
Protokół Nr XLI/2009
z sesji Rady Gminy Masłów,

która odbyła się w dniu 17 grudnia 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. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy.

7. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.

8. Sprawy organizacyjne, komunikaty.

Ad. 1.
Otwarcie sesji. 
Przewodnicząca Rady Gminy Genowefa Jaros w dniu 17 grudnia 2009 roku o godzinie 
15.10 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 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.
Nie zgłoszono uwag. 
Porządek  obrad  został  przyjęty  w głosowaniu  14  głosami  „za”,  jednogłośnie  i  stanowi 
załącznik protokołu.

Ad. 4.
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
W głosowaniu 14 głosami „za”, jednogłośnie protokół Nr XL został przyjęty.

Ad. 5.

1 z 3



Sprawozdanie Wójta o pracach Wójta i Urzędu Gminy w okresie między sesjami.
Materiał radni otrzymali w statutowym terminie i stanowi załącznik protokołu. 
Roch Bahyrycz –Zastępca Wójta Gminy omówił realizowane zadania z zakresu inwestycji 
oraz bieżące działania urzędu. Ponadto Wójt poinformował, że: 
• przekazane  zostały  środki  finansowe  przez  Wojewodę  na  wypłatę  świadczeń 
rodzinnych, w związku z powyższym osoby, które otrzymały pismo o przedłużeniu terminu, 
mogą zgłosić się po odbiór decyzji i wypłatę środków,
• w związku z zbliżającymi się świętami Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zwraca 
się z prośbą, głównie do sołtysów o zgłaszanie osób, które znajdują się w trudnej sytuacji i 
potrzebują pomocy, 
• zgłaszana na poprzedniej sesji informacja dotycząca dziury w drodze, w sołectwie 
Wiśniówka jest na etapie ustalania terminu naprawy, gdyż wiąże się ze zorganizowaniem 
prac przez kilka instytucji.
Radny  Robert  Fortuna  zwrócił  się  z  pytaniem  dotyczącym  firmy  odpowiedzialnej  za 
odśnieżanie  na  terenie  gminy;  żaden  odśnieżacz  nie  przejechał  obok  dawnego  kółka 
rolniczego w Mąchocicach Kapitulnych, przez co bus ma trudności z przewozem osób po 
wyznaczonej trasie.
Wice Wójt poprosił o wyrozumiałość, gdyż jest to firma z Żarnowa, która po raz pierwszy 
współpracuje  z  gminą  i  nie  zna  jeszcze  specyfiki  terenu.  Jednocześnie  pan  Bahyrycz 
poprosił o zgłaszanie takich sytuacji, gdyż na bieżąco jesteśmy w kontakcie z wykonawcą i 
zgłaszamy wszystkie sygnały. 
Nie zgłoszono więcej uwag.
Radni przyjęli sprawozdanie do akceptującej wiadomości.

Ad. 6.
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy.
Pani Małgorzata Kumór – Skarbnik Gminy przedstawiła szczegółowo projekt uchwały.
Radny Mirosław Januchta – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów odczytał protokół 
z posiedzenia z dnia 15.12.2009 roku. Komisja pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt 
uchwały (stanowi załącznik protokołu). 
Radny Bogusław Moskal zwrócił się z pytaniem dotyczącym kwoty 23.000 zł wskazanej w 
załączniku 3a, rozdział 926 – na co jest przeznaczona.
Vice wójt odpowiedział, że jest to zwiększenie nakładów na wyrównanie terenu boiska pod 
budowę kompleksu sportowego.
Radny  Robert  Fortuna  poprosił  o  zwiększenie  środków  na  modernizację  szkoły  w 
Mąchocicach Kapitulnych o ile są wolne środki. 
Pani Skarbnik odpowiedziała, że środki finansowe zostały zwiększone, gdyż sytuacja tego 
wymagała.
Nie zgłoszono więcej uwag.
Uchwała  Nr  XLI/324/09 Rady  Gminy Masłów w sprawie  zmiany  uchwały  budżetowej  
Gminy – została podjęta 14 głosami „za”, jednogłośnie i stanowi załącznik protokołu. 

Ad. 7.
Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
Radny  Robert  Fortuna  zgłosił  konieczność  ustawienia  kosza  przy  przystanku  w 
Mąchocicach Kapitulnych, obok posesji pana Dudzika.
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Radny Andrzej Pedrycz zgłosił potrzebę ustawienia wiaty przystankowej na linii 38, obok 
posesji pani Dyamentowskiej w Woli Kopcowej.
Radna  Małgorzata  Kozubek  zabrała  głos  w  tym  temacie,  informując,  że  przyjęty  jest 
system ustawiania wiat przystankowych przynajmniej ;po jednej stronie (dla wsiadających, 
bądź dla wysiadających). W związku z powyższym, radna uważa że powyższy wniosek nie 
jest zasadny. Jako przykład, radna podała Masłów Pierwszy, gdzie obok budynku GOPS jest 
tylko jeden przystanek, mimo, że jest to centrum gminy i ilość osób korzystających jest 
duża.
Radny Fortuna zwrócił się z pytaniem, czy gmina nie ma możliwości dofinansowywania 
przejazdów uczniom i  studentom korzystającym z  usług  bus.  Ponadto  radny poprosił  o 
zwiększenie ilości kursów bus w soboty. 
Vice  –  wójt  odpowiedział,  że  ilość  kursów  i  przebieg  tras  przewoźników  bus  jest 
konsultowany bezpośrednio w urzędzie marszałkowskim, w związku z  powyższym gmina 
nie ma możliwości udziału w tym zadaniu.
Radny  Pedrycz  dodał,  że  przewoźnicy  mają  przyznane  dofinansowanie  przez  Urząd 
Marszałkowski, więc nie ma takiej potrzeby. 
Radna  Małgorzata  Kozubek  złożyła  wniosek  o  weryfikację  stanu  na  istniejących 
przystankach i uzupełnienie brakujących koszy.
Radny Bogusław Moskal zwrócił uwagę na konieczność odśnieżenia ulicy Panoramicznej w 
Masłowie Drugim.
Radny Fortuna zauważył, że skoro uchwała o przyznaniu stypendiów sportowych została 
podjęta  –  to  radny  poinformował,  że  Vice-mistrzem Polski  w  boksie  został  chłopiec  z 
Mąchocic Scholasterii. 
Sołtys  sołectwa  Brzezinki  –  pan  Ryszard  Januchta  zgłosił  potrzebę  odśnieżenia  drogi 
głównej w Brzezinkach. 
Sołtys sołectwa Dolina Marczakowa – pan Janusz Obara poprosił o interwencję w sprawie 
przewoźnika bus, który zobowiązał się jeździć przez ten teren, z czego się nie wywiązuje. 
Poza tym, sołtys zgłosił potrzebę pomocy pani Lorek, w związku z faktem nadchodzącej 
zimy.
Więcej uwag radni nie zgłosili.

Ad. 8.
Sprawy organizacyjne, komunikaty.
Pan  Marian  Zarzycki  –  Dyrektor  Gminnego  Ośrodka  Kultury  i  Sportu  w  Masłowie 
poinformował,  że  w  dzisiejszym  Echu  Dnia  jest  artykuł  skopiowany  z  materiałów 
przygotowanych do Kuriera Masłowskiego, który ukaże się jutro. 
Przewodnicząca Rady poinformowała, że kolejne posiedzenie odbędzie się 29 grudnia. 
Po  wyczerpaniu  tematyki  o  godzinie  15.40,  Przewodnicząca  złożyła  zgromadzonym 
życzenia  świąteczne  i  podziękowała  za  udział  w  obradach,  zamykając  tym  samym 
posiedzenie. 

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