
Protokół Nr XLIII/2010
z sesji Rady Gminy Masłów, 

która odbyła się w dniu 28 stycznia 2010 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 szczegółowości budżetu Gminy Masłów. 

7) Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Masłów na 2010 rok.

a) wystąpienie Wójta  w sprawie przedstawionego projektu budżetu 

b) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej

c) przedstawienie opinii  komisji  stałych Rady Gminy Masłów w sprawie projektu 

budżetu

d) stanowisko Komisji Budżetu i Finansów do zgłoszonych poprawek

e) głosowanie nad poprawkami

f) głosowanie nad przyjęciem uchwały.

8) Projekt  uchwały  w  sprawie  określenia  wymagań,  jakie  powinien  spełniać 

przedsiębiorca  ubiegający  się  o  uzyskanie  zezwolenia  na  świadczenie  usług  w 

zakresie  odbierania  odpadów  komunalnych  od  właścicieli  nieruchomości  oraz 

opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

9) Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.

10) Sprawy organizacyjne, komunikaty.

Ad. 1.
Otwarcie sesji. 
Przewodnicząca Rady Gminy Genowefa Jaros w dniu 29 stycznia 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.
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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 13 „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym się” protokół Nr XLII 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.
Nie zgłoszono uwag.
Radni przyjęli sprawozdanie do akceptującej wiadomości.

Ad. 6.
Projekt uchwały w sprawie szczegółowości budżetu Gminy Masłów. 
Pani Małgorzata Kumór – Skarbnik Gminy przedstawiła szczegółowo projekt uchwały.
Komisja  Budżetu  i  Finansów  na  posiedzeniu  w  dniu  25.01.2010  roku  pozytywnie 
zaopiniowała projekt (stanowi załącznik protokołu). 
Nie zgłoszono uwag do projektu.
Uchwała Nr XLIII/334/10 Rady Gminy Masłów w sprawie szczegółowości budżetu  
Gminy Masłów – przyjęta została w głosowaniu 14 „za”, jednogłośnie i stanowi załącznik 
protokołu.

Ad. 7.
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Masłów na 2010 rok.

a) wystąpienie Wójta  w sprawie przedstawionego projektu budżetu 
Wójt  Gminy  Masłów  Włodzimierz  Korona  przedstawił  szczegółowo  projekt  uchwały  i 
omówił pokrótce wydatki (bieżące i inwestycyjne) przyjęte do realizacji w roku 2010 oraz 
zadania realizowane w ramach projektów unijnych. 

Na posiedzenie przybył radny Rafał Lis. 
Wójt wyjaśnił, że sytuacja finansowa gminy nie pozwala na zwiększenie deficytu budżetu,  
w związku z powyższym poinformował,ze nie ma możliwości zwiększenia kredytu. Dlatego 
jakikolwiek wniosek oparty na tym sposobie finansowania nie uzyska akceptacji  Wójta. 
Stąd  opinia  do  wniosków złożonych  przez  radnych  masłowa  Drugiego,  np  dotycząca 
budowy  szkoły  w  Masłowie  Drugim,  na  chwilę  obecną  jest  nierealna  i  nie  uzyskała 
akceptacji.
Radny Rafał  Brzoza zwrócił  się  z  pytaniem dotyczącym wniosków przygotowanych na 
dzisiejsze obrady i  przedstawionych wcześniej  na komisji  Budżetu i  Finansów. Wnioski 
zostały złożone w terminie i były omawiane. 
Wójt  odpowiedział,  że  celowość  tych  wniosków  jest  zastanawiająca.  W  związku  z 
powyższym proponuję przyjęcie uchwały w przedstawionej wersji. 
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b) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej
Skarbnik Gminy odczytała uchwałę: Nr 183/II/2009 VIII Składu Orzekającego Regionalnej 
Izby  Obrachunkowej  w  Kielcach  z  dnia  9.12.2009  roku  w  sprawie  opinii  o  projekcie 
uchwały  budżetowej  Gminy  Masłów  na  2009  rok  wraz  z  informacją  o  stanie  mienia 
komunalnego i  objaśnieniami  (stanowi  załącznik  protokołu);  Nr  184/II/2009 VIII  Składu 
Orzekającego  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  w  Kielcach  z  dnia  9.12.2009  roku  w 
sprawie  opinii  o  prawidłowości  prognozy kwoty  długu  dołączonej  do  projektu  uchwały 
budżetowej gminy Masłów na 2010 r (stanowi załącznik) oraz uchwałę Nr 182/II/2009 VIII  
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 9.12.2009 roku 
w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w projekcie uchwały 
budżetowej Gminy Masłów na 2010 rok (stanowi załącznik).

c) przedstawienie opinii  komisji  stałych Rady Gminy Masłów w sprawie projektu 
budżetu

Komisja  Budżetu  i  Finansów w dniu  25.01.2010 roku pozytywnie  zaopiniowała  projekt 
(stanowi załącznik).
Komisja Ochrony Środowiska, Gospodarki Gruntami i Rolnictwa w dniu 21.01.2010 roku 
pozytywnie zaopiniowała projekt  uchwały budżetowej  w części  działu  700 i  działu  900 
(stanowi załącznik). 
Komisja  do  Spraw  Inwestycji  w  dniu  1.01.2010  roku  pozytywnie  zaopiniowała  projekt 
budżetu na 2010 rok (stanowi załącznik protokołu).
Komisja Oświaty,  Kultury,  Opieki Społecznej i  Promocji  Gminy w dniu 21.01.2010 roku 
pozytywnie opiniuje projekt uchwały budżetowej (stanowi załącznik protokołu). 
Adwokat – pan Konrad Kamiński wyjaśnił szczegółowo procedurę podejmowania uchwały 
budżetowej. 
Radny Rafał  Brzoza zwrócił  się  z  pytaniem, czy to  znaczy,  że bez zgody wójta  Rada 
Gminy  nie  może  przesuwać  środków w  ramach  budżetu.   I  od  kiedy  taka  regulacja 
obowiązuje.
Pan  Kamiński  wyjaśnił  przepis  zawarty  w  art.  233  ustawy  o  finansach  publicznych  i  
poinformował, że ustawa ta zmieniła się od 1.01.2010 roku. 
Wójt dodał, że dotychczas przyjmowana była zasada, że część wniosków składanych do 
budżetu była traktowana jako autopoprawka wójta, czyli w ten sposób była akceptowana. 
Jednak co do słuszności wniosków o których mowa – nie podejmę się przyjęcia takich 
zadań do budżetu, gdyż niewywiązanie się z tego grozi dyscypliną finansową wójta.
Więcej uwag nie zgłoszono.

d) stanowisko Komisji Budżetu i Finansów do zgłoszonych poprawek
Przewodnicząca  Komisji  Oświaty,  Kultury,  Opieki  Społecznej  i  Promocji  Gminy 

odczytała dwa wnioski zgłoszone na posiedzeniu w dniu 21.01.2010:
1) docieplenie budynku Domu Nauczyciela w Mąchocicach Kapitulnych, kwota 70.000 

zł, źródło finansowania: kredyt –  wniosek przyjęty;
2) zaprojektowanie  budynku  szkoły  i  przedszkola  w  Masłowie  Drugim  –  wniosek 

odrzucony.
Komisja Budżetu i Finansów negatywnie zaopiniowała wniosek nr 1 w/w komisji. Wniosek 
nr 2 nie był przedmiotem obrad, z uwagi na negatywną opinię. 
Radny Robert Fortuna wyjaśnił zasadność złożenia wniosku dot. docieplenia budynku. 
Wójt uzasadnił swe stanowisko w tej sprawie, wyjaśniając że prowadzone były rozmowy z 
lokatorami tego budynku w sprawie możliwości sprzedaży tego obiektu wraz z częścią 
gruntu pod budynkiem i założenia tam wspólnoty mieszkaniowej. 

Przewodniczący  Komisji  do  Spraw  Infrastruktury  odczytał  wnioski  wypracowane  i 
złożone przez Komisję. Wniosek o dodatkowe uwzględnienie w projekcie budżetu:
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1) zadania pn. „Wykonanie drogi nr 957 i 652 w Masłowie Drugim – łącznik, o długości  
1200 mb”; wartość zadania 1.300.000 zł, środki pozyskać z kredytu;

2) środków na przedłużenie linii autobusowej nr 38 do Doliny Marczakowej; wartość 
zadania 70.000 zł, środki pozyskać z kredytu;

3) zadania  pn.  „Wykonanie  pętli  w  Dolinie  Marczakowej  –  Łąki  wraz  z  nakładką 
asfaltową”;  wartość  zadania  20.000  zł,  środki  pozyskać  z  kredytu  –  wniosek 
przyjęty;

4) zadania pn. „wykonanie nakładki asfaltowej na odcinku od P. Nowakowskiego do P. 
Król  w Dolinie  Marczakowej  o  długości  ok.  100 mb”;  wartość  zadania  8.000 zł, 
środki pozyskać z kredytu – wniosek przyjęty;

5) zadania pn. „wykonanie wodociągu Dolina Marczakowa od strony Kajetanowa o 
długości 800 mb”, wartość zadania 80.000 zł, środki pozyskać z kredytu – wniosek 
przyjęty;

6) zadania pn. „Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Krajobrazowej o długości 1,4 km 
(współfinansowanie z powiatem)”,  wartość zadania 50.000 zł,  środki  pozyskać z 
kredytu i PZD– wniosek odrzucony;

7) zadania  pn.  „Wykonanie  w  całości  zaprojektowanego  chodnika  w  Dąbrowie 
Koszarka  o  długości  1.2000  mb”  (współfinansowanie  z  Powiatowym  Zarządem 
Dróg),  wartość  zadania  900.000  zł,  środki  pozyskać  z  kredytu  i  PZD– wniosek 
przyjęty;

8) zadania pn.  „zabezpieczenie środków na wykup działki  pod budowę świetlicy w 
Dąbrowie”;  wartość  zadania  80.000  zł,  środki  pozyskać  ze  sprzedaży  działki 
gminnej – wniosek przyjęty.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów poinformował, że wszystkie wnioski zostały 
odrzucone, poza wnioskiem nr 8, który z uwagi na braki formalne, nie był przedmiotem 
obrad. 
Radna Teresa Osuch odczytała pismo, będące wyjaśnieniem do wniosku nr 8 i przekazała 
je na ręce wójta.
Wójt wyjaśnił sprawę budowy świetlic w Dąbrowie, Doliny Marczakowej i Domaszowicach i 
uzasadnił negatywną opinię do wniosku nr 8 Komisji. 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów odczytał wnioski złożone przez Komisję:
1) Komisja  wnioskuje  o  odrzucenie  wniosku  sołectwa  Domaszowice  złożonego  w 

ramach funduszu sołeckiego – wniosek przyjęty;
2) Komisja wnioskuje o zabezpieczenie środków na 2 zadania z budżetu tj.

- usprawnienie wjazdu Domaszowice – Górka (działka gminna) kwota 7.500 zł,
-utwardzenie drogi gminnej nr 144, kwota 7.500 zł
źródło finansowania obu zadań – środki własne uzyskane w wyniku wycofania zadań z 
funduszu sołeckiego – wniosek przyjęty,

e) głosowanie nad poprawkami
Przewodnicząca przystąpiła do głosowania nad zgłoszonymi poprawkami:

− wniosek Nr 1 Komisji Budżetu i Finansów w głosowaniu 15 „za”, jednogłośnie został  
przyjęty.

− wniosek Nr 2 Komisji Budżetu i Finansów w głosowaniu 15 „za”, jednogłośnie został  
przyjęty.

Radny Rafał Brzoza poprosił o głos w sprawie indywidualnych wniosków, które radny chce 
złożyć, z możliwością zaopiniowania ich przez Radę. 
I tak:

− wniosek  1)  zaprojektowanie  budynków  szkoły  podstawowej  i  przedszkola  w 
Masłowie  Drugim  za  kwotę  60.000  zł,  źródło  finansowania  należy  pozyskać  z 
przeniesienia z zadania dot. Wykupu gruntów pod budowę zbiornika retencyjnego;
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− wniosek  2)  doprowadzenie  sieci  wodociągowej  do  przysiółka  sołectwa  Dolina 
Marczakowa graniczącego z miejscowością Kajetanów za kwotę 100.000 zł, źródło 
– jw.;

Wójt odniósł się do tego wniosku informując, że wodociąg ten o długości 840 mb (do 15 
domów)  jest  w  całości  realizowany  w  ramach  funduszu  spójności.  W  związku  z 
powyższym będzie on w całości realizowany przez Wodociągi Kielecki. Wójt nadmienił, że 
projekt ten jest na etapie wyboru wykonawcy, w związku z tym przyjęcie tego zadania do 
budżetu wyklucza jego realizację przez Wodociągi Kieleckie.
Radny Brzoza przypomniał, że na spotkaniu z mieszkańcami wójt obiecał, że to zadanie 
zostanie wpisane do projektu budżetu. Ponadto radny zgłosił:

− wniosek 3) wykonanie nawrotki autobusowej w Dolinie Marczakowej (Łąki) wraz z 
nakładką asfaltową za kwotę 20.000 zł, źródło – jw.;

− wniosek  4)  wykonanie  projektu  chodnika  przy  ul.  Krajobrazowej  począwszy  od 
Szkoły  Podstawowej  w  Masłowie  Drugim  aż  do  pętli  autobusowej  w  kierunku 
miejscowości Dąbrowa Koszarka za kwotę 60.000 zł, źródło – jw.;

− wniosek 5)  wykonanie projektu chodnika przy ul.  Księdza Józefa Marszałka (na 
odcinku należącym do sołectwa Masłów Drugi) za kwotę 30.000 zł, źródło – jw.;

− wniosek 6)  wykonanie projektu chodnika w sołectwie Dolina Marczakowa od ul. 
Księdza Józefa Marszałka do ul. Panoramicznej za kwotę 60.000 zł, źródło – jw.; 

− wniosek 7) wykonanie nakładki asfaltowej w Dolinie Marczakowej (Łąki) na odcinku 
od p. Nowakowskich do p. Król za kwotę 30.000 zł, źródło – jw.;

− wniosek 8)  wykonanie nakładki  asfaltowej  na drodze nr 62 za kwotę 20.000 zł,  
źródło – jw.;

− wniosek 9) zaprojektowanie i wykonanie oświetlenia ulicznego przy ul. Kwarcytowej 
w Masłowie Drugim za kwotę 70.000 zł, źródło – jw.

Pan  Konrad  Kamiński  poinformował,  że  zgodnie  z  akapitem  drugim,  cytowanego 
wcześniej art. 233 – wnioski muszą być zaakceptowanie przez wójta. W innym przypadku 
procedura ich zgłaszania jest zakończona i nie podlega głosowaniu przez radę.
Wójt odniósł się kolejno do każdego z wniosków wyjaśniając swe stanowisko, jako osoby 
odpowiedzialnej za kształt budżetu.
Radny Bogusław Moskal zapytał, gdzie kończy się sesja objazdowa, czy już wiadomo.
Przewodnicząca  Rady  zwróciła  uwagę,  iż  nie  jest  to  związane  z  omawianą  obecnie 
uchwałą.
Więcej uwag nie zgłoszono.

f) głosowanie nad przyjęciem uchwały
Przewodnicząca Rady przystąpiła do głosowania.
Uchwała Nr XLIII/335/06 Rady Gminy Masłów w sprawie uchwalenia budżetu Gminy  
Masłów na 2010 rok – przyjęta została w głosowaniu: 12 „za”, 

2 „przeciw”
1 „wstrzymujący się”.

 Uchwała stanowi załącznik protokołu.

Ad. 8.
Projekt uchwały w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca 
ubiegający  się  o  uzyskanie  zezwolenia  na  świadczenie  usług  w  zakresie  odbierania 
odpadów  komunalnych  od  właścicieli  nieruchomości  oraz  opróżniania  zbiorników 
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
Temat szczegółowo przedstawił pan Dariusz Korczyński – Kierownik referatu BiGP.
Komisja Ochrony Środowiska, Gospodarki  Gruntami i  Rolnictwa na posiedzeniu w dniu 
15.12.2009 roku pozytywnie zaopiniowała projekt (stanowi załącznik). 
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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. 9.
Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
Radny Kazimierz Łakomiec poinformował, ze przy drodze powiatowej w kierunku Ciekot,  
kilka lamp ulicznych nie świeci się i poprosił o interwencję w tej sprawie.
Pan Tomasz Lato – Przewodniczący Rady Powiatu poinformował,  że usterki  te zostały 
usunięte w ostatnich dniach.
Radny  Andrzej  Kułak  zgłosił  potrzebę  usunięcia  dużego  konaru,  który  zagraża 
bezpieczeństwu, przy ulicy Krajobrazowej w Masłowie Drugim (w sąsiedztwie szkoły).
Radna  Teresa  Osuch  zgłosiła  potrzebę  usunięcia  dużej  grobli  śniegu  usypanej  obok 
przystanku linii nr 5 w Dąbrowie oraz poinformowała o niewłaściwym odśnieżaniu drogi, 
przez co notorycznie zasypywane są chodniki.
Radny Tadeusz Kumański  zgłosił  potrzebę usunięcia dużej  ilości  śniegu w Wiśniówce, 
która powoduje utrudnia przejazd.
Radny  Robert  Fortuna  zgłosił  konieczność  interwencji,  w  związku  z  tym,  że  pług 
odśnieżający zasypał zatoczkę autobusową (przy zjeździe do Podmąchocic).
Wójt odpowiedział, że informacja zostanie przekazana firmie odśnieżającej gminę.
Radny Mirosław Januchta poinformował,  że w wyniku odśnieżania zostały uszkodzone 
fragmenty chodnika.
Radny Kułak zgłosił, że przejazd przez ul. Krajobrazową w Masłowie Drugim oraz przez 
Dąbrowę Koszarka jest utrudniony ze względu na duże ilości lodu na drodze.
Wójt  wyjaśnił,  że warunki  pogodowe sprawiły,  iż mamy niemalże ekstremalne warunki. 
Jednak po początkowych trudnościach, z jakimi przyszło się nam zmierzyć – sytuacja w 
gminie na dzień dzisiejszy jest opanowana. 
Radny Januchta poinformował o uszkodzeniu chodnika przez osoby odpowiedzialne za 
odśnieżenie drogi. 
Radna Małgorzata Kozubek podziękowała za usunięcie śniegu z chodnika przy drodze 
wojewódzkiej w Masłowie pierwszym i Mąchocicach Kapitulnych.
Pan  Tomasz  Lato  –  Przewodniczący  Rady  Powiatu  przedstawił  informację  w  sprawie 
przyjęcia budżetu powiatu na rok 2010.
Więcej uwag nie zgłoszono.  

Ad. 10.
Sprawy organizacyjne, komunikaty.
Wójt  Gminy  poinformował  zebranych,  iż  30.01.br.  o  godzinie  16.00  odbędzie  się 
organizowany corocznie Noworoczny Tort Kultury. 
Po wyczerpaniu tematyki o godzinie 15.45 Przewodnicząca Rady podziękowała za udział 
w obradach i zamknęła posiedzenie. 

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