
  Protokół Nr XIX/2008

z sesji Rady Gminy Masłów, 

która odbyła się w dniu 24 kwietnia 2008 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. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komendanta Komisariatu Policji w Bodzentynie 

oraz analiza stanu bezpieczeństwa na terenie Gminy Masłów za 2007 rok.
7. Projekt  uchwały  w  sprawie  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego 

sołectwa Wola Kopcowa, na terenie Gminy Masłów.
8. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Masłów za 2007 rok.

a) przedstawienie Radzie Gminy sprawozdania przez Wójta Gminy 
b) przedstawienie  opinii  z  wykonania  budżetu za  rok 2007 przez  Przewodniczącego 

Komisji Rewizyjnej
c) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej 
d) głosowanie  nad  projektem  uchwały  w  sprawie  udzielenia  absolutorium  Wójtowi 

Gminy Masłów z tytułu wykonania budżetu za 2007 rok.
9. Przyjęcie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Masłowie za 2007 rok.
10. Przyjęcie sprawozdania ze współpracy gminy Masłów z organizacjami pozarządowymi

i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2007 rok.
11. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Masłów 

z  Organizacjami Pozarządowymi oraz  innymi podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego na 2008 rok.

12. Projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówek zorganizowanych
w szkołach podstawowych i zespołach szkół, prowadzonych przez Gminę Masłów,
w  tym  wysokości  opłat  wnoszonych  przez  uczniów  oraz  nauczycieli  i  innych 
pracowników szkoły za korzystanie z posiłków w tych stołówkach.

13. Projekt  uchwały  w  sprawie  dzierżawy  części  działki  nr  310/4  położonej  w  obrębie 
ewidencyjnym Ciekoty dla potrzeb Gminy Masłów na czas nieoznaczony. 

14. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu w budynku 
oznaczonym Nr 66 w Mąchocicach Kapitulnych o powierzchni użytkowej 30,14 m2. 

15. Projekt uchwały w sprawie ogłoszenia IV edycji konkursu na najładniejsze sołectwo
w gminie Masłów 2008 roku.

16. Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy.
17. Przyjęcie sprawozdania z działalności  Gminnej  Biblioteki  Publicznej  w Masłowie  za 

2007 rok.
18. Przyjęcie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Masłowie za 2007 

rok.
19. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
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20. Sprawy organizacyjne, komunikaty.

Ad. 1.
Otwarcie sesji. 
Przewodnicząca Rady Gminy Genowefa Jaros w dniu 24 kwietnia 2008 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  13  radnych,  co  wobec  ustawowego  składu  Rady  15  radnych 
stanowi 87 % obecności, czyli stanowi quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.
Lista obecności stanowi załącznik Nr 1 niniejszego protokołu.

Ad. 3.
Przyjęcie porządku obrad.
Przewodnicząca Rady odczytała proponowany porządek obrad.

Przybył radny Rafał Lis, co stanowi obecność 14 radnych..
Przewodnicząca  Rady  poprosiła  o  przeniesienie  punktu  18  –  Przyjęcie  sprawozdania  z 
działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Masłowie z uwagi na inne obowiązki dyrektora, 
który uczestniczy w spotkaniu na Żeromszczyźnie. W związku z powyższym proponuje się 
by punkt 18  przedstawiony został jako punkt 8a. 
W głosowaniu 14 „za”, jednogłośnie Rada przyjęła zaproponowane zmiany.
Porządek obrad wraz ze zmianą 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 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 
rozporządzenia wydane w okresie między sesjami. Ponadto Wójt poinformował, że:

 plan miejscowy dla sołectwa Masłów Pierwszy napotkał na dodatkowe przeszkody, 
związane z protestem mieszkańców dot. Przebiegu drogi wojewódzkiej;

 plan  miejscowy  dla  sołectwa  Domaszowice  –  również  pojawiły  się  utrudnienia 
związane z przebudową ulicy Sandomierskiej w Kielcach; 

 mając doświadczenie z ulicy Świerczyńskiej w Masłowie Pierwszym, dziś zapadła 
decyzja  o  uruchomieniu  napraw drogi  przez  dowożenie  tam tłucznia,  jedynie  na 
wyraźny sygnał ze strony mieszkańców, w związku z zakłócaniem spływu wód. Po 
stosunkowo  niewielkich  opadach  deszczu  ponownie  pojawiły  się  ubytki,  dlatego 
uznaję to  działanie za „wyrzucanie pieniędzy”. 

Radni nie zgłosili uwag.
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Ad. 6.
Przyjęcie sprawozdania z działalności Komendanta Komisariatu Policji w Bodzentynie oraz 
analiza stanu bezpieczeństwa na terenie Gminy Masłów za 2007 rok.
Na posiedzenie zaproszeni zostali przedstawiciele: podkom. Tomasz Chamera – Komendant 
Komisariatu Policji w Bodzentynie i asp. Jarosław Hendzel – Kierownik Posterunku Policji 
w Masłowie.
Sprawozdanie z działalności Komendanta Komisariatu Policji w Bodzentynie oraz analiza 
stanu bezpieczeństwa na terenie Gminy Masłów za 2007 rok, radni otrzymali w materiałach 
i stanowi załącznik protokołu.
Pan Tomasz Chamera przedstawił informację dot. stanu bezpieczeństwa na terenie Gminy 
Masłów.
Pan Włodzimierz Korona ponowił prośbę dot. częstszych kontroli drogowych w związku z 
natężeniem  ruchu  i  wybrykami  kierowców  na  odcinku  Masłów  (Świerczyny)  oraz 
Mąchocice Kapitulne.
Pan  Chamera  poinformował,  że  czynione  są  starania  o  pozyskanie  ręcznego  miernika 
prędkości  przy  współpracy  z  władzami  gmin  ościennych,  w  związku  z  tym  z  chwilą 
pozyskania sprzętu takie kontrole będą prowadzonej częściej. 
Radna Małgorzata Kozubek zwróciła się z prośbą o częstsze patrole w okolicy boisk, gdzie 
odbywają się mecze ligi gminnej.
Pan Chamera poprosił o terminarz spotkań z zaznaczeniem meczy podwyższonego ryzyka, 
z kilku tygodniowym wyprzedzeniem, by można było dopasować służby.
Radny  Tadeusz  Kumański  poprosił  o  zwrócenie  uwagi  na  odcinek  trasy  E-73  w 
miejscowości Wiśniówka, gdzie kierowcy nie stosują się do przepisów prędkości. 
Pan  Chamera  odpowiedział,  że  z  chwilą  otrzymania  miernika  prędkości  można  będzie 
wprowadzić więcej kontroli, natomiast na chwilę obecną, w ramach współpracy z sekcją 
ruchu drogowego zgłosimy ten sygnał. 
Radny  Andrzej  Kułak  poprosił  o  zwrócenie  uwagi  na  grupę  młodzieży  z  Masłowa 
Pierwszego, która notorycznie rozrabia, gdziekolwiek się nie pojawi.
Pan Hendzel odpowiedział, że prowadzone są wszelkie starania, by zwalczyć ten problem. 
Te osoby każdorazowo karane są mandatem bądź kierowane są wnioski o ukaranie do sądu 
grodzkiego  i  często,  dodatkowo  odwożone  są  do  izby  wytrzeźwień.  Jednak  w  tym 
przypadku skutki podejmowanych działań nie wpływają na zmianę zachowania chuliganów. 
Pan Marian Zarzycki – radny powiatu poinformował zebranych o sytuacji bezpieczeństwa w 
powiecie i prowadzonych działaniach Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego w 
roku 2007.
Przewodnicząca Rady podziękowała gościom za uczestnictwo w obradach i przedstawienie 
informacji z zakresu bezpieczeństwa na terenie Gminy Masłów. 
Więcej uwag radni nie zgłosili.

Ad. 7.
Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa 
Wola Kopcowa, na terenie Gminy Masłów.
Pan Dariusz  Korczyński  –  Kierownik  referatu Budownictwa i  Gospodarki  Przestrzennej 
przedstawił  przygotowany  projekt  uchwały.  Sołectwo  Wola  Kopcowa,  z  uwagi  na 
możliwość  uzgodnień  na  szczeblu  lokalnym  i  brak  dodatkowych  utrudnień  zostało 
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przygotowane  w  terminie  krótszym  niż  pozostałe  sołectwa,  czyli  Domaszowice  (gdzie 
dodatkowym utrudnieniem jest planowana trasa) i Masłów Pierwszy (gdzie dodatkowym 
utrudnieniem jest plan rozbudowy lotniska).  
Pan  Rafał  Kozieł  przedstawił  wnioski  zgłoszone  na  etapie  wyłożenia  planu  oraz  ich 
rozstrzygnięcia. 
Komisja Ochrony Środowiska, Gospodarki Gruntami i Rolnictwa w dniu 21 kwietnia br. 
pozytywnie  zaopiniowała  niniejszy  projekt  wraz  z  naniesionymi  poprawkami  (stanowi 
załącznik protokołu).
Komisja do spraw Inwestycji na posiedzeniu w dniu 21.04.2008 r. zaopiniowała pozytywnie 
przedstawiony projekt wraz z naniesionymi poprawkami (stanowi załącznik).
Komisja Budżetu i  Finansów w dniu 22.04.2008 r.  pozytywnie zaopiniowała  omawiany 
projekt uchwały wraz z zawartymi w nim poprawkami (stanowi załącznik).
W dalszej  części,  Przewodnicząca otworzyła dyskusję,  w której  poruszono m.in.  sprawę 
stawek opłat  za wyrys z planu miejscowego i  kosztów z tym związanych oraz problem 
przekształcenia gruntów rolnych pojedynczym właścicielom, którzy nie wyrazili zgody na 
oddanie pasa gruntu pod budowę drogi.
Pan Korczyński odpowiedział, że plan miejscowy jest odzwierciedleniem studium. 
Pan Kozieł dodał, że wprowadzenie pewnych zmian wymaga ponownego wyłożenia planu i 
powtórzenia procedury.
Wójt wyjaśnił, że w związku z tym, że pojedyncze jednostki blokują planowane budowy 
dróg,  nie  chcielibyśmy im za  to  robić  prezentów w postaci  przekształcenia  terenów na 
budowlane, by w późniejszym czasie, w razie konieczności, nie przepłacać za wykup tego 
pasa gruntu po cenach działek budowlanych.
Radni nie zgłosili więcej uwag.
Uchwała  Nr  XIX/143/08  Rady  Gminy  Masłów  w  sprawie  miejscowego  planu 
zagospodarowania przestrzennego sołectwa Wola Kopcowa, na terenie Gminy Masłów – 
przyjęta została 14 głosami „za”,  jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik protokołu.

Ad. 8.
Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Masłów za 2007 rok.

a) przedstawienie Radzie Gminy sprawozdania przez Wójta Gminy
Pan  Włodzimierz  Korona  –  Wójt  Gminy  Masłów  omówił  szczegółowo  przekazane  w 
statutowym terminie sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2007 oraz sprawozdanie z 
wykonania  planu  finansowego  samorządowej  instytucji  kultury  –  Gminnego  Ośrodka 
Kultury  w  Masłowie  i  Gminnej  Biblioteki  Publicznej  w  Masłowie  (stanowi  załącznik 
protokołu).

b) przedstawienie  opinii  z  wykonania  budżetu za  rok 2007 przez  Przewodniczącego 
Komisji Rewizyjnej

Radny Rafał  Lis  –  Przewodniczący Komisji  Rewizyjnej  odczytał  opinię Komisji  z  dnia 
31.03.2008 roku w sprawie wykonania budżetu gminy za 2007 rok (stanowi załącznik). 
Komisja Rewizyjna, uchwałą z dnia 31.03.br. pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu 
Gminy za 2007 rok oraz wnosi do Rady Gminy o udzielenie Panu Włodzimierzowi Koronie 
– Wójtowi Gminy Masłów absolutorium za 2007 rok.

c) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej 
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Przewodnicząca  Rady  Gminy  Genowefa  Jaros  odczytała  uchwałę  Nr  20/2008  I  składu 
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 08 kwietnia 2008 roku w 
sprawie opinii  o wniosku komisji  rewizyjnej w sprawie absolutorium (stanowi załącznik 
protokołu).
Pani  Skarbnik  odczytała  uchwałę  Nr  21/2008  I  Składu  Orzekającego  Regionalnej  Izby 
Obrachunkowej  w  Kielcach  z  dnia  08  kwietnia  2008  roku  w  sprawie  opinii  o 
sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy Masłów za 2007 rok (stanowi załącznik).
Nie zgłoszono uwag. 

d) głosowanie  nad  projektem  uchwały  w  sprawie  udzielenia  absolutorium  Wójtowi 
Gminy Masłów z tytułu wykonania budżetu za 2007 rok.

Przewodnicząca przystąpiła do głosowania nad projektem uchwały.
Uchwała  Nr  XIX/144/08  Rady  Gminy  Masłów  w  sprawie  udzielenia  absolutorium 
Wójtowi Gminy Masłów z tytułu wykonania budżetu za 2007 rok   –  przyjęta została w 
głosowaniu 14 głosami „za”, jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik protokołu. 
Pan Włodzimierz Korona złożył podziękowanie Radzie Gminy.

Ad. 8a.
Przyjęcie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Masłowie za 2007 rok.
Pan  Marian  Zarzycki  –  Dyrektor  Gminnego  Ośrodka  Kultury  przedstawił  pokrótce 
sprawozdanie, które radni otrzymali w materiałach (stanowi załącznik protokołu). 
Radni nie zgłosili uwag i przyjęli sprawozdanie do akceptującej wiadomości.

Ad. 9.
Przyjęcie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Masłowie 
za 2007 rok.
Pani Monika Dolezińska – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy społecznej w Masłowie 
przedstawiła sprawozdanie, będące załącznikiem niniejszego protokołu.
Radny  Robert  Fortuna  poprosił  o  wyjaśnienie  ile  osób  skorzystało  z  oferty  pracy  w 
Czechach i jakie są dalsze skutki tego przedsięwzięcia.
Pani Dolezińska odpowiedziała,  ze była to grupa 30 osób, z czego kilka z nich wróciło 
wcześniej, zaś około 10 osób podjęło dalsze zatrudnienie.
Radny Fortuna zwrócił się z zapytaniem dot. Pomocy państwa w zakresie dożywiania – czy 
zdarzają się przypadki, że te pieniądze nie są przeznaczane przez podopiecznych na inny 
cel, np. na alkohol. 
Pani  Dolezińska  odpowiedziała,  że  na  każdy  taki  sygnał  prowadzone  jest  odrębne 
postępowanie i jeżeli okaże się, że takie sytuacje miały miejsce – przekazujemy środki do 
wskazanego sklepu, skąd podopieczny może odebrać konkretne artykuły spożywcze.
Sołtys  sołectwa  Mąchocice  Kapitulne  –  pan  Jan  Sobecki  zwrócił  się  z  zapytaniem czy 
sołtysi,  jako  osoby  reprezentujące  mieszkańców  nie  powinni  wydawać  opinii  dot. 
przyznania pomocy. Czasem okazuje się, że dana rodzina otrzymała taką pomoc, podczas 
gdy na 5 członków rodziny, dwoje jest zagranicą a jedna ma emeryturę, wtedy ta pomoc nie 
powinna  być  przyznana.  Sołtys  jako  osoba  mieszkająca  w  tym  środowisku  powinien 
wiedzieć takie rzeczy.
Wójt odpowiedział, że zgadza się z tym zdaniem, jednak ochrona danych osobowych nie 
pozwala  na  ujawnianie  informacji  o  podopiecznych  GOPS.  Ponadto  ustawa  o  pomocy 

 Strona 5 z 9



społecznej wymaga szeregu zaświadczeń na udokumentowanie sytuacji i na tej podstawie 
przyznaje się środki.  
Radny Tadeusz Kumański zwrócił się z pytaniem, czy te osoby, przynajmniej w części nie 
mogą  odpracować na rzecz  gminy udzielanej  im pomocy,  np.  przez  wykonywanie  prac 
porządkowych.
Pani Dolezińska odpowiedziała, że taka forma jest stosowana od dwóch lat na podstawie 
porozumienia  zawartego  pomiędzy  biurem pracy  a  gminą  Masłów,  gdzie  w  momencie 
odmowy od wykonania, taka osoba jest wykreślana z biura pracy i z pomocy społecznej.
Więcej uwag nie zgłoszono. Sprawozdanie zostało przyjęte. 

Ad. 10.
Przyjęcie sprawozdania ze współpracy gminy Masłów z organizacjami pozarządowymi
i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2007 rok.
Temat  szczegółowo  przedstawiła  pani  Monika  Dolezińska  –  Kierownik  GOPS; 
sprawozdanie stanowi załącznik protokołu.
Radny  Tadeusz  Kumański  zwrócił  się  z  pytaniem  dot.  dożywiania  w  stołówce 
charytatywnej; czy osoby dorosłe (jak wskazano 9 mężczyzn) nie mogą zostać zobligowane 
do prac na rzecz gminy, czy danego sołectwa.
Wójt odpowiedział, że zgodnie z ustawą gmina ma zapewnić dożywianie osobom ubogim, 
starszym bądź niesamodzielny i  my musimy się z tego wywiązać. Często jest to jedyny 
gorący posiłek jaki dostają, więc taka forma pomocy, o ile są możliwości lokalowe jest jak 
najbardziej adekwatna. 
Pani Dolezińska dodała, że istnieją podejrzenia, że część z tych osób mogłaby przetrwonić 
przekazane im w ramach tego zadania środki pieniężne. 
Radni nie zgłosili więcej uwag i przyjęli sprawozdanie.

Ad. 11.
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Masłów z 
Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego na 2008 rok.
Projekt przedstawiła pani Monika Dolezińska. Kierownik GOPS.
Radni nie wnieśli uwag.
Przewodnicząca Rady przystąpiła do głosowania nad projektem.
Uchwała Nr XIX/145/08 Rady Gminy Masłów w sprawie uchwalenia rocznego Programu 
Współpracy Gminy  Masłów z Organizacjami  Pozarządowymi oraz  innymi podmiotami  
prowadzącymi  działalność  pożytku  publicznego  na  2008  rok  –  przyjęta  została  w 
głosowaniu: 14 „za”, jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik protokołu.

Ad. 12.
Projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówek zorganizowanych
w szkołach podstawowych i zespołach szkół, prowadzonych przez Gminę Masłów,
w tym wysokości opłat wnoszonych przez uczniów oraz nauczycieli i innych pracowników 
szkoły za korzystanie z posiłków w tych stołówkach.
Temat omówiła pani Irena Kundera – Kierownik Zespołu Obsługi Oświaty i Kultury.
Komisja Oświaty, Kultury, Opieki Społecznej i Promocji Gminy na posiedzeniu w dniu 21 
kwietnia br. pozytywnie zaopiniowała niniejszy projekt.
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Komisja Budżetu i Finansów na posiedzeniu w dniu 22.04.2008 r. pozytywnie zaopiniowała 
omawiany projekt uchwały (stanowi załącznik protokołu).
Radni nie zgłosili uwag. 
Uchwała  XIX/146/08  Rady  Gminy  Masłów  w  sprawie  ustalenia  zasad  korzystania  ze 
stołówek zorganizowanych w szkołach podstawowych i  zespołach szkół,  prowadzonych 
przez Gminę Masłów, w tym wysokości opłat wnoszonych przez uczniów oraz nauczycieli i  
innych pracowników szkoły za korzystanie z posiłków w tych stołówkach – została podjęta 
14 głosami „za”,  przy 1 głosie „przeciw” i stanowi załącznik protokołu.

Ad. 13.
Projekt  uchwały  w  sprawie  dzierżawy  części  działki  nr  310/4  położonej  w  obrębie 
ewidencyjnym Ciekoty dla potrzeb Gminy Masłów na czas nieoznaczony. 
Pan Włodzimierz Korona – Wójt Gminy przedstawił szczegółowo projekt uchwały.
Sprawa dotyczy dzierżawy drogi, której właścicielem są Lasy Państwowe – Nadleśnictwo 
Zagnańsk celem umożliwienia dojazdu mieszkańcom Gminy Masłów. 
Komisja Ochrony Środowiska, Gospodarki Gruntami i Rolnictwa w dniu 21 kwietnia br. 
pozytywnie zaopiniowała niniejszy projekt (stanowi załącznik protokołu).
Komisja Budżetu i Finansów na posiedzeniu w dniu 22.04.2008 r. zaopiniowała pozytywnie 
omawiany projekt uchwały.
Radny  Robert  Fortuna  zwrócił  się  z  pytaniem,  czy  podczas  negocjacji  nie  można  było 
dopracować okresu dzierżawy, zamiast „czasu nieograniczonego”, żeby nie okazało się za 
powiedzmy  3  lata,  kiedy  to  gmina  wykona  naprawę  drogi,  ewentualnie  zamontuje 
oświetlenie – że nadleśnictwo wycofa się z umowy dzierżawy.
Wójt odpowiedział, że w związku z tym, iż nie planujemy większych nakładów na tę drogę, 
a  przejęcie  jej  pozwoli  innym  mieszkańcom  na  uruchomienie  inwestycji  związanych  z 
budową domów – zerwanie umowy dzierżawy przeniesie obowiązek utrzymania tej drogi na 
Lasy Państwowe. Nie ma zagrożenia, ze wynegocjowane warunki nie będą realizowane.
Radni nie wnieśli więcej uwag.
Uchwała Nr XIX/147/08 Rady Gminy Masłów w sprawie dzierżawy części działki nr 310/4 
położonej  w  obrębie  ewidencyjnym  Ciekoty  dla  potrzeb  Gminy  Masłów  na  czas  
nieoznaczony  –  przyjęta  została  14  głosami  „za”,  jednogłośnie  i  stanowi  załącznik 
protokołu. 

Ad. 14.
Projekt  uchwały  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  oddanie  w  najem  lokalu  w  budynku 
oznaczonym Nr 66 w Mąchocicach Kapitulnych o powierzchni użytkowej 30,14 m2. 
Temat przedstawiła pani Helena Zapała – Radca Prawny.
Komisja Budżetu i  Finansów w dniu 22.04.2008 r.  pozytywnie zaopiniowała  omawiany 
projekt uchwały (stanowi załącznik protokołu).
Radny Fortuna zwrócił się z pytaniem, czy zagwarantowane w budżecie środki na remont 
tego budynku nie kolidują z umową dzierżawy zawartą na okres jednego roku.
Pan Mirosław Januchta – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów odpowiedział, że 
problem ten  został  poruszony  na  posiedzeniu  komisji,  nie  ma  kolizji,  gdyż  obowiązuje 
wcześniejsze wypowiedzenie. 
Radni nie zgłosili więcej uwag.
Uchwała Nr XIX/148/08 Rady Gminy Masłów w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w 

 Strona 7 z 9



najem lokalu w budynku oznaczonym Nr 66 w Mąchocicach Kapitulnych o powierzchni  
użytkowej 30,14 m2 –  została przyjęta 14 głosami „za”,  jednogłośnie i stanowi załącznik 
protokołu.

Ad. 15.
Projekt uchwały w sprawie ogłoszenia IV edycji konkursu na najładniejsze sołectwo
w gminie Masłów 2008 roku.
Temat przedstawił pan Bogusław Krukowski – Sekretarz Gminy.
Komisja Ochrony Środowiska, Gospodarki Gruntami i  Rolnictwa na posiedzeniu w dniu 
21.04.2008 r. zaopiniowała pozytywnie przedstawiony projekt (stanowi załącznik).
Komisja  Budżetu  i  Finansów  na  posiedzeniu  w  dniu  21  kwietnia  br.  pozytywnie 
zaopiniowała niniejszy projekt uchwały.
Nie zgłoszono uwag.
Uchwała Nr XIX/149/08 Rady Gminy Masłów w sprawie ogłoszenia IV edycji konkursu 
na najładniejsze sołectwo w Gminie Masłów 2008 roku – podjęta została 13 głosami „za”, 
przy 1 głosie „wstrzymującym się”. Uchwała stanowi załącznik protokołu.

Ad. 16.
Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy.
Temat przedstawiła pani Małgorzata Kumór – Skarbnik Gminy.
Komisja Budżetu i Finansów na posiedzeniu w dniu 21.04.08 r. pozytywnie zaopiniowała 
powyższy projekt.
Nie zgłoszono uwag.
Uchwała Nr XIX/150/08 Rady Gminy Masłów w sprawie zmian budżetu Gminy – podjęta 
została 14 głosami „za”,  jednogłośnie i stanowi załącznik protokołu.

Ad. 17.
Przyjęcie sprawozdania z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Masłowie za 2007 
rok.
Szczegółowych  wyjaśnień,  do  załączonego  w  materiałach  sprawozdania,  udzieliła  pani 
Aneta Ksel – Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Masłowie. 
Radny Robert Fortuna zwrócił się z pytaniem jaki wpływ na czytelnictwo ma dostęp do 
internetu i jak to się odnosi do roku poprzedniego.
Pani Ksel odpowiedziała, że ma to wpływ na ilość wypożyczeń, dzieci i studenci często 
korzystają z internetu, jednak ilość czytelników i wypożyczonych woluminów, w stosunku 
do roku poprzedniego zwiększyła się. 
Radni nie zgłosili więcej uwag i przyjęli sprawozdanie do akceptującej wiadomości. 

Ad. 19.
Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
Radna Małgorzata Kozubek poprosiła o ponowienie pisma w sprawie ul. Świerczyńskiej, 
która jest zalewana z uwagi na brak rowu przy drodze wojewódzkiej.
Wójt odpowiedział, że problemem nie jest brak rowu, gdyż spływ wód jest tam zakłócony 
przez pojedynczych właścicieli, którzy podnieśli swój teren kosztem innych i drogi. Wójt 
dodał,  że rozmawiał dziś z mieszkańcem ul.  Piaskowej,  który zadeklarował pomoc przy 
utwardzaniu drogi. 
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Radny  Kazimierz  Łakomiec  podziękował  za  uporządkowanie  rowów  w  Mąchocicach 
Scholasterii.
Radny  Andrzej  Kułak  ponowił  prośbę  o  zmobilizowanie  właściciela  działki  do 
uporządkowania terenu przy zbiegu ulic Ks. Józefa Marszałka i Podklonówka. 
Radny  Andrzej  Pedrycz  zwrócił  się  z  pytaniem  kiedy  można  się  spodziewać  prac 
porządkowych na boisku w Woli Kopcowej, na co przekazane zostały środki w wysokości 
5.000 zł. Radny poprosił również o uporządkowanie rowu w tym miejscu.
Wójt  odpowiedział,  że  jeżeli  tylko  warunki  atmosferyczne  na  to  pozwolą,  wykonawca 
zajmie się tym zadaniem.
Radny  Robert  Fortuna  zwrócił  się  z  pytaniem  dot.  Wyjazdu  delegacji  na  Ukrainę  i 
planowanego wyjazdu dzieci do Brukseli; na jakich zasadach przeprowadzono rekrutację.
Radny Andrzej Kułak odpowiedział, że osobiście pytał kilku radnych czy wyrażają chęć 
uczestnictwa i nie otrzymał takiej deklaracji.
Wójt odpowiedział, że są to dwa odrębne tematy:

1) inicjatywa wyjazdu delegacji na Ukrainę wynikała z zaproszenia jakie otrzymaliśmy 
od dwóch organizacji kozackich w ramach bieżącej współpracy;

2) wyjazd do Brukseli, finansowany ze środków budżetowych został przygotowany na 
podstawie formuły: współpraca z młodzieżą aktywną z terenu gminy. Z uwagi na 
ograniczenia  w  ilości  miejsc,  zwróciłem  się  z  prośbą  do  różnego  rodzaju 
przedstawicieli organizacji z terenu gminy, m.in. do kół gospodyń wiejskich, których 
poprosiłem  o  wytypowanie  dwóch  osób  i  otrzymałem  informację  zwrotną.  Nie 
weryfikowaliśmy tego ze strony urzędu.

Wójt wyjaśnił szczegółowo przygotowania do wyjazdu.
Radny Mirosław Januchta zwrócił się z pytaniem jak wygląda sprawa rozbudowy strażnicy 
w Mąchocicach Kapitulnych.
Pan Roch Bahyrycz odpowiedział, że zakładamy optymistyczny wariant iż z końcem maja 
bądź początkiem czerwca powinien pojawić się termin składania wniosków o pozyskanie 
środków, pilnujemy sprawy. 
Radna  Powiatu  pani  Teodora  Jagiełło  złożyła  sprawozdanie  z  działalności  powiatu  na 
terenie Gminy w 2007 roku. 
Pan  Tomasz  Lato  –  Przewodniczący  Rady  Powiatu  odniósł  się  do  wypowiedzi 
poprzedniczki, uzupełniając informacje. 
Sołtys Mąchocic Kapitulnych – pan Jan Sobecki zgłosił potrzebę wykonania rowów na tzw. 
Zakaniowie.
Wójt  odpowiedział,  że  w niedługim czasie  planowana  jest  wizja  w  terenie  związana  z 
budową drogi na tym odcinku, więc przy okazji tych prac spróbujemy załatwić ten temat.
Więcej uwag nie zgłoszono.

Ad. 20.
Sprawy organizacyjne, komunikaty.
Po wyczerpaniu tematyki o godzinie 17.25 Przewodnicząca Rady podziękowała za udział w 
obradach i zamknęła posiedzenie. 

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