
Protokół Nr XXXV/2009
z sesji Rady Gminy Masłów, 

która odbyła się w dniu 27 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.

Projekty uchwał w sprawie:

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

sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości zmienionej uchwałą nr XXXIV/269/09 

Rady Gminy Masłów z dnia 10 sierpnia 2009 r.;

7. wyrażenia zgody na podnajem przez Caritas Diecezji Kieleckiej części budynku byłej 

Szkoły  Podstawowej  w  Wiśniówce  z  przeznaczeniem  na  prowadzenie  zajęć 

edukacyjno-terapeutycznych dla dzieci i młodzieży z autyzmem;

8. wystąpienia do Wojewody Świętokrzyskiego z wnioskiem o przekazanie na własność 

nieruchomości gruntowych niezbędnych do realizacji zadań własnych gminy;

9. przeznaczenia do dzierżawy działki gminnej na okres 5 lat;

10. przekazania odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Wola Kopcowa;

11. warunków  wykonania  odcinka  sieci  wodociągowej  w  miejscowości  Domaszowice  i 

zwolnienia z opłaty regulaminowej wnioskodawcę P. Krzysztofa Boberek – właściciela 

działek o nr ewid. 39/11, 38/4 położonych w Domaszowicach;

12.przyjęcia  „Zasad  realizacji  inwestycji  wodociągowych  i  kanalizacyjnych  w  Gminie 

Masłów”; 

13.wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej; 

14.zmiany uchwały budżetowej Gminy;

15. przyjęcia dodatkowej  składki  członkowskiej  gminy Masłów na rzecz Stowarzyszenia 

„Lokalna  Grupa  Działania  –  Wokół  Łysej  Góry”   na  realizację  projektu 

współfinansowanego  przez  EFRR  pod  nazwą  „MOC  ŚWIĘTEGO  KRZYŻA  - 

KAMPANIA PROMOCJNA PRODUKTÓW  TURYSTYCZNYCH  WOKÓŁ ŚWIĘTEGO 

KRZYŻA”;
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16. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.

17.Sprawy organizacyjne, komunikaty.

18. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.

19. Sprawy organizacyjne, komunikaty.

Ad. 1.

Otwarcie sesji. 
Przewodnicząca Rady Gminy Genowefa Jaros w dniu 27 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 14  radnych,  co  wobec  ustawowego  składu  Rady 15  radnych 
stanowi 94 % 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 
12 – Projekt uchwały w sprawie  przyjęcia „Zasad realizacji  inwestycji  wodociągowych i 
kanalizacyjnych w Gminie Masłów oraz punktu 13 – Projekt uchwały w sprawie wysokości 
stawki procentowej opłaty adiacenckiej, z uwagi na pojawiające się wątpliwości prawne, co 
do treści projektu. 

Przybył radny Rafał Lis.
Wójt poprosił również o uzupełnienie porządku obrad przez dodanie punktu 14a) – Projekt 
uchwały  zmieniającej uchwałę Nr XXXIV/272/09 Rady Gminy Masłów z dnia 10.08.2009 
roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. Jest to projekt zmian zadań w 
uchwale pierwotnej, co nie powoduje zmiany wielkości kwoty zaciągniętego kredytu. 
Przewodnicząca poprosiła również o przegłosowanie zamiany punktu 6 i 7, w związku z 
obecności przedstawicieli Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego KTA 
w Kielcach.
Więcej uwag nie zgłoszono. Przewodnicząca przystąpiła do głosowania nad przyjęciem 
zmian do porządku obrad. 
Zdjęcie z porządku obrad punktu 12 radni przyjęli w głosowaniu 15 „za”, jednogłośnie.
Zdjęcie z porządku obrad punktu 13 radni przyjęli w głosowaniu 15 „za”, jednogłośnie.
Dodanie do porządku obrad punktu 14a radni przyjęli w głosowaniu 15 „za”, jednogłośnie.
Zamiana punktów 6 i 7 została przyjęta w głosowaniu 15 „za”, jednogłośnie.
Porządek  obrad  wraz  ze  zmianami  został  przyjęty  w  głosowaniu  15  głosami  „za”, 
jednogłośnie i stanowi załącznik protokołu.

Ad. 4.
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
W głosowaniu 15 głosami „za”, jednogłośnie protokół Nr XXXV został przyjęty.
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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 
bieżące działania urzędu.
Radny Robert Fortuna zwrócił się z pytaniem, czy został przesunięty termin, który upływał 
15 lipca, na wykonanie remontu w budynku Agronomówki. 
Wójt  odpowiedział,  iż  w  związku  z  koniecznością  wymiany  instalacji  elektrycznej  w 
budynku, która nie była przewidziana wcześniej – termin odbioru prac został przesunięty 
na podstawie aneksu do umowy.
Więcej uwag nie zgłoszono.
Radni przyjęli sprawozdanie do akceptującej wiadomości.

Ad. 6.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podnajem przez Caritas Diecezji Kieleckiej 
części  budynku  byłej  Szkoły  Podstawowej  w  Wiśniówce  z  przeznaczeniem  na 
prowadzenie zajęć edukacyjno -terapeutycznych dla dzieci i młodzieży z autyzmem.
Wójt przedstawił szczegółowo projekt uchwały.
Komisja  Budżetu  i  Finansów  na  posiedzeniu  w  dniu  24.08.2009  roku  pozytywnie 
zaopiniowała projekt (stanowi załącznik protokołu). 
Komisja Ochrony Środowiska, Gospodarki Gruntami i  Rolnictwa na posiedzeniu w dniu 
24.08.2009 roku pozytywnie zaopiniowała projekt (stanowi załącznik protokołu). 
W dyskusji, radny Artur Pawelec zwrócił się z pytaniem, czy reprezentowany przez Panie 
ośrodek  jest  organizacją  pożytku  publicznego,  zaś  radny Robert  Fortuna  zapytał,  czy 
warunki lokalowe odpowiadają wymogom ośrodka.
Pani  przedstawiciel  odpowiedziała,  że  Ośrodek  Rehabilitacyjno  –  Edukacyjno  – 
Wychowawczego KTA w Kielcach jest organizacją pożytku publicznego. Dotychczasowa 
siedziba ośrodka zostanie wyremontowana i na czas tegoż remontu zaistniała potrzeba 
przeniesienia  ośrodka.  Warunki  lokalowe  jakie  zostały  przedstawione  w  Wiśniówce  w 
zupełności wystarczą, jest tam m.in. piękna sala do ćwiczeń, jakiej brakowało w dawnym 
budynku.
Więcej uwag nie zgłoszono.
Uchwała  Nr  XXXV/274/09  Rady  Gminy  Masłów  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na 
podnajem  przez  Caritas  Diecezji  Kieleckiej  części  budynku  byłej  Szkoły  
Podstawowej  w  Wiśniówce  z  przeznaczeniem na  prowadzenie  zajęć  edukacyjno 
-terapeutycznych dla dzieci i młodzieży z autyzmem – przyjęta została w głosowaniu 
15 „za”, jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik protokołu.

Ad. 7.
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Masłów Nr XXVII/332/2002 z dnia 
27 kwietnia 2002r. w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości zmienionej uchwałą 
nr XXXIV/269/09 Rady Gminy Masłów z dnia 10 sierpnia 2009 r.
Wyjaśnienia zmian dokonał Wójt Gminy Masłów Włodzimierz Korona.
Komisja Ochrony Środowiska, Gospodarki Gruntami i Rolnictwa w dniu 24.08.2009 roku 
pozytywnie zaopiniowała projekt (stanowi załącznik). 
Komisja  Budżetu  i  Finansów w dniu  24.08.2009 roku pozytywnie  zaopiniowała  projekt 
(stanowi załącznik). 
Nie zgłoszono uwag.
Uchwała  Nr  XXXV/275/09  Rady  Gminy  Masłów  w  sprawie  zmiany  uchwały  Rady 
Gminy Masłów Nr XXVII/332/2002 z dnia 27 kwietnia 2002r. w sprawie nieodpłatnego 
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przejęcia nieruchomości zmienionej uchwałą nr XXXIV/269/09 Rady Gminy Masłów z 
dnia 10 sierpnia 2009 r. – przyjęta została w głosowaniu 15 „za”, jednogłośnie i stanowi 
załącznik protokołu.

Ad. 8.
Projekt  uchwały w sprawie wystąpienia  do Wojewody Świętokrzyskiego z wnioskiem o 
przekazanie  na  własność  nieruchomości  gruntowych  niezbędnych  do  realizacji  zadań 
własnych gminy.
Temat szczegółowo przedstawił wójt Włodzimierz Korona.
Projekt  dotyczy  uporządkowania  terenów (głównie  drogi)  w  związku  ze  zwiększeniem 
stawki opłat za ich użytkowanie.
Komisja Ochrony Środowiska, Gospodarki Gruntami i Rolnictwa pozytywnie zaopiniowała 
projekt (stanowi załącznik). 
Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała projekt (stanowi załącznik). 
Nie zgłoszono uwag.
Uchwała Nr XXXV/276/09 Rady Gminy Masłów w sprawie wystąpienia do Wojewody 
Świętokrzyskiego  z  wnioskiem  o  przekazanie  na  własność  nieruchomości 
gruntowych niezbędnych do realizacji zadań własnych gminy  – przyjęta została w 
głosowaniu 15 „za”, jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik protokołu.

Ad. 9.
Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do dzierżawy działki gminnej na okres 5 lat.
Projekt omówi wójt Włodzimierz Korona.
Komisja Ochrony Środowiska, Gospodarki Gruntami i Rolnictwa zaopiniowała pozytywnie 
projekt (stanowi załącznik). 
Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała projekt (stanowi załącznik). 
Nie zgłoszono uwag.
Uchwała  Nr  XXXV/277/09  Rady  Gminy  Masłów  w  sprawie  przeznaczenia  do 
dzierżawy działki  gminnej  na okres 5 lat   – przyjęta  została  w głosowaniu 15 „za”, 
jednogłośnie i stanowi załącznik protokołu.

Ad. 10.
Projekt uchwały w sprawie przekazania odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Wola 
Kopcowa.
Pan Dariusz Korczyński  –  Kierownik referatu Budownictwa i  Gospodarki  Przestrzennej 
przedstawił projekt uchwały.
Komisja  do  spraw  Inwestycji  na  posiedzeniu  w  dniu  24.08.2009  roku  pozytywnie 
zaopiniowała niniejszy projekt uchwały (stanowi załącznik protokołu).
Komisja  Budżetu i  Finansów w dniu 24.08.2009 r.  zaopiniowała pozytywnie omawiany 
projekt  (stanowi załącznik).
Nie zgłoszono uwag w tym temacie.
Uchwała Nr XXXV/278/09 Rady Gminy Masłów w sprawie przekazania odcinka sieci  
wodociągowej  w miejscowości  Wola  Kopcowa  – podjęta  została  15  głosami   „za”, 
jednogłośnie i stanowi załącznik protokołu.

Ad. 11.
Projekt  uchwały  w  sprawie  warunków  wykonania  odcinka  sieci  wodociągowej  w 
miejscowości  Domaszowice  i  zwolnienia  z  opłaty  regulaminowej  wnioskodawcę  P. 
Krzysztofa  Boberek  –  właściciela  działek  o  nr  ewid.  39/11,  38/4  położonych  w 
Domaszowicach;

4 z 8



Projekt przedstawił pan Dariusz Korczyński – Kierownik BiGP.
Komisja do spraw Inwestycji pozytywnie zaopiniowała niniejszy projekt uchwały (stanowi 
załącznik).
Komisja  Budżetu  i  Finansów  zaopiniowała  pozytywnie  omawiany  projekt  (stanowi 
załącznik).
Nie zgłoszono uwag w tym temacie.
Uchwała  Nr  XXXV/279/09  Rady  Gminy  Masłów  w  sprawie  warunków  wykonania  
odcinka sieci  wodociągowej  w miejscowości  Domaszowice i  zwolnienia z  opłaty  
regulaminowej wnioskodawcę P. Krzysztofa Boberek – właściciela działek o nr ewid.  
39/11, 38/4 położonych w Domaszowicach  – podjęta została w głosowaniu: 15 „za”, 
jednogłośnie i stanowi załącznik protokołu.

Ad. 14.
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy.
Zastępca Skarbnika  Gminy –  Halina  Bujak  przedstawiła  proponowany projekt  uchwały 
wraz  z  załącznikami.  Projekt  zakłada  zwiększenie  planu  dochodów  Gminy  o  kwotę 
17.491zł,  przy zwiększeniu  wydatków Gminy o  kwotę  17.491zł.  Ponadto  dokonuje  się 
przeniesienia środków między działami, rozdziałami i paragrafami. 
Przewodniczący  Komisji  Budżetu  i  Finansów  odczytał  pozytywną  opinię  Komisji  do 
przedstawionego projektu uchwały (stanowi załącznik protokołu).
Radny Rafał  Brzoza odniósł  się do poruszonego w kuluarach problemu, związanego z 
brakiem zadania dotyczącego budowy chodnika w Masłowie Drugim. Po wyjaśnieniach 
złożonych przez panią Zastępcę Skarbnik, radny Brzoza nie zgłasza uwag związanych z 
tym zadaniem. 
Sekretarz poinformował,  iż  w związku z  brakiem zmian w załączniku 6,  nie  został  on 
dołączony do dzisiejszych materiałów, jednak zadanie to jest uwzględnione w zmianie z 
czerwca br. 
Radni nie zgłosili więcej uwag.
Uchwała  Nr  XXXV/280/09  Rady  Gminy  Masłów  w  sprawie  zaciągnięcia  kredytu  
długoterminowego  –  przyjęta  została  w  głosowaniu  12  „za”,  jednogłośnie.  Uchwała 
stanowi załącznik protokołu.

Ad. 14a.
Projekt  uchwały  zmieniającej  uchwałę  Nr  XXXIV/272/09  Rady  Gminy  Masłów  z  dnia 
10.08.2009 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
Temat przedstawiła szczegółowo pani Halina Bujak  – Zastępca Skarbnika Gminy.
Komisja  Budżetu i  Finansów w dniu 24.08.2009 r.  pozytywnie zaopiniowała omawiany 
projekt (stanowi załącznik).
Nie zgłoszono uwag .
Uchwała  Nr  XXXV/281/09  Rady  Gminy  Masłów  w  sprawie  zaciągnięcia  kredytu  
długoterminowego  –  przyjęta  została  w  głosowaniu  15  „za”,  jednogłośnie.  Uchwała 
stanowi załącznik protokołu.

Ad. 15.
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia dodatkowej składki członkowskiej gminy Masłów na 
rzecz  Stowarzyszenia   „Lokalna  Grupa  Działania  –  Wokół  Łysej  Góry”   na  realizację 
projektu  współfinansowanego  przez  EFRR  pod  nazwą  „MOC  ŚWIĘTEGO  KRZYŻA - 
KAMPANIA  PROMOCJNA  PRODUKTÓW  TURYSTYCZNYCH  WOKÓŁ  ŚWIĘTEGO 
KRZYŻA”.
Sekretarz Gminy – Bogusław Krukowski omówił szczegółowo przygotowany projekt. 
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Radny  Tadeusz  Kumański  zwrócił  się  z  pytaniem  z  czego  wynikają  różne  kwoty 
dodatkowej składki członkowskiej w poszczególnych gminach. 
Sekretarz odpowiedział, że wynika to z faktu, iż gminy biorą udział w różnych imprezach 
realizowanych w ramach projektu. I  tak np. Gmina Masłów nie uczestniczy w festiwalu 
piosenki artystycznej w Górnie, w związku z powyższym nie partycypuje w kosztach tej 
imprezy. Sekretarz przedstawił szczegółowo koszty, jakie ponosi gmina Masłów.  
Komisja Budżetu i Finansów w dniu 24.08.2009 r. zaopiniowała pozytywnie przedstawiony 
projekt uchwały (stanowi załącznik protokołu).
Radni nie zgłosili więcej uwag.
Uchwała  Nr  XXXV/282/09  Rady  Gminy  Masłów  w  sprawie  przyjęcia  dodatkowej 
składki  członkowskiej  gminy  Masłów  na  rzecz  Stowarzyszenia   „Lokalna  Grupa  
Działania – Wokół Łysej Góry”  na realizację projektu współfinansowanego przez  
EFRR  pod  nazwą  „MOC  ŚWIĘTEGO  KRZYŻA  -  KAMPANIA  PROMOCJNA 
PRODUKTÓW TURYSTYCZNYCH WOKÓŁ ŚWIĘTEGO KRZYŻA” – przyjęta została w 
głosowaniu 15 „za”, jednogłośnie i stanowi załącznik protokołu.

Ad. 16.
Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
Radny  Rafał  Brzoza  zwrócił  uwagę  na  projekt  organizacyjny  dla  szkoły  w  Masłowie 
Drugim, który zakłada zmniejszenie o 19 godzin zajęć lekcyjnych i połączenie klas. Radny 
poprosił o wyjaśnienie uwarunkowań.
W odpowiedzi,  Wójt szczegółowo wyjaśnił iż przyjęte założenia są konsekwencją małej 
ilości dzieci i dużych kosztów utrzymania szkoły. 
Odnosząc się do wypowiedzi wójta, radny Brzoza powiedział, że:

1) nie jest prawdą, że szkoła wykazuje niski poziom nauczania,
2) proces uspołeczniania należy do rodziców,
3) koszty związane z tym to jeden etat nauczycielski, co w konsekwencji nie jest dużą 

różnicą i w stosunku do całego budżetu nie jest odczuwalne. 
Radny zaapelował o wstrzymanie się z takimi decyzjami do momentu uruchomienia hali w 
Masłowie Pierwszym i przeniesienia dzieci z Masłowa Drugiego.
Wójt  odpowiedział,  że  należy  zachować  zdrowy  rozsądek  w  planowaniu  wydatków  i 
konsekwencją  tego  są  podjęte  działania.  Na  problemy  oświaty  należy  spojrzeć  w 
kontekście  wszystkich  szkół,  nie  zaś  wyrywkowo  na  poszczególne  obiekty  w  gminie. 
Patrząc  na  sprawę  w  sposób  przedstawiony  przez  radnego,  w  Masłowie  Pierwszym 
można by zapytać, dlaczego nie ma więcej zajęć wyrównawczych. 
Ta szkoła jest na etapie, na jakim mniej więcej rok temu była szkoła w Wiśniówce, dlatego 
jest  czas  na  dyskusje  nt.  przyszłości  tego  obiektu,  ale  należy  podejść  do  tego  z 
rozsądkiem.  Nie  można  wymagać,  by  utrzymywać  etat,  tylko  dlatego,  że  udało  się 
utrzymać klasę. 
Radny  Brzoza  zwrócił  się  z  prośbą,  by  nie  traktować  tej  sprawy  jako  rozgrywek 
personalnych, gdyż nie jest to żaden afront w stosunku do kogokolwiek. Chodzi jedynie o 
dobro szkoły i jej uczniów.
Przewodnicząca  Rady  odniosła  się  do  problemu,  wyjaśniając  sytuacje  jaka  panuje  w 
poszczególnych szkołach na terenie gminy. Jako dyrektor szkoły w Brzezinkach, problem 
ten analizowała szczegółowo, w czasie kiedy należało zastanowić się nad przyszłością 
szkoły w Barczy. 
Radny Brzoza poprosił o przedstawienie kalkulacji, jaką kwotę należałoby dołożyć.
Odnosząc  się  do  sprawy,  radny  Robert  Fortuna  powiedział,  że  niezbędna  będzie 
restrukturyzacja  placówek  oświatowych  na  terenie  gminy,  po  stworzeniu  warunków  w 
Masłowie Pierwszym. Radny zwrócił  się z pytaniem, dlaczego gmina nie uczestniczy w 
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projekcie dotyczącym pozyskania środków, w ramach Kapitału Ludzkiego, na przedszkola 
np. w Mąchocicach Kapitulnych. Główny warunek to posiadanie lokalu i jest on spełniony. 
Wójt odpowiedział, że jest to dwuletnie dofinansowanie do utrzymania przedszkoli, które w 
późniejszym okresie trzeba będzie utrzymać. Mamy specyficzną sytuację w tym zakresie, 
gdyż mamy kilka obiektów, które na dzień dzisiejszy utrzymują się na granicy przepisów, 
np. w budynku Agronomówki nie mamy wyodrębnionej klatki schodowej, zaś w Masłowie 
Pierwszym, czy Woli Kopcowej borykamy się z problemem kuchni i warunków Sanepidu. 
Dla  gmin,  które  planują  utworzenie  jednego  dużego  przedszkola  jest  to  możliwość 
pozyskania  środków,  ale  uwarunkowania  w  Masłowie  Pierwszym  nie  pozwalają  na 
utworzenie  takiego  przedszkola  w  centrum  gminy.  Przykładem  jest  problem  z  jakim 
borykamy się obecnie, dotyczący ustalenia wspólnego stanowiska z lotniskiem w sprawie 
uporządkowania okolic urzędu.
Radny Rafał Lis zabrał głos odnośnie szkoły w Masłowie Drugim. W Domaszowicach, przy 
stanie 56 dzieci, Rada Miasta podjęła decyzję o likwidacji placówki, do której uczęszczały 
dzieci  z  Domaszowic.  Podobny problem będzie  w niedługim czasie  dotyczył  Masłowa 
Drugiego.  
Radny  Brzoza  poprosił  o  utrzymanie  zajęć  dydaktycznych  i  rozstrzygnięcie  problemu 
ewentualnej  likwidacji  placówki,  po  wybudowaniu  hali  w Masłowie Pierwszym.  Dopiero 
wtedy będzie można mówić o świadomej decyzji w tej sprawie. 
Radny  Mirosław  Januchta  złożył  podziękowanie  za  budowę  fragmentu  chodnika  w 
Mąchocicach Kapitulnych i ustawienie wiaty przystankowej. Radny poinformował również, 
że dotarła do niego pani projektant z prośbą o interwencję u niektórych właścicieli terenów, 
przez które przebiegać będzie sieć wodociągowa do Ameliówki.
Wójt  odpowiedział,  że  włączymy  się  w  tę  sprawę,  do  tej  pory  nie  mieliśmy żadnego 
sygnału w tej sprawie.
Radny Fortuna zwrócił się z prośbą o przedstawienie szczegółowych informacji w sprawie 
ofert do przetargów z 20 i 24 sierpnia.
Sekretarz  przedstawił  pełne  informacje  dotyczące  przetargu  na  szkolę  i  strażnicę  w 
Mąchocicach Kapitulnych i poinformował, iż kolejnym etapem jest podpisanie umowy, lecz 
wymaga  to  zachowania  terminów  związanych  m.in.  z  możliwością  oprotestowania 
przetargu, czego się obawiamy.
Wójt  poinformował  o  możliwości  realizacji  zadania  dotyczącego  budowy  chodnika  w 
Masłowie Drugim (od Klonówki do szkoły), jeszcze w tym roku, przy parytecie 50 do 50, 
gdyż powiat dysponuje wymaganą kwotą. Takie rozwiązanie odciąży budżet w przyszłym 
roku,  stąd  prośba  o  szybkie  określenie  stanowiska  radnych  i  rozważenie  przez 
Przewodniczącą zwołania sesji w trybie nadzwyczajnym. 
Sołtys sołectwa Mąchocice Kapitulne – pan Jan Sobecki poruszył kilka kwestii:

1) sprawa mieszkańca Mąchocic Kapitulnych, który kilkakrotnie zwracał się z prośbą 
do  Gminnego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  o  zapewnienie  zakwaterowania  w 
ośrodku pomocy,

2) prośba o ustawienie kosza przy nowo postawionej wiacie przystankowej,
3) nie ma takiej nazwy „Ameliówka”.

Wójt odpowiedział, że sygnały te zostaną uwzględnione.
Więcej uwag radni nie zgłosili.

Ad. 17.
Sprawy organizacyjne, komunikaty.
Przewodnicząca Rady odczytała pismo skierowane przez Wojewodę Świętokrzyskiego w 
sprawie repatriacji dwóch rodzin z Kazachstanu. 
Wójt  Gminy  przypomniał  o  Dożynkach  Gminnych,  które  zaplanowano  na  najbliższą 
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niedzielę; przybliżył program imprezy i zaprosił zebranych. 
Po wyczerpaniu tematyki o godzinie 14.50 Przewodnicząca Rady podziękowała za udział 
w obradach i zamknęła posiedzenie. 

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