli Kopcowej. 

Ad. 8.
Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki nr 440/2 położonej w Brzezinkach.
Szczegółowych informacji udzielił pan Dariusz Korczyński – Kierownik BiGP.
Zgodnie z operatem szacunkowym proponowana cena wynosi 41.500 zł.
Komisja Budżetu i Finansów na posiedzeniu w dniu 31 lipca br. pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały (stanowi załącznik protokołu). 
Komisja Ochrony Środowiska, Gospodarki Gruntami i Rolnictwa na posiedzeniu w dniu 30 lipca 
zaopiniowała pozytywnie omawiany projekt (stanowi załącznik protokołu).

2 z 6



Radni nie zgłosili uwag.
Uchwała  Nr  XXXIV/265/09  Rady  Gminy  Masłów  w  sprawie  przeznaczenia  do  sprzedaży 
działki  nr  440/2  położonej  w  Brzezinkach –  przyjęta  została  w  głosowaniu  10  „za”,  przy  2 
głosach „przeciw” i stanowi załącznik protokołu. 

Ad. 9.
Projekt  uchwały  w  sprawie  przeznaczenia  do  sprzedaży  działki  nr  90/3  położonej  w 
Domaszowicach.
Omówienia tematu dokonał pan Dariusz Korczyński – Kierownik BiGP.
Zgodnie z operatem szacunkowym proponowana cena wynosi 52.300 zł.
Komisja Budżetu i Finansów w dniu 31 lipca br.  zaopiniowała pozytywnie przedstawiony projekt 
(stanowi załącznik protokołu). 
Komisja  Ochrony  Środowiska,  Gospodarki  Gruntami  i  Rolnictwa  w  dniu  30  lipca  2009  r. 
zaopiniowała pozytywnie omawiany projekt (stanowi załącznik).
Radni nie zgłosili uwag.
Uchwała Nr XXXIV/266/09 Gminy Masłów w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki nr  
90/3  położonej  w Domaszowicach –  została  podjęta  w głosowaniu  10  „za”,  przy  2  głosach 
„przeciw”. Uchwała stanowi załącznik protokołu. 

Ad. 10.
Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki nr 414 położonej w Mąchocicach 
Kapitulnych.
Pan Dariusz Korczyński – Kierownik BiGP udzielił szczegółowych informacji w tej sprawie.
Zgodnie z operatem szacunkowym proponowana cena wynosi 123.500 zł.
Komisja Budżetu i Finansów w dniu 31 lipca br. zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały (stanowi 
załącznik protokołu). 
Komisja  Ochrony  Środowiska,  Gospodarki  Gruntami  i  Rolnictwa  w  dniu  30  lipca  br.  również 
pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt (stanowi załącznik).
Radni nie zgłosili uwag.
Uchwała  Nr  XXXIV/267/09  Rady  Gminy  Masłów  w  sprawie  przeznaczenia  do  sprzedaży 
działki nr 414 położonej w Mąchocicach Kapitulnych – przyjęta została w głosowaniu 10 „za”, 
przy 2 głosach „przeciw” i stanowi załącznik protokołu. 

Ad. 11.
Projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 
położonej  w  Wiśniówce  oznaczonej  numerem  14/111  oraz  nieodpłatnego  nabycia  własności 
budynku.
Pan Korczyński – Kierownik BiGP przedstawił omawiany projekt.
W dniu 31 lipca 2009r.  Komisja Budżetu i  Finansów  zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały 
(stanowi załącznik protokołu). 
W  dniu  30  lipca  2009  r.  Komisja  Ochrony  Środowiska,  Gospodarki  Gruntami  i  Rolnictwa 
zaopiniowała pozytywnie omawiany projekt (stanowi załącznik).
Uwag nie zgłoszono.
Uchwała  Nr  XXXIV/268/09  Rady Gminy Masłów w sprawie  nieodpłatnego nabycia  prawa 
użytkowania  wieczystego  nieruchomości  położonej  w  Wiśniówce  oznaczonej  numerem 
14/111 oraz nieodpłatnego nabycia własności  budynku  – przyjęta została w głosowaniu 12 
„za”, jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik protokołu.

Ad. 12.
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Masłów Nr XXVII/332/2002 z dnia 27 
kwietnia 2002 r. w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości.
Kierownik BiGP – Dariusz Korczyński przedstawił projekt uchwały. 
Komisja Budżetu i Finansów w dniu 31 lipca br. zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały (stanowi 
załącznik protokołu). 
Komisja  Ochrony  Środowiska,  Gospodarki  Gruntami  i  Rolnictwa  w  dniu  30  lipca  br.  również 
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pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt (stanowi załącznik).
Nie zgłoszono uwag.
Uchwała  Nr  XXXIV269/09  Rady  Gminy  Masłów w sprawie  zmiany  uchwały  Rady  Gminy 
Masłów Nr XXVII/332/2002 z dnia 27 kwietnia 2002 r.  w sprawie nieodpłatnego przejęcia 
nieruchomości – przyjęta została w głosowaniu 12 „za”, jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik 
protokołu.

Ad. 13.
Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwał: 
a) nr XLVII/383/06 Rady Gminy Masłów z dnia 19 października 2006 roku w sprawie sprzedaży w 
trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka 58/2 w Domaszowicach 
stanowiącej własność Gminy Masłów; 
b)  nr  V/43/07  Rady  Gminy  Masłów  z  dnia  27  lutego  2007  roku  zmieniającej  uchwałę  nr 
XLVII/383/06 Rady Gminy Masłów w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości 
gruntowej oznaczonej jako działka 58/2 w Domaszowicach stanowiącej własność Gminy Masłów 
oraz przeznaczenia do sprzedaży działki 58/2 położonej w Domaszowicach.
Dariusz Korczyński – Kierownik BiGP omówił projekt.
Zgodnie z operatem szacunkowym proponowana cena wynosi 59.800 zł.
Komisja  Budżetu  i  Finansów  pozytywnie  zaopiniowała  omawiany  projekt  uchwały  (stanowi 
załącznik).
Komisja Ochrony Środowiska, Gospodarki Gruntami i Rolnictwa również pozytywnie zaopiniowała 
niniejszy projekt (stanowi załącznik).
Nie zgłoszono uwag.
Uchwała Nr XXXIV270/09 Rady Gminy Masłów w sprawie:
1)uchylenia uchwał: 
a)  nr  XLVII/383/06  Rady  Gminy  Masłów  z  dnia  19  października  2006  roku  w  sprawie 
sprzedaży  w  trybie  bezprzetargowym nieruchomości  gruntowej  oznaczonej  jako  działka 
58/2 w Domaszowicach stanowiącej własność Gminy Masłów; 
b) nr V/43/07 Rady Gminy Masłów z dnia 27 lutego 2007 roku zmieniającej uchwałę nr  XLVII/
383/06 Rady Gminy Masłów w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości  
gruntowej oznaczonej jako działka 58/2 w Domaszowicach stanowiącej  własność Gminy 
Masłów;
2) przeznaczenia do sprzedaży działki 58/2 położonej w Domaszowicach – podjęta została w 
głosowaniu 12 „za”, jednogłośnie i stanowi załącznik protokołu.

Ad. 14.
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy.
Skarbnik Gminy – Małgorzata Kumór przedstawiła projekt. 
Zmniejsza się plan dochodów Gminy o kwotę 2.836.736 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu 
planu wydatków Gminy o kwotę 2.138.736.
Komisja Budżetu i Finansów w dniu 31.07.2009 r. zaopiniowała pozytywnie przedstawiony projekt 
uchwały (stanowi załącznik protokołu).
Radni nie zgłosili uwag.
Uchwała  Nr  XXXIV211/09  Rady  Gminy  Masłów  w  sprawie  zmiany  uchwały  budżetowej  
Gminy  –  przyjęta  została  w  głosowaniu  12  „za”,  jednogłośnie.  Uchwała  stanowi  załącznik 
protokołu.

Ad. 15.
Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
Skarbnik  Gminy  –  Małgorzata  Kumór  przedstawiła  projekt  dotyczący  uchwały  w  sprawie 
zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 3.015.000 zł. 
Komisja  Budżetu  i  Finansów  zaopiniowała  pozytywnie  przedstawiony projekt  uchwały (stanowi 
załącznik protokołu).
Radny  Rafał  Brzoza  zabrał  głos  odnośnie  sytuacji  finansowej  gminy.  Od  dłuższego  czasu 
rozmawiamy na temat trudnych wyborów, decyzji finansowych, podkreślając kondycję finansową 
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gminy. W związku z powyższym przydałby się kompleksowy raport finansowy, by mieć klarowną 
sytuację na jakim etapie jesteśmy. 
Pani Skarbnik odpowiedziała, że zgodnie z ustawowym terminem do końca sierpnia Rada otrzyma 
sprawozdanie finansowe za I półrocze. Ponadto, na potrzeby tego kredytu przygotowana zostanie 
opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej. 
Radny Brzoza dodał, że gmina zaciąga duże kredyty, a niewielkie inwestycje, które są zgłaszane – 
nie otrzymują akceptacji.  
Radni nie zgłosili więcej uwag.
Uchwała  Nr  XXXIV272/09  Rady  Gminy  Masłów  w  sprawie  zaciągnięcia  kredytu 
długoterminowego – przyjęta została w głosowaniu 10 „za”, przy 2 głosach „wstrzymujących się”. 
Uchwała stanowi załącznik protokołu.

Ad. 16.
Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej.
Temat przedstawiła pani Małgorzata Kumór.
Komisja Budżetu i Finansów w dniu 31.07.2009 r. zaopiniowała pozytywnie przedstawiony projekt 
(stanowi załącznik).
Nie zgłoszono uwag w tym temacie.
Uchwała Nr XXXIV273/09 Rady Gminy Masłów w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej  – 
podjęta została 12 głosami  „za”, jednogłośnie i stanowi załącznik protokołu.

Ad. 17.
Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
Radny Andrzej Pedrycz przypomniał o zgłaszanych kilkakrotnie potrzebach zamontowania barierek 
i oznakowania okolic szkoły w Woli Kopcowej; na dzień dzisiejszy ustawione zostały jedynie znaki 
informacyjne. W związku z powyższym radny ponowił prośbę o ustawienie barierek.
Wójt odpowiedział, że w związku z faktem iż jest to droga powiatowa, decydentem jest starosta. 
Jednak jego nieobecność jak również nieobecność przewodniczącego powiatu wydłuża czas tego 
typu spraw.
Radny Pedrycz zgłosił również potrzebę odłowienia bobrów, które w znaczący sposób dokuczają 
mieszkańcom Woli Kopcowej, których posesje znajdują się w pobliżu rzeki. 
Przewodnicząca  poinformowała,  że  takie  problemy  należy  zgłaszać  do  wydziału  Ochrony 
środowiska przy Urzędzie Wojewódzkim.  
Pan Wójt poinformował, że zgłosi tę sprawę pani Braszczyk, która zajmuje się ochroną środowiska 
w urzędzie gminy.
Radny Andrzej  Kułak  ponownie  poprosił  o  uporządkowanie  zarastających  krzaków w kierunku 
Podklonówki.
Wójt  poinformował,  że  odbyła  się  rozmowa  z  dyrektorem  Komorniczakiem,  w  której  padła 
deklaracja, iż najpóźniej w czwartek bądź piątek problem ten zostanie rozwiązany. W związku z 
powyższym, sprawdzimy, czy zostało to zrobione.
Radny  Tadeusz  Kumański  podziękował  za  wykonanie  nakładki  asfaltowej  w  miejscowości 
Wiśniówka i poprosił o ustawienie znaków ograniczenia tonażu.
Wójt odpowiedział, że podejmiemy próbę uzyskania pozwolenia ustawienie tych znaków.
Radny Bogusław Moskal  zwrócił  się  z  pytaniem,  z  czego wynika  różnica  w cenie  za  1  m na 
wykonanie  nakładki;  w  odniesieniu  do  wykonanego  w  ubiegłym  roku  odcinka  drogi  w  Woli 
Kopcowej. 
Wójt odpowiedział, że jest ona ustalana na podstawie wyboru najtańszej oferty.
Radna  Małgorzata  Kozubek  poprosiła  o  naprawienie  drogi  na  ul.  Modrzewiowej  w  Masłowie 
Pierwszym, gdzie powstały głębokie zagniecenia.
Wójt odpowiedział, że ze względu na fakt, iż pas drogowy jest bardzo ograniczony i miejscami 
położony  jest  w  prywatnych  gruntach  oraz  z  uwagi  na  użytkowanie  tej  drogi  przez  ciężkie 
samochody (zestawy), cokolwiek tam nie zrobimy – zostanie zniszczone. 
Radna Kozubek zgłosiła również potrzebę ustawienia znaku STOP,, obok lotniska przy wyjeździe z 
Woli  Kopcowej  oraz o usypanie poboczy na ulicy Świętokrzyskiej  w Masłowie Pierwszym oraz 
ponowiła prośbę o namalowanie pasów obok budynku Pomocy Społecznej w Małowie Pierwszym. 
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Wójt  odpowiedział,  że  jego  zdaniem,  bezcelowe  jest  angażowanie  pracy  i  środków gminy  w 
ustawianie  znaków  między  drogą  powiatową  a  wojewódzką.  Kierowcy,  którzy  dojeżdżają  do 
skrzyżowania wiedzą jak mają się zachować, a poza tym nie jest to miejsce, gdzie dochodzi do 
częstych wypadków.
Radny Rafał  Lis  zgłosił  potrzebę dowiezienia kruszywa i  uzupełnienia  poboczy na odcinku od 
Państwa  Komorowskich,  Lewandowskich  do  Państwa  Kruszczaków  w  Domaszowicach  oraz 
zwrócił  się z prośbą o interwencję w sprawie  drogi zniszczonej  w wyniku budowy trasy 74,  w 
kierunku do Państwa Zawady.
Wójt odpowiedział, że podejmiemy próbę interweniowania w tej sprawie.
Radny Andrzej Pedrycz poprosił o wyrównanie powierzchni boiska w Woli Kopcowej.
Wójt odpowiedział, że w związku ze zgłoszeniem tegoż boiska do projektu budowy boiska ORLIK, 
nie chcielibyśmy ponosić dużych kosztów na tym terenie. Jednak z uwagi na pilną potrzebę – 
wysłany zostanie sprzęt typu równiarka.
Radny  Andrzej  Kułak  zwrócił  się  z  pytaniem,  kiedy  ruszy  budowa  parkingu  obok  Gminnego 
Ośrodka Kultury i Sportu w Masłowie.
Wójt  odpowiedział,  że  opóźnienie   jest  związane  z  pieniędzmi,których  nie  ma na  to  zadanie. 
Przygotujemy szczegółową informację w tej sprawie. 
Radna Teresa Osuch zapytała, na jakim etapie jest realizacja solarów.
Wójt odpowiedział, że sprawa utknęła w Urzędzie Miasta, gdzie na chwilę obecną nic się nie dzieje 
w tym temacie.
Sołtys  sołectwa  Dolina  Marczakowa  –  pan  Janusz  Obara  poprosił  o  ustawienie  znaku 
informacyjnego o drodze bez przejazdu, obok posesji pani Zacharskiej.
Więcej uwag radni nie zgłosili.

Ad. 18.
Sprawy organizacyjne, komunikaty.
Sekretarz  Gminy odczytał  pismo skierowane do Rady w sprawie  rodzin  z  Kazachstanu,  które 
chciałyby wrócić do polski w ramach repatriacji.
Wójt  Gminy  poinformował  o  planowanych  na  lotnisku  w  Masłowie,  na  dzień  30  sierpnia  br. 
Dożynkach Gminnych. Wójt przedstawił pokrótce plan imprezy i zaprosił zebranych. 
Pan  Dariusz  Korczyński  przedstawił  informację  dla  sołtysów  dotyczącą  spotkań  w  sprawie 
wyłożenia  planu  zagospodarowania  przestrzennego.  Stosowne  materiały  zostały  przekazane 
sołtysom w dniu dzisiejszym.
Przewodnicząca  Rady  Gminy  odczytała  interpretację  prawną  dotyczącą  składania  wniosków 
budżetowych w trakcie roku budżetowego.  Powyższa interpretacja została przekazana radnym 
przed dzisiejszymi obradami.  
Po  wyczerpaniu  tematyki  o  godzinie  15.10  Przewodnicząca  Rady  podziękowała  za  udział  w 
obradach i zamknęła posiedzenie. 
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