
Protokół Nr XLIX/2010
z sesji Rady Gminy Masłów, 

która odbyła się w dniu 29 lipca 2010 roku

  

Tematyka sesji:

1.      Otwarcie sesji.

2.      Stwierdzenie quorum.

3.      Przyjęcie porządku obrad.

4.      Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

1. Sprawozdanie Wójta o pracach Wójta i Urzędu Gminy w okresie między sesjami. 

 

Projekt uchwały w sprawie:

 

1. zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Wola Kopcowa na lata 2010-2016, 

2. podziału Gminy na okręgi  wyborcze,  ustalenie ich granic  i  numerów oraz liczby 

radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym w wyborach do Rady Gminy w 

Masłowie, 

3. wyrażenia opinii w przedmiocie zmiany granic administracyjnych pomiędzy Gminą 

Masłów a Gmina Zagnańsk, 

4. przekazania prowadzenia  ”Świetlic  samorządowych  dla  dzieci  w  wieku 

przedszkolnym” dla Stowarzyszenia Nauczycieli i Wychowawców w Kielcach, 

10. przyjęcia do realizacji projektu „Edukacja drogą do spełnienia marzeń”,

11. trybu prac nad projektem uchwały budżetowej,

12. szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty rozkładania na 

raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie 

Masłów lub jej jednostkom podległym,

1. zmiany uchwały budżetowej Gminy; 

2. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych. 

3. Sprawy organizacyjne, komunikaty.                                  



 

 

 

 

Ad. 1.
Otwarcie sesji. 
Przewodnicząca Rady Gminy Genowefa Jaros w dniu 29 lipca 2010 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 93% obecności i jest podstawą do podejmowania prawomocnych uchwał.
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 niniejszego protokołu.
 

Ad. 3.
Przyjęcie porządku obrad.
Porządek obrad radni otrzymali wraz z zawiadomieniem o zwołaniu sesji.
Przewodnicząca  Rady  Gminy  zapytała,  czy  radni  wnoszą  uwagi  do  przedstawionego 
porządku obrad. Do porządku obrad radni nie zgłosili uwag, wobec czego Przewodnicząca 
Rady poddała pod głosowanie niniejszy porządek obrad.
Porządek obrad sesji  Nr  XLIX Rady Gminy Masłów został  przyjęty 14 głosami  „za”  -   
 stanowi załącznik nr 2 protokołu.
 

Ad. 4.
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, że protokół z sesji Nr XLVIII wyłożony był do 
wglądu w Urzędzie Gminy i na sali obrad przed sesją.
Radni nie wnieśli uwag do protokołu Nr XLVIII.
Radni przyjęli protokół w głosowaniu: 12 głosami „za” przy 2 głosach wstrzymujących.
 

Ad. 5.
Sprawozdanie o pracach Wójta i Urzędu Gminy w kresie między sesjami.
Wójt Gminy Masłów Włodzimierz Korona przedstawił sprawozdanie ze swojej działalności i  
z pracy Urzędu Gminy w okresie między sesjami – sprawozdanie stanowi załącznik nr 3 
niniejszego protokołu.
Przewodnicząca Rady Gminy przekazała informacje:
-  o zajęciu  pierwszego miejsca przez kapelę w Ciekotach na „  Buskich spotkaniach z 
folklorem”,



- uzyskaniu przez  Panią Małgorzatę Kozubek tytułu „Sołtysa Roku” przyznawanego przez 
Stowarzyszenie Sołtysów Ziemi Kieleckiej.
Rada  Gminy  przyjęła  do  wiadomości  informacje  przekazane  przez  Wójta  Gminy  i 
Przewodniczącą Rady Gminy.
 

Ad. 6.
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia „ Planu Odnowy miejscowości Wola Kopcowa na 
lata 2010-2016”
 

Temat przedstawił Sekretarz Gminy Bogusław Krukowski.
Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w dniu 26.07.2010 
r.  (stanowi załącznik protokołu).
Radni nie zgłosili uwag.
 

Uchwała  Nr  XLIX/380//10  Rady  Gminy  Masłów  w  sprawie  zatwierdzenia  Planu 
Odnowy  miejscowości  Wola  Kopcowa  na  lata  2010-2016”  –  została  przyjęta  w 
głosowaniu 14 „za”, jednogłośnie i stanowi załącznik protokołu.
 

Ad. 7.
Projekt  uchwały w sprawie  podziału  Gminy na okręgi  wyborcze,  ustalenie ich granic  i  
numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym w wyborach do 
Rady Gminy w Masłowie.
 
Projekt omówił Sekretarz Gminy Masłów Bogusław Krukowski.
W związku z nadzorem Komisarza Wyborczego z Krajowego Biura Wyborczego Oddział w 
Kielcach  o  stanie  ludności  w  poszczególnych  sołectwach  Gminy  Masłów  wynika,  że 
konieczne jest podjęcie uchwały zmieniającej granice okręgów wyborczych na podstawie 
art.92  ust.1  Ordynacji  Wyborczej.  Zmiana  ta  podyktowana  jest  zbyt  małą  liczbą 
mieszkańców  sołectwa  Wiśniówka  przypadającą  na  jeden  mandat  wyborczy.  Stąd 
konieczność likwidacji okręgu wyborczego w Wiśniówce i włączenia tej miejscowości do 
innego okręgu wyborczego. Ze względu na położenie geograficzne i podobieństw sołectw 
projekt uchwały przewiduje włączenie sołectwa Wiśniówka do okręgu wyborczego Nr 3 
Dąbrowa.
Przewodnicząca Rady Gminy poddała uchwałę pod głosowanie.
Radni głosowali: 6 głosów ”za „przyjęciem uchwały, 6 „głosów „przeciw” przyjęciu uchwały
 i 2 głosy ” wstrzymujące „się od głosowania.
Radca prawny Urzędu Gminy Pan Konrad Kamiński  wyjaśnił,  iż  zgodnie z  §  50 ust.2 
Statutu  Gminy  Masłów  przyjętego  uchwałą  Rady  Gminy  Masłów  Nr  VII/54/03  „  w 
przypadku równej ilości głosów „za” i „przeciw” uchwałę uznaje się za niepodjętą ”.
Radni w głosowaniu : 6 głosami „za” , 6 głosami „przeciw” i 2 głosami” wstrzymującymi się 
od głosowania” nie przyjęli uchwały.
Uchwała nie została podjęta. 



 
Ad. 8.
Projekt  uchwały  w  sprawie  wyrażenia  opinii  w  przedmiocie  zmiany  granic 
administracyjnych pomiędzy Gminą Masłów a Gminą Zagnańsk.
 

Temat przedstawił Sekretarz Gminy Pan Bogusław Krukowski.
Rada Gminy Zagnańsk wystąpiła do Rady Gminy Masłów o przystąpienie do procedury 
zmiany granic administracyjnych Gminy Masłów. Rada Gminy Zagnańsk podjęła uchwałę 
Nr 155/2009  dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie przystąpienia do procedury zmiany granic 
administracyjnych Gminy Zagnańsk pomiędzy Gminą Zagnańsk a Gminą Masłów. Gmina 
Zagnańsk chce przejąć od Gminy Masłów tereny wzdłuż drogi powiatowej nr 0296T do 
granic z Gminą Kielce.
Komisja Ochrony Środowiska, na posiedzeniu w dniu 2010 r.  pozytywnie zaopiniowała 
zmianę granic administracyjnych.
Głos zabrał Pan Tomasz Lato, który powiedział, że Gmina Zagnańsk chce dokończyć 
remont drogi powiatowej przebiegającej przez teren lasów, a którym to remontem nie jest 
zainteresowana Gmina Masłów.
Wójt Gminy Masłów powiedział, że forma przekazania informacji przez Wójta Gminy 
Zagnańsk była telefoniczna, bez wstępnych rozmów i porozumień. Wójt powiedział, że 
gmina  nie jest zainteresowana tą formą zmiany granic Gminy. Wójt proponuje odpowiedź 
negatywną.
Przewodnicząca Rady poddała projekt uchwały z negatywną opinią co do zmiany granic 
administracyjnych pomiędzy Gminą Masłów a Gminą Zagnańsk pod głosowanie.
 

Uchwała  Nr  XLIX/381/10  Rady  Gminy  Masłów  w  sprawie  wyrażenia  opinii  w  
przedmiocie  zmiany granic  administracyjnych pomiędzy Gminą Masłów a Gminą  
Zagnańsk  –  podjęta  została  w  głosowaniu  14  „za”,  jednogłośnie.  Uchwała  stanowi 
załącznik protokołu.
 

Ad. 9.
Projekt uchwały w sprawie przekazania prowadzenia „Świetlic samorządowych dla dzieci 
w wieku przedszkolnym” dla Stowarzyszenia Nauczycieli i Wychowawców w Kielcach.
 

Temat przedstawiła Irena Kundera– Kierownik SZOO. Za pośrednictwem Stowarzyszenia 
gmina uzyska środki finansowe UE na prowadzenie tego typu placówek wychowawczych.
Placówki,  w Masłowie Pierwszym i Mąchocicach Kapitulnych, będą funkcjonować w takim 
wymiarze jak dotychczas- czynne będą 8 godzin, uczestnictwo dzieci nieodpłatne. 
Komisja Oświaty, Kultury, Opieki Społecznej i Promocji Gminy pozytywnie zaopiniowała 
omawiany projekt uchwały. Opinia stanowi załącznik niniejszego protokołu.
Przewodnicząca Rady Gminy poddała projekt uchwały pod głosowanie.
 

Uchwała Nr XLIX/382/10 Rady Gminy Masłów w sprawie  przekazania prowadzenia 
„Świetlic samorządowych dla dzieci w wieku przedszkolnym” dla Stowarzyszenia  



Nauczycieli  i  Wychowawców w Kielcach   –  została przyjęta  w  głosowaniu  14  „za”, 
jednogłośnie i stanowi załącznik protokołu.
 

Ad. 10.
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji projektu „Edukacja drogą do spełnienia 
marzeń”
.
Omówienia tematu dokonała Pani Irena Kundera – Kierownik SZOO
Projekt  edukacyjny  obejmuje  200  uczniów  z  6  szkół  oraz  30  nauczycieli  zgodnie  z 
zestawieniem: 30 grup uczniów i 3 grupy nauczycieli w tym: 9 grup językowych, 2 grupy 
informatyczne, 8 grup wyrównawczych, 3 grupy szkoleń dla nauczycieli.
Celem  projektu  jest  zwiększenie  szans  200  uczniów  na  otrzymanie  jak  najlepszego 
wykształcenia  i  tym  samym  w  przyszłości  satysfakcjonującej  pracy,  poprzez  ich 
kompleksowe wsparcie w ramach niniejszego projektu.
Okres trwania projektu – wrzesień 2010 – lipiec 2011r. 
Komisja Oświaty, Kultury, Opieki Społecznej i Promocji Gminy pozytywnie zaopiniowała 
omawiany projekt uchwały. Opinia stanowi załącznik niniejszego protokołu.
 Przewodnicząca Rady Gminy poddała projekt uchwały pod głosowanie.
 

Uchwała  Nr  XLIX/383/10  Rady  Gminy  Masłów  w  sprawie  przyjęcia  do  realizacji  
projektu „Edukacja drogą do spełnienia marzeń”  –  została przyjęta w głosowaniu 14 
„za”, jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik protokołu. 
 

Ad. 11.
Projekt uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.
 

Pani Małgorzata Kumór – Skarbnik Gminy  przedstawiła projekt uchwały.
Uchwała  jest  wynikiem wejścia  w  życie  nowej  ustawy  o  finansach  publicznych  (  dot. 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Dz. U. nr 157, poz.1240).
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów odczytał pozytywną opinię do omawianego 
projektu uchwały. Opinia Komisji stanowi załącznik niniejszego protokołu.
Przewodnicząca rady Gminy poddała projekt uchwały pod głosowanie.
 

Uchwała Nr XLIX/384/10 w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej – 
podjęta została w głosowaniu 14 „za”, jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik protokołu.
 

Ad. 12.
Projekt uchwały w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania terminu 
spłat lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny 
przypadających Gminie Masłów lub jednostkom podległym.
 



Pani Małgorzata Kumór – Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów odczytał pozytywną opinię do omawianego 
projektu. Opinia stanowi załącznik niniejszego protokołu.
Przewodnicząca Rady Gminy poddała projekt uchwały pod głosowanie
 

Uchwała  Nr  XLIX/385/10  Rady  Gminy  Masłów  w sprawie szczegółowych  zasad  i 
trybu  umarzania,  odraczania  terminu  spłat  lub  rozkładania  na  raty  należności 
pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Masłów lub 
jednostkom podległym –  została przyjęta w głosowaniu 14 „za”, jednogłośnie. Uchwała 
stanowi załącznik protokołu.
 

Ad. 13.
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy.
 

Pani Małgorzata Kumór – Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów odczytał pozytywną opinię do omawianego 
projektu uchwały. Opinia stanowi załącznik niniejszego protokołu.
Przewodnicząca Rady Gminy poddała projekt uchwały pod głosowanie
 

Uchwała Nr XLIX/386/10 Rady Gminy Masłów z dnia 29 lipca 2010 roku w sprawie  
zmiany  uchwały  budżetowej–  została  przyjęta  w  głosowaniu  14  „za”,  jednogłośnie  i 
stanowi załącznik protokołu.
 

Ad. 14.
Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
 

Radny Mirosław Januchta podziękował Wójtowi Gminy za załatwienie tłucznia na parking 
przy kościele, jednocześnie poruszył sprawę braku parkingu przy Szkole Podstawowej i 
Ośrodku Zdrowia w Mąchocicach Kapitulnych.
Wójt  odpowiedział,  że  z  chwilą  wykonania  przepompowni  ścieków  sprawa  będzie 
rozpatrywana. Placyk między szkołą a piekarnią  jest terenem prywatnym, Urząd będzie 
rozmawiał z właścicielami o sposobie usytuowania tam parkingu. Jest jeszcze koncepcja 
wykorzystania placu po Mleczarni  Radostowa. W sprawie zatoki  autobusowej  możemy 
zorganizować zebranie z mieszkańcami.
 

Radny Kazimierz Łakomiec prosił o interwencję w MPO w sprawie należytego zbierania 
odpadów komunalnych.
 

Radny  Kazimierz  Rachwał  zgłosił  usterkę  na  drodze  powiatowej  w  Domaszowicach, 
mianowicie na drodze powiatowej w pobliżu nowego kościoła powstaje zapadłość.
Pan  Tomasz  Lato,  Przewodniczący  Rady  Powiatu  zobowiązał  się  przekazać  sprawę 
zapadania się terenu na drodze powiatowej do Okręgowej Dyrekcji Dróg.



Radny  Andrzej  Pedrycz  zgłosił  sprawę  wyrw  w  asfalcie  w  Woli  Kopcowej  na  ul.  
Letniskowej.
Wójt odpowiedział, że sprawa zostanie rozpatrzona i radny otrzyma odpowiedź.
Radny Rafał Brzoza – zapytał, czy będzie robiona droga do Kajetanowa.
Wójt  odpowiedział,  że  tak  będzie  robiona,  szukamy wykonawcy,  obecnie  prowadzimy 
negocjacje z dwoma firmami.
Radny  Bogusław  Moskal  wystąpił  z  propozycją  zwołania  sesji  objazdowej,  objazd 
wszystkich sołectw i sprawdzenie czy wszystkie zapisane inwestycje są wykonane.
Przewodnicząca Rady Gminy odpowiedziała, że 19 sierpnia odbędzie się sesja na której 
omawiany  będzie  Plan  Zagospodarowania  Przestrzennego  –  można  w  tym  dniu 
zorganizować krótki objazd.
Radna Aniela Cedro   zadała pytanie,  kiedy rozpocznie się budowa chodnika Dabrowa-
Koszarka  i  w  sprawie  Planu  Zagospodarowania  Przestrzennego,  dlaczego  Plan  nie 
przeszedł.
Wójt  odpowiedział,  na  pytanie  odnośnie  chodnika  -  że  interweniował  w  Powiatowym 
Zarządzie  Dróg  i  z  uzyskanej  informacji  można  powiedzieć,  że  inwestycja  rusza.  W 
sprawie  Planu  Zagospodarowania  Przestrzennego,  są  problemy  ze  stowarzyszeniem 
„Natura 2010”  w Dolinie  Marczakowej  i  w Dąbrowie  pod lasem,  jednakże z  informacji 
uzyskanej od referatu budownictwa można powiedzieć, że wszystkie problemy są usunięte 
i czekamy na uchwalenie planu.
Radna Aniela Cedo- odpowiedziała,  że według jej informacji nie była wrysowania do planu 
linia gazociągu. 
Wójt odpowiedział, że po rozmowie z urbanistą udzielona będzie odpowiedź, proponuję w 
tym temacie zwołać zebranie wiejskie.
Radna Powiatowa Pani Teodora Jagiełło zabrała głos w sprawie chodnika w Dąbrowie-
Koszarce i  powiedziała,  że  to  zadanie  zostanie  firmie  zlecone w tym roku.  Następnie 
zwróciła się z prośba aby informacje o sesjach Rady Gminy otrzymywała indywidualnie 
gdyż nie znalazła takiej informacji na stronie internetowej urzędu jak również na gminnych 
tablicach ogłoszeń.
Pan Bogusław Krukowski Sekretarz Gminy poinformował, że informacje o sesjach rady 
Gminy Masłów są umieszczanie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy.
Sołtys Mąchocice Kapitulnych Pan Jan Sobecki zgłosił problem niedrożnych przepustów 
przy posesjach nr 25; od 36 do 39, przy posesji nr 42, i 46 w Mąchocicach Górnych.
Ad. 15.
Sprawy organizacyjne, komunikaty.
Przewodnicząca Rady   i  Wójt  Gminy Masłów pogratulowali  Pani  Małgorzacie Kozubek 
 zajęcia I miejsca wśród sołtysów Ziemi Kieleckiej i otrzymania nagrody „Sołtysa Roku” z 
rąk Marszałka.
Po wyczerpaniu tematyki o godzinie 17.50 Przewodnicząca Rady podziękowała za udział 
w obradach i zamknęła posiedzenie. 
 

 

Protokolant:                                                              Przewodnicząca Rady Gminy Masłów 
Ewa Baran                                                                           /-/ Genowefa Jaros


