
Protokół Nr XL/2009
z sesji Rady Gminy Masłów,

która odbyła się w dniu 27 listopada 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. rozpatrzenia skargi na działalność Wójta;

7. zmiany uchwały Nr XXXVI/285/09 Rady Gminy w Masłowie z dnia 28 września 2009 

roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Ciekoty na 

terenie gminy Masłów;

8. zmiany uchwały Nr XXXVI/286/09 Rady Gminy w Masłowie z dnia 28 września 2009 

roku w sprawie  miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego sołectwa  Masłów 

Drugi na terenie gminy Masłów;

9. zmiany uchwały Nr XXXVI/287/09 Rady Gminy w Masłowie z dnia 28 września 2009 

roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Mąchocice 

Kapitulne na terenie gminy Masłów;

10. zmiany uchwały Nr XXXVI/288/09 Rady Gminy w Masłowie z dnia 28 września 

2009  roku  w  sprawie  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  sołectwa 

Mąchocice – Scholasteria na terenie gminy Masłów;

11. określenia zasad i  trybu przyznawania,  wstrzymywania i  pozbawiania stypendiów 

sportowych  oraz  określenia  wysokości  nagród  i  wyróżnień  za  osiągnięcia  w  dziedzinie 

kultury fizycznej i sportu;

12. wprowadzenia zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Masłowie;

13. określenia stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok;

14. zwolnień z podatku od nieruchomości;

15. określenia stawek podatku od środków transportowych na 2010 rok;
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16. stawek opłaty targowej;

17. zmiany uchwały budżetowej Gminy;

18. udzielenia pomocy rzeczowej;

19. ustalenia  adresu dla  działek leżących w obrębie  ewidencyjnym Masłów Pierwszy 

przylegających do drogi położonej w Woli Kopcowej oznaczonej numerem działki 528;

20. przekazania  do  nieodpłatnego  użytkowania  sieci  wodociągowej  w  miejscowości 

Wola Kopcowa w drodze 383 i na przedłużeniu ul. Cichej;

21. przystąpienia do projektu inwestycyjnego pod nazwą „e-świętokrzyskie Rozbudowa 

Infrastruktury Informatycznej JST” i zabezpieczenia wkładu własnego;

22. przystąpienia  do  projektu  inwestycyjnego  pod  nazwą  „e-świętokrzyskie  Budowa 

Systemu  Informacji  Przestrzennej  Województwa  Świętokrzyskiego”  i  zabezpieczenia 

wkładu własnego.

23. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.

24. Sprawy organizacyjne, komunikaty.

Ad. 1.
Otwarcie sesji. 
Przewodnicząca Rady Gminy Genowefa Jaros w dniu 27 listopada 2009 roku o godzinie 
13.40 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 93 % 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 poinformował, że punkt 5 – Sprawozdanie Wójta o 
pracach Wójta i Urzędu Gminy w okresie między sesjami zostanie poszerzony o informację 
w sprawie realizacji zadania dot. świadczeń rodzinnych.
Więcej uwag nie zgłoszono. 
Porządek  obrad  został  przyjęty  w głosowaniu  14  głosami  „za”,  jednogłośnie  i  stanowi 
załącznik protokołu.
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Ad. 4.
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
W głosowaniu 14 głosami „za”, jednogłośnie protokół Nr XXXIX 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 
bieżące działania urzędu.
Pani  Monika  Dolezińska  –  Kierownik  GOPS  przedstawiła  sprawozdanie  w  sprawie 
realizacji świadczeń rodzinnych i problemów związanych z brakiem środków na ten cel. 
Nie zgłoszono uwag.
Radni przyjęli sprawozdanie do akceptującej wiadomości.

Ad. 6.
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta.
Wójt omówił zarzuty wskazane w piśmie skierowanym do urzędu gminy i poinformował, że 
w  dniu  wczorajszym  odbył  się  przetarg  na  tę  działkę.  Nowy  właściciel  został 
poinformowany o roszczeniach pana Paryski.
Radny Rafał Lis – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej odczytał protokół z posiedzenia z 
dnia 23.11.2009 roku. Komisja zapoznała się dokumentacją w sprawie i  uznała skargę za 
bezzasadną (stanowi załącznik protokołu). 
Przewodnicząca Rady odczytała proponowany projekt uchwały.
Nie zgłoszono uwag.
Uchwała Nr XL/307/09 Rady Gminy Masłów w sprawie uznania skargi Piotra Paryski zaUchwała Nr XL/307/09 Rady Gminy Masłów w sprawie uznania skargi Piotra Paryski za  
bezzasadnąbezzasadną  –– przyjęta  została  w  głosowaniu  14  „za”,  jednogłośnie  i  stanowi  załącznik 
protokołu.

Ad. 7.
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/285/09 Rady Gminy w Masłowie z 
dnia  28  września  2009  roku  w  sprawie  miejscowego  planu  zagospodarowania 
przestrzennego sołectwa Ciekoty na terenie gminy Masłów.
Temat przedstawił pan Dariusz Korczyński – Kierownik BiGP.
Komisja Ochrony Środowiska, Gospodarki Gruntami i Rolnictwa w dniu 24.11.2009 roku 
pozytywnie zaopiniowała projekt (stanowi załącznik). 
Komisja  do spraw Inwestycji  w dniu 24.11.2009 roku pozytywnie  zaopiniowała  projekt 
(stanowi załącznik). 
Nie zgłoszono uwag.
Uchwała  Nr  XL/308/09  Rady  Gminy  Masłów  w  sprawie  Uchwała  Nr  XL/308/09  Rady  Gminy  Masłów  w  sprawie      zmiany  uchwały  Nrzmiany  uchwały  Nr      
XXXVI/285/09  Rady  Gminy  w  Masłowie  z  dnia  28  września  2009  roku  w  sprawieXXXVI/285/09  Rady  Gminy  w  Masłowie  z  dnia  28  września  2009  roku  w  sprawie  
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Ciekoty na terenie gminymiejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Ciekoty na terenie gminy  
MasłówMasłów  –  przyjęta  została  w  głosowaniu  14  „za”,  jednogłośnie  i  stanowi  załącznik 
protokołu.

Ad. 8.
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Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/286/09 Rady Gminy w Masłowie z 
dnia  28  września  2009  roku  w  sprawie  miejscowego  planu  zagospodarowania 
przestrzennego sołectwa Masłów Drugi na terenie gminy Masłów.
Temat przedstawił pan Dariusz Korczyński – Kierownik BiGP.
Komisja  Ochrony  Środowiska,  Gospodarki  Gruntami  i  Rolnictwa  dnia  24.11.2009  r. 
pozytywnie zaopiniowała projekt (stanowi załącznik). 
Komisja  do  spraw  Inwestycji  w  dniu  24.11.2009  r.  pozytywnie  zaopiniowała  projekt 
(stanowi załącznik protokołu). 
Nie zgłoszono uwag.
Uchwała  Nr  XL/309/09  Rady  Gminy  Masłów  w  sprawie  Uchwała  Nr  XL/309/09  Rady  Gminy  Masłów  w  sprawie      zmiany  uchwały  Nrzmiany  uchwały  Nr      
XXXVI/285/09  Rady  Gminy  w  Masłowie  z  dnia  28  września  2009  roku  w  sprawieXXXVI/285/09  Rady  Gminy  w  Masłowie  z  dnia  28  września  2009  roku  w  sprawie  
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Masłów Drugi na tereniemiejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Masłów Drugi na terenie  
gminy Masłówgminy Masłów  – przyjęta została w głosowaniu 14 „za”, jednogłośnie. Uchwała stanowi 
załącznik protokołu.

Ad. 9.
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/287/09 Rady Gminy w Masłowie z 
dnia  28  września  2009  roku  w  sprawie  miejscowego  planu  zagospodarowania 
przestrzennego sołectwa Mąchocice Kapitulne na terenie gminy Masłów.
Temat omówił pan Dariusz Korczyński – Kierownik BiGP.
Komisja Ochrony Środowiska, Gospodarki Gruntami i Rolnictwa w dniu 24.11.2009 roku 
pozytywnie zaopiniowała projekt (stanowi załącznik). 
Komisja  do spraw Inwestycji  w dniu 24.11.2009 roku pozytywnie  zaopiniowała  projekt 
(stanowi załącznik). 
Radny  Mirosław  Januchta  zwrócił  się  z  pytaniem,  czy  można  odblokować  tereny 
Radostowej,  w  związku  ze  zmianami  w  projekcie  Natura  2000,  który  uniemożliwiał 
przeznaczenie terenów pod zabudowę we wskazanym obszarze.
Pan korczyński odpowiedział, że na chwilę obecną jest to niemożliwe, gdyż wiąże się to ze 
zmianami w studium i wymaga szeregu uzgodnień.
Nie zgłoszono więcej uwag.
Uchwała  Nr  XL/310/09  Rady  Gminy  Masłów  w  sprawie  Uchwała  Nr  XL/310/09  Rady  Gminy  Masłów  w  sprawie      zmiany  uchwały  Nrzmiany  uchwały  Nr      
XXXVI/285/09  Rady  Gminy  w  Masłowie  z  dnia  28  września  2009  roku  w  sprawieXXXVI/285/09  Rady  Gminy  w  Masłowie  z  dnia  28  września  2009  roku  w  sprawie  
miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego sołectwa  Mąchocice  Kapitulne  namiejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego sołectwa  Mąchocice  Kapitulne  na  
terenie gminy Masłówterenie gminy Masłów  – przyjęta została w głosowaniu 14 „za”,  jednogłośnie i  stanowi 
załącznik protokołu.

Ad. 10.
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/288/09 Rady Gminy w Masłowie z 
dnia  28  września  2009  roku  w  sprawie  miejscowego  planu  zagospodarowania 
przestrzennego sołectwa Mąchocice – Scholasteria na terenie gminy Masłów.
Temat przedstawił pan Dariusz Korczyński – Kierownik BiGP.
Komisja Ochrony Środowiska, Gospodarki Gruntami i Rolnictwa w dniu 24.11.2009 roku 
pozytywnie zaopiniowała projekt (stanowi załącznik). 
Komisja  do spraw Inwestycji  w dniu 24.11.2009 roku pozytywnie  zaopiniowała  projekt 
(stanowi załącznik). 
Nie zgłoszono uwag.
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Uchwała  Nr  XL/311/09  Rady  Gminy  Masłów  w  sprawie  Uchwała  Nr  XL/311/09  Rady  Gminy  Masłów  w  sprawie      zmiany  uchwały  Nrzmiany  uchwały  Nr      
XXXVI/285/09  Rady  Gminy  w  Masłowie  z  dnia  28  września  2009  roku  w  sprawieXXXVI/285/09  Rady  Gminy  w  Masłowie  z  dnia  28  września  2009  roku  w  sprawie  
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Mąchocice – Scholasteriamiejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Mąchocice – Scholasteria  
na terenie gminy Masłówna terenie gminy Masłów  – przyjęta została w głosowaniu 14 „za”, jednogłośnie i stanowi 
załącznik protokołu.

Ad. 11.
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.
Projekt przedstawił pan Marian Zarzycki – Dyrektor GOKiS.
Komisja  Oświaty,  Kultury,  Opieki  Społecznej  i  Promocji  Gminy  w  dniu  28.09.2009  r. 
pozytywnie zaopiniowała niniejszy projekt uchwały (stanowi załącznik).
Komisja  Budżetu i  Finansów w dniu 23.11.2009 r.  zaopiniowała  pozytywnie  omawiany 
projekt (stanowi załącznik).
Nie zgłoszono uwag .
Uchwała  Nr  XL/312/09  Rady  Gminy  Masłów  w  sprawie  określenia  zasad  i  trybuUchwała  Nr  XL/312/09  Rady  Gminy  Masłów  w  sprawie  określenia  zasad  i  trybu  
przyznawania,  wstrzymywania  i  pozbawiania  stypendiów  sportowych  oraz  określeniaprzyznawania,  wstrzymywania  i  pozbawiania  stypendiów  sportowych  oraz  określenia  
wysokości  nagród i  wyróżnień  za  osiągnięcia  w dziedzinie  kultury  fizycznej  i  sportuwysokości  nagród i  wyróżnień  za  osiągnięcia  w dziedzinie  kultury  fizycznej  i  sportu  – 
przyjęta została w głosowaniu 14 „za”, jednogłośnie i stanowi załącznik protokołu.

Ad. 12.
Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Kultury i 
Sportu w Masłowie.
Pan Marian Zarzycki – Dyrektor GOKiS przedstawił projekt uchwały.
Radny Robert Fortuna zapytał, czy zapis § 1 pkt. 2 nie ograniczy tworzenia drużyn, np. 
lekkoatletycznej, czy łuczniczej.
Wójt  odpowiedział,  że  trudno  przewidzieć  jakie  będzie  zainteresowanie  różnymi 
dziedzinami sportowymi, a przepisy obligują nas do skonkretyzowania zapisu. Dlatego, jeśli 
tylko pojawi się nowa sekcja – zaproponujemy zmianę.
Radni nie zgłosili więcej uwag.
Uchwała Nr XL/313/09 Rady Gminy Masłów w sprawie wprowadzenia zmian w StatucieUchwała Nr XL/313/09 Rady Gminy Masłów w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie  
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w MasłowieGminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Masłowie  – podjęta została w głosowaniu 14 „za”, 
jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik protokołu.

Ad. 13.
Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku na 2010 rok.
Pani Małgorzata Kumór – Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały.
Komisja Budżetu i Finansów na posiedzeniu w dniu 23.11.2009 r. zaopiniowała pozytywnie 
omawiany projekt (stanowi załącznik).
Radny  Robert  Fortuna  zwrócił  się  z  pytaniem dotyczącym wolno  stojących  budynków 
gospodarczych,od  których  stawka  podatkowa  jest  znacznie  wyższa  niż  w  przypadku 
budynków mieszkalnych.
Wójt odpowiedział, że zmniejszenie tej stawki było najbardziej sensownym rozwiązaniem 
problemu.  Próbowaliśmy  w  jakiś  sposób  zróżnicować  kwoty  (np.  od  jednego  wolno 
stojącego garażu) jednak jest to niedopuszczalne, stąd decyzja o zmniejszeniu stawki. 
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Radny  Tadeusz  Kumański  zapytał,  jak  to  się  odnosi  do  sołectwa  Wiśniówka,  gdzie 
mieszkańcy mają tzw. komórki, jako wolno stojące budynki gospodarcze.
Sekretarz odpowiedział, że będą płacić mniejsze stawki za 1 m2.
Radni nie zgłosili więcej uwag.
Uchwała  Nr  XL/314/09  Rady  Gminy  Masłów w  sprawie  określenia  wysokości  stawekUchwała  Nr  XL/314/09  Rady  Gminy  Masłów w  sprawie  określenia  wysokości  stawek  
podatku  na  2010 rokpodatku  na  2010 rok  –  przyjęta  została  w  głosowaniu  14  „za”,  jednogłośnie  i  stanowi 
załącznik protokołu.

Ad. 14.
Projekt uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości.
Pani Małgorzata Kumór – Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały.
Komisja Budżetu i Finansów w dniu 23.11.2009 r. pozytywnie zaopiniowała przedstawiony 
projekt (stanowi załącznik).
Radni nie zgłosili uwag.
Uchwała  Nr  XL/315/09  Rady  Gminy  Masłów  w  sprawie  zwolnień  z  podatku  odUchwała  Nr  XL/315/09  Rady  Gminy  Masłów  w  sprawie  zwolnień  z  podatku  od  
nieruchomościnieruchomości  – przyjęta została w głosowaniu 14 „za”,  jednogłośnie i stanowi załącznik 
protokołu.

Ad. 15.
Projekt  uchwały  w  sprawie  określenia  wysokości  stawek  podatku  od  środków 
transportowych na 2010 rok.
Skarbnik Gminy omówiła projekt uchwały.
Komisja  Budżetu  i  Finansów  pozytywnie  zaopiniowała  omawiany  projekt  (stanowi 
załącznik protokołu).
Radni nie zgłosili uwag.
Uchwała  Nr  XL/316/09  Rady  Gminy  Masłów w  sprawie  określenia  wysokości  stawekUchwała  Nr  XL/316/09  Rady  Gminy  Masłów w  sprawie  określenia  wysokości  stawek  
podatku od środków transportowych na 2010 rokpodatku od środków transportowych na 2010 rok  – została przyjęta w głosowaniu 14 „za”, 
jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik protokołu.

Ad. 16.
Projekt uchwały w sprawie stawek opłaty targowej.
Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały.
Komisja  Budżetu  i  Finansów  zaopiniowała  pozytywnie  omawiany  projekt  (stanowi 
załącznik).
Radni nie zgłosili uwag.
Uchwała Nr XL/317/09 Rady Gminy Masłów w sprawie stawek opłaty targowejUchwała Nr XL/317/09 Rady Gminy Masłów w sprawie stawek opłaty targowej  – została 
podjęta w głosowaniu 14 „za”, jednogłośnie i stanowi załącznik protokołu.

Ad. 17.
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy.
Skarbnik Gminy przedstawiła projekt.
Komisja  Budżetu  i  Finansów  na  posiedzeniu  w  dniu  23.11.2009  roku  pozytywnie 
zaopiniowała omawiany projekt (stanowi załącznik).
Nie zgłoszono uwag.
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Uchwała  Nr  XL/318/09  Rady  Gminy  Masłów  w  sprawie  zmiany  uchwały  budżetowejUchwała  Nr  XL/318/09  Rady  Gminy  Masłów  w  sprawie  zmiany  uchwały  budżetowej  
gminygminy  – została podjęta w głosowaniu 14 „za”,  jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik 
protokołu.

Ad. 18.
Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej.
Pani Kumór – Skarbnik Gminy omówiła projekt dotyczący zakupu artykułów medycznych 
(przeciwgrypowych) dla ukraińskiej gminy Jaworiw, w ramach współpracy.
Komisja  Budżetu  i  Finansów pozytywnie  zaopiniowała  przedstawiony  projekt  (stanowi 
załącznik).
Radni nie zgłosili uwag.
Uchwała Nr XL/319/09 Rady Gminy Masłów w sprawie stawek opłaty targowejUchwała Nr XL/319/09 Rady Gminy Masłów w sprawie stawek opłaty targowej  – została 
podjęta w głosowaniu 14 „za”, jednogłośnie i stanowi załącznik protokołu.

Ad. 19.
Projekt uchwały w sprawie ustalenia adresu dla działek leżących w obrębie ewidencyjnym 
Masłów  Pierwszy  przylegających  do  drogi  położonej  w  Woli  Kopcowej  oznaczonej 
numerem działki 528.
Temat przedstawił pan Dariusz Korczyński – Kierownik BiGP.
Projekt ujednolicenia adresów i dotyczy ulicy Granicznej w Woli Kopcowej, przy której 
umiejscowione są działki sołectwa Masłów Pierwszy. 
Komisja Ochrony Środowiska, Gospodarki gruntami i Rolnictwa zaopiniowała pozytywnie 
przedstawiony projekt (stanowi załącznik protokołu).
Komisja  Budżetu  i  Finansów  pozytywnie  zaopiniowała  omawiany  projekt  (stanowi 
załącznik).
Nie zgłoszono uwag.
Uchwała  Nr  XL/320/09  Rady  Gminy  Masłów  w  sprawie  ustalenia  adresu  dla  działekUchwała  Nr  XL/320/09  Rady  Gminy  Masłów  w  sprawie  ustalenia  adresu  dla  działek  
leżących w obrębie ewidencyjnym Masłów Pierwszy przylegających do drogi położonej wleżących w obrębie ewidencyjnym Masłów Pierwszy przylegających do drogi położonej w  
Woli Kopcowej oznaczonej numerem działki 528 Woli Kopcowej oznaczonej numerem działki 528 – przyjęta została w głosowaniu 14 „za”, 
jednogłośnie i stanowi załącznik protokołu.

Ad. 20.
Projekt uchwały w sprawie przekazania do nieodpłatnego użytkowania sieci wodociągowej 
w miejscowości Wola Kopcowa w drodze 383 i na przedłużeniu ul. Cichej.
Projekt omówił pan Korczyński.
Komisja  do  spraw  Inwestycji  zaopiniowała  pozytywnie  powyższy  projekt  (stanowi 
załącznik).
Komisja Budżetu i Finansów również pozytywnie zaopiniowała projekt (stanowi załącznik 
protokołu).
Nie zgłoszono uwag.
Uchwała  Nr  XL/321/09  Rady Gminy Masłów w sprawie  przekazania  do  nieodpłatnegoUchwała  Nr  XL/321/09  Rady Gminy Masłów w sprawie  przekazania  do  nieodpłatnego  
użytkowania  sieci  wodociągowej  w  miejscowości  Wola  Kopcowa  w  drodze  383  i  naużytkowania  sieci  wodociągowej  w  miejscowości  Wola  Kopcowa  w  drodze  383  i  na  
przedłużeniu ul. Cichej  przedłużeniu ul. Cichej  – przyjęta została w głosowaniu 14 „za”,  jednogłośnie. Uchwała 
stanowi załącznik protokołu.

Ad. 21.
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Projekt  uchwały  w  sprawie  przystąpienia  do  projektu  inwestycyjnego  pod  nazwą  „e-
świętokrzyskie  Rozbudowa  Infrastruktury  Informatycznej  JST”  i  zabezpieczenia  wkładu 
własnego.
Projekt przedstawił pan Bogusław Krukowski – Sekretarz Gminy.
Komisja  d/s  Inwestycji  pozytywnie  zaopiniowała  przedstawiony  projekt  (stanowi 
załącznik).
Komisja Budżetu i Finansów również pozytywnie zaopiniowała projekt.
Nie zgłoszono uwag w tym temacie.
Uchwała  Nr  XL/322/09  Rady  Gminy  Masłów  w  sprawie  przystąpienia  do  projektuUchwała  Nr  XL/322/09  Rady  Gminy  Masłów  w  sprawie  przystąpienia  do  projektu  
inwestycyjnego  pod  nazwą  „e-świętokrzyskie  Rozbudowa  Infrastruktury  Informatycznejinwestycyjnego  pod  nazwą  „e-świętokrzyskie  Rozbudowa  Infrastruktury  Informatycznej  
JST”  i  zabezpieczenia  wkładu  własnego  JST”  i  zabezpieczenia  wkładu  własnego  –  przyjęta  została  w  głosowaniu  14  „za”, 
jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik protokołu.

Ad. 22.
Projekt  uchwały  w  sprawie  przystąpienia  do  projektu  inwestycyjnego  pod  nazwą  „e-
świętokrzyskie  Budowa  Systemu  Informacji  Przestrzennej  Województwa 
Świętokrzyskiego” i zabezpieczenia wkładu własnego.
Temat omówił pan Bogusław Krukowski – Sekretarz Gminy.
Komisja d/s Inwestycji pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt.
Komisja Budżetu i Finansów również pozytywnie zaopiniowała projekt.
Nie zgłoszono uwag w tym temacie.
Uchwała  Nr  XL/323/09  Rady  Gminy  Masłów  w  sprawie  przystąpienia  do  projektuUchwała  Nr  XL/323/09  Rady  Gminy  Masłów  w  sprawie  przystąpienia  do  projektu  
inwestycyjnego pod nazwą „e-świętokrzyskie  Budowa Systemu Informacji  Przestrzennejinwestycyjnego pod nazwą „e-świętokrzyskie  Budowa Systemu Informacji  Przestrzennej  
Województwa Świętokrzyskiego” i zabezpieczenia wkładu własnego  Województwa Świętokrzyskiego” i zabezpieczenia wkładu własnego  – przyjęta została w 
głosowaniu 14 „za”, jednogłośnie i stanowi załącznik protokołu.

Ad. 23.
Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
Radna Małgorzata Kozubek zwróciła się z prośbą w imieniu sołtysów, by nie angażować ich 
w sprawy kontroli posesji, w związku z problemem usuwania śmieci. Radna argumentowała 
wniosek tym, że sołtysi mają duży kontakt z mieszkańcami i  spotykają się  z  niemiłymi 
komentarzami.
Radny Kazimierz  Łakomiec zabrał  głos  wyjaśniając,  że  jet  to  walka o dobro  gminy,  w 
związku z  tym uważa, że sołtysi powinni wziąć czynny udział w tym przedsięwzięciu. 
Wójt odpowiedział, że funkcja sołtysa ma różne aspekty, czasem nie są to miłe zadania. 
Jednak rolą sołtysa jest kontakt z mieszkańcami dlatego wybraliśmy najłatwiejszy wariant. 
Radny Rafał Lis zapytał, co w przypadku, gdy ktoś nie będzie miał podpisanej umowy na 
śmieci i nie zechce jej podpisać.
Wójt odpowiedział,ze będą kierowane wnioski do sądu grodzkiego.
Radny  Bogusław  Moskal  zwrócił  się  z  pytaniem  dotyczącym  kwoty,  za  jaką  została 
sprzedana działka gminna w Brzezinkach.
Roch Bahyrycz – Zastępca Wójta odpowiedział, że jest to kwota 75.000 zł. 
Radny Robert Fortuna poruszył kilka kwestii:
1) w  domu  nauczyciela  w  Mąchocicach  Kapitulnych  pojawiają  się  coraz  większe 
problemy mieszkaniowe,  m.in.  źle  położone podłogi  w mieszkaniu pani  Lato,  grzyb na 
ścianach, itp.;
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2)  jakie są wyniki kontroli Sanepidu w budynku Agronomówki;
3) prośba o naprawę oświetlenia ulicznego obok posesji pana Pedrycza i przy budynku 
Domu Nauczyciela;
4) wniosek  do  Przewodniczącej  o  zwrócenie  uwagi  na  dzwoniące  podczas  obrad 
telefony komórkowe;
5) prośba  o  wyjaśnienie,  dlaczego  sesje  nie  odbywają  się  w  czwartki,  jak  to  było 
wstępnie przyjęte.
Przewodnicząca odniosła się do punktów 4 i  5 wyjaśniając,  że w niektórych sytuacjach, 
kolidujących z innymi obowiązkami Wójta, lub określonych innymi terminami przyjmuje 
się, że sesja odbędzie się w innym dniu, niż czwartek. Jednak staramy się, aby zarówno 
godziny jak i daty sesji odpowiadały wszystkim. 
Vice  – wójt  odniósł  się  do pkt  1  i  poinformował,  ze  podłoga została  już  zgłoszona do 
naprawy, zaś przyczyną powstawania problemów ze ścianami jest brak wentylacji i drzewa, 
które dotykają budynku. 
Wójt  odniósł  się  do  sprawy  przedszkola,  informując  że  nie  zna  przyczyny,  dlaczego 
dyrektor zwleka z przeniesieniem świetlicy przedszkolnej.
Sołtys  sołectwa  Wiśniówka  –  pani  Maria  Bysiak  poprosiła  o  interwencje  w  sprawie 
nielegalnych wysypisk śmieci, które zalegają na prywatnych działkach.
Wójt odpowiedział, że pisma dotyczące uprzątnięcia posesji zostały wysłane do właścicieli. 
Sołtys  sołectwa  Mąchocice  Kapitulne  –  pan  Jan  Sobecki  zgłosił  potrzebę  poprawienia 
przepustu przy posesjach nr 20 i 21; o udrożnienie przepustu przy posesji 25 (obok drogi do 
kamecznicy) oraz zwrócił uwagę na fakt, iż droga obok posesji 3 i 4 jest często mokra, co 
powoduje śliską nawierzchnię. 
Wójt  odpowiedział,  że  wnioski  zostaną  przekazane,  gdyż  w  większości  zgłoszonych 
przypadków sprawy dotyczą drogi powiatowej. 
Sołtys Wiśniówki – pani Bysiak zgłosiła duży ubytek w remontowanej niedawno drodze 
gminnej.
Wice wójt odpowiedział, że sprawa jest w toku i wymaga jedynie ustalenia terminu .
Więcej uwag radni nie zgłosili.

Ad. 24.
Sprawy organizacyjne, komunikaty.
Przewodnicząca Rady, po wyczerpaniu tematyki o godzinie 15.50, podziękowała za udział 
w obradach i zamknęła posiedzenie. 

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