
Protokół Nr L/2010
z sesji Rady Gminy Masłów, 

która odbyła się w dniu 19 sierpnia 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.

Projekt uchwały w sprawie:

6. przyjęcia  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  sołectwa 

Wiśniówka na terenie gminy Masłów;

7. przyjęcia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Domaszowice III” 

na terenie gminy Masłów;

8. przyjęcia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Dąbrowa 

na terenie gminy Masłów;

9. przyjęcia  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  sołectwa 

„Domaszowice II” na terenie gminy Masłów;

10.uchylenia uchwały Nr XLV/355/10 Rady Gminy Masłów z dnia 18 marca 2010 r.

w sprawie ogłoszenia VI edycji konkursu na najładniejsze sołectwo w gminie Masłów 

2010 roku;

11. nabycia w drodze darowizny działek położonych w Brzezinkach;

12.nabycia w drodze darowizny działki położonej w Brzezinkach;

13.1. uchylenia uchwały Nr XXXII/283/05 Rady Gminy Masłów z dnia 28 kwietnia 2005 

r.  w  sprawie  nabycia  działek  położonych  w  miejscowości  Brzezinki  na  potrzeby 

kompleksu  sportowego,  2.  zamiany  nieruchomości  stanowiącej  własność  gminy 

Masłów na nieruchomości stanowiące własność pani Marty Sucheni;

14.zmiany uchwały Nr IX/64/03 Rady Gminy Masłów z dnia 15 maja 2003 r. w sprawie 

nieodpłatnego  przejęcia  samochodu  pożarniczego  oraz  zmiany  struktury 

organizacyjnej jednostek OSP funkcjonujących na terenie Gminy Masłów.

15.Postanowienie  Komisarza  Wyborczego –  podjęcie  uchwały o  podziale  gminy na 

okręgi wyborcze.
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16. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.

17. Sprawy organizacyjne, komunikaty.

Ad. 1.
Otwarcie sesji. 
Przewodnicząca Rady Gminy Genowefa Jaros w dniu 19 sierpnia 2010 roku o godzinie 
13.05 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 11 radnych, co wobec ustawowego składu Rady 15 radnych 
stanowi 73 % obecności i jest podstawą do podejmowania prawomocnych uchwał.
Lista obecności stanowi załącznik Nr 1 niniejszego protokołu.

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

Wójt  Gminy  Włodzimierz  Korona  poprosił  o  przyjęcie  do  porządku  obrad  dwóch 
projektów uchwał w sprawie: 1) zmiany uchwały Nr XLVII/366/10 Rady Gminy Masłów z 
dnia  27  maja  2010 roku w sprawie  zaciągnięcia  kredytu  długoterminowego oraz  2) 
zmiany uchwały Nr  XLIX/384/10 Rady Gminy Masłów z dnia  29 lipca  2010 roku w 
sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.
Konieczność ich podjęcia wynikła w ostatnich dniach, stąd prośba o przyjęcie ich do 
porządku obrad.
Pan Dariusz Korczyński – Kierownik referatu Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej 
poprosił o zdjęcie z porządku obrad punktu 9 – projekt uchwały w sprawie przyjęcia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa „Domaszowice II” na 
terenie gminy Masłów.

Przewodnicząca  Rady  przystąpiła  do  głosowania  wniosku  o  zdjęcie  z  porządku 
punktu 9. Radni, w głosowaniu 11 „za”, jednogłośnie przyjęli zmianę.

Przewodnicząca zaproponowała, by projekty uchwał w sprawie: 1) zmiany uchwały 
Nr XLVII/366/10 Rady Gminy Masłów z dnia 27 maja 2010 roku w sprawie zaciągnięcia 
kredytu  długoterminowego  oraz  2)  zmiany  uchwały  Nr  XLIX/384/10  Rady  Gminy 
Masłów  z  dnia  29  lipca  2010  roku  w  sprawie  trybu  prac  nad  projektem  uchwały 
budżetowej – przyjąć kolejno jako punkt 15 a i 15 b. 
W głosowaniu 11 :”za”, jednogłośnie wniosek został przyjęty.

Porządek obrad wraz ze zmianami został przyjęty w głosowaniu 11 „za”, jednogłośnie 
i stanowi załącznik protokołu.

Ad. 4.
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Nie zgłoszono uwag.
W głosowaniu: 9 „za”, przy 2 głosach „wstrzymujących się” protokół Nr XLIX/2010 został 
przyjęty.

Ad. 5.
Sprawozdanie Wójta o pracach Wójta i Urzędu Gminy w okresie między sesjami.
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Materiał radni otrzymali w statutowym terminie i stanowi załącznik protokołu. 
Włodzimierz  Korona –Wójt  Gminy omówił  realizowane zadania  z  zakresu inwestycji 
oraz bieżące działania urzędu.

Przybył radny Andrzej Pedrycz.
Radni nie zgłosili uwag i przyjęli sprawozdanie do akceptującej wiadomości.

Ad. 6.
Projekt  uchwały  w  sprawie  przyjęcia  miejscowego  planu  zagospodarowania 
przestrzennego sołectwa Wiśniówka na terenie gminy Masłów.
Temat przedstawił Dariusz Korczyński – Kierownik BiGP.
Plan  miejscowy  dla  sołectwa  Wiśniówka  został  podjęty  w  marcu  br,  jednak 
rozstrzygnięciem Wojewody Świętokrzyskiego, uchwała została uchylona z uwagi  na 
błędy takie jak brak linii gazociągu w planie.
Pan urbanista Rafał Kozieł odniósł się do wniosków, jakie wpłynęły w trakcie wyłożenia 
planu. 
Komisja  do  spraw  Inwestycji  pozytywnie  zaopiniowała  projekt  uchwały  w  dniu 
12.08.2010r.  (stanowi załącznik protokołu).
Komisja Ochrony Środowiska, Gospodarki Gruntami i Rolnictwa, na posiedzeniu w dniu 
12.08.2010r. pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały  (stanowi załącznik protokołu).
Nie zgłoszono uwag. 
Uchwała Nr L/387/10 Rady Gminy Masłów w sprawie przyjęcia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego sołectwa Wiśniówka na terenie gminy Masłów 
– została przyjęta w głosowaniu 12 „za”, jednogłośnie i stanowi załącznik protokołu.

Ad. 7.
Projekt  uchwały  w  sprawie  przyjęcia  miejscowego  planu  zagospodarowania 
przestrzennego „Domaszowice III” na terenie gminy Masłów.
Temat przedstawił Dariusz Korczyński – Kierownik BiGP.
Plan miejscowy dla części sołectwa „Domaszowice III” również był przedmiotem obrad i 
w tym samym trybie został uchylony. Projekt dotyczy terenu zlokalizowanego wzdłuż 
ulicy Sandomierskiej, w kierunku węzła drogi 74. 
Komisja  do  spraw Inwestycji,  w  dniu  12.08.2010r.   pozytywnie  zaopiniowała  projekt 
uchwały (stanowi załącznik).
Komisja Ochrony Środowiska, Gospodarki Gruntami i Rolnictwa, w dniu 12.08.2010r. 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały  (stanowi załącznik).
Radny Rafał  Lis zwrócił  się do urbanisty o potwierdzenie, iż taki  stan rzeczy został  
zaakceptowany przez mieszkańców.
Pan Kozieł odpowiedział, że nie wpłynął żaden sprzeciw do projektu planu.
Nie zgłoszono więcej uwag. 
Uchwała Nr L/388/10 Rady Gminy Masłów w sprawie przyjęcia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego „Domaszowice III” na terenie gminy Masłów – 
została przyjęta w głosowaniu 12 „za”, jednogłośnie i stanowi załącznik protokołu.

Ad. 8.
Projekt  uchwały  w  sprawie  przyjęcia  miejscowego  planu  zagospodarowania 
przestrzennego sołectwa Dąbrowa na terenie gminy Masłów.
Kierownik BiGP Dariusz Korczyński omówił projekt.
Urbanista – Rafał Kozieł przedstawił wnioski jakie wpłynęły w trakcie wyłożenia planu i 
ich rozstrzygnięcia.
Komisja  do  spraw  Inwestycji  zaopiniowała  pozytywnie  projekt  uchwały  (stanowi 
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załącznik).
Komisja  Ochrony  Środowiska,  Gospodarki  Gruntami  i  Rolnictwa  pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały  (stanowi załącznik).
Nie zgłoszono uwag. 
Uchwała Nr L/389/10 Rady Gminy Masłów w sprawie przyjęcia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego sołectwa Dąbrowa na terenie gminy Masłów – 
została przyjęta w głosowaniu 12 „za”, jednogłośnie i stanowi załącznik protokołu.

Ad. 10.
Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XLV/355/10 Rady Gminy Masłów z 
dnia  18  marca  2010  r.  w  sprawie  ogłoszenia  VI  edycji  konkursu  na  najładniejsze 
sołectwo w gminie Masłów 2010 roku.
Omówienia tematu dokonał pan Dariusz Korczyński – Kierownik BiGP.
Komisja Ochrony Środowiska, Gospodarki Gruntami i Rolnictwa w dniu 12.08.2010 r 
zaopiniowała pozytywnie przedstawiony projekt uchwały (stanowi załącznik). 
Nie wniesiono uwag. 
Uchwała  Nr  L/390/10  Rady  Gminy  Masłów  w  sprawie  uchylenia  uchwały  Nr  
XLV/355/10 Rady Gminy Masłów z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie ogłoszenia VI  
edycji konkursu na najładniejsze sołectwo w gminie Masłów 2010 roku – została 
przyjęta w głosowaniu 13 „za”, jednogłośnie i stanowi załącznik protokołu. 

Ad. 11.
Projekt  uchwały  w  sprawie  nabycia  w  drodze  darowizny  działek  położonych  w 
Brzezinkach.
Pan Dariusz Korczyński – Kierownik BiGP przedstawił projekt uchwały.
Przewodnicząca  Komisji  Ochrony  Środowiska,  Gospodarki  Gruntami  i  Rolnictwa 
odczytała pozytywną opinię do omawianego projektu, z dnia 12.08.2010 roku (stanowi 
załącznik).
Nie zgłoszono uwag. 
Uchwała Nr L/391/10 Rady Gminy Masłów w sprawie nabycia w drodze darowizny  
działek  położonych  w  Brzezinkach  –  podjęta  została  w  głosowaniu  13  „za”,  
jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik protokołu.

Ad. 12.
Projekt  uchwały  w  sprawie  nabycia  w  drodze  darowizny  działki  położonej  w 
Brzezinkach.
Pan  Włodzimierz  Korona  –  Wójt  Gminy  Masłów  przedstawił  szczegółowo  projekt 
uchwały.
Komisja  Ochrony  Środowiska,  Gospodarki  Gruntami  i  Rolnictwa  pozytywnie 
zaopiniowała projekt (stanowi załącznik protokołu).
Nie wniesiono uwag. 
Uchwała Nr L/392/10 Rady Gminy Masłów w sprawie nabycia w drodze darowizny  
działki położonej w Brzezinkach  – została przyjęta jednogłośnie, w głosowaniu 13 
„za”. Uchwała stanowi załącznik protokołu.

Ad. 13.
Projekt uchwały w sprawie: 1. uchylenia uchwały Nr XXXII/283/05 Rady Gminy Masłów 
z  dnia  28  kwietnia  2005  r.  w  sprawie  nabycia  działek  położonych  w  miejscowości 
Brzezinki na potrzeby kompleksu sportowego, 2. zamiany nieruchomości stanowiącej 
własność gminy Masłów na nieruchomości stanowiące własność pani Marty Sucheni.
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Projekt uchwały przedstawił Wójt Gminy Włodzimierz Korona.
Przewodnicząca  Komisji  Ochrony  Środowiska,  Gospodarki  Gruntami  i  Rolnictwa 
odczytała pozytywną opinię Komisji  z dnia 12.08.2010 roku do omawianego projektu 
(stanowi załącznik).
Nie zgłoszono uwag. 
Uchwała Nr L/393/10 Rady Gminy Masłów w sprawie: 1.  uchylenia uchwały Nr  
XXXII/283/05 Rady Gminy Masłów z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie nabycia  
działek  położonych  w  miejscowości  Brzezinki  na  potrzeby  kompleksu  
sportowego, 2. zamiany nieruchomości stanowiącej własność gminy Masłów na  
nieruchomości  stanowiące  własność  pani  Marty  Sucheni  –  została  przyjęta  w 
głosowaniu 13 „za”, jednogłośnie i stanowi załącznik protokołu.

Ad. 14.
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IX/64/03 Rady Gminy Masłów z dnia 15 
maja 2003 r. w sprawie nieodpłatnego przejęcia samochodu pożarniczego oraz zmiany 
struktury organizacyjnej jednostek OSP funkcjonujących na terenie Gminy Masłów.
Pan Roch Bahyrycz – Zastępca Wójta Gminy omówił projekt uchwały.
Radny Kazimierz Rachwał poinformował, że uczestniczył w spotkaniu z Burmistrzem 
Sandomierza, który przedstawił sytuację miasta. 
Zastępca Wójta  –  pan Roch Bahyrycz  przedstawił  sytuację  z  Połańca,  gdzie  grupa 
strażaków ochotników z terenu gminy Masłów udzielała pomocy w związku z powodzią.
Nie zgłoszono więcej uwag. 
Komisja  Budżetu  i  Finansów  w  dniu  27.05.2010  r  zaopiniowała  pozytywnie 
przedstawiony projekt uchwały (stanowi załącznik).
Uchwała  Nr  XLVII/369/10  Rady  Gminy  Masłów  w  sprawie  udzielenia  pomocy  
rzeczowej  – została  przyjęta  w głosowaniu 13 „za”,  jednogłośnie.  Uchwała  stanowi 
załącznik protokołu.

Ad. 15.
Postanowienie Komisarza Wyborczego – podjęcie uchwały o podziale gminy na okręgi  
wyborcze.
Pan Włodzimierz Korona – Wójt Gminy odczytał Postanowienie Komisarza Wyborczego 
w Kielcach z dnia 13 sierpnia 2010 roku w sprawie zmiany w podziale Gminy Masłów 
na okręgi wyborcze.
Przewodnicząca Rady Gminy odczytała 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,  będąca 
przedmiotem obrad poprzedniej sesji Rady Gminy.
Przewodnicząca przystąpiła do głosowania nad projektem.

W głosowaniu: 5 „za” przyjęciem uchwały, 8 „przeciw”, 0 „wstrzymujących  
się” – projekt został odrzucony.

Ad. 15a.
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/366/10 Rady Gminy Masłów z dnia 
27 maja 2010 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
Omówienia tematu dokonał Wójt Gminy Masłów.
Komisja  Budżetu  i  Finansów  na  posiedzeniu  w  dniu  19.08.2010  roku  pozytywnie 
zaopiniowała projekt (stanowi załącznik protokołu).
Nie zgłoszono uwag. 
Komisja  Budżetu  i  Finansów  w  dniu  27.05.2010  r  zaopiniowała  pozytywnie 
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przedstawiony projekt uchwały (stanowi załącznik).
Uchwała  Nr  L/395/10  Rady  Gminy  Masłów  w  sprawie  zmiany  uchwały  Nr  
XLVII/366/10  Rady  Gminy  Masłów  z  dnia  27  maja  2010  roku  w  sprawie  
zaciągnięcia kredytu długoterminowego  – została  przyjęta  w głosowaniu  11 „za”, 
przy 2 głosach „wstrzymujących się” i stanowi załącznik protokołu.

Ad. 15b.
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/384/10 Rady Gminy Masłów z dnia 
29 lipca 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.
Wójt przedstawił szczegółowo zmiany wskazane w projekcie uchwały.
Nie wniesiono uwag. 
Komisja  Budżetu  i  Finansów  w  dniu  19.08.2010  r  zaopiniowała  pozytywnie 
przedstawiony projekt uchwały (stanowi załącznik).
Uchwała  Nr  L/396/10  Rady  Gminy  Masłów  w  sprawie  zmiany  uchwały  Nr 
XLIX/384/10 Rady Gminy Masłów z dnia 29 lipca 2010 roku w sprawie trybu prac  
nad projektem uchwały budżetowej – została przyjęta w głosowaniu 11 „za”, przy 2 
głosach „wstrzymujących się”. Uchwała stanowi załącznik protokołu.

Ad. 16.
Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
Radny Rafał Brzoza poruszył problem spływu wód, który w ostatnim czasie dotkliwie dał 
się we znaki, w związku z dużymi opadami deszczu. Radny poprosił  o opracowanie 
(przez osoby kompetentne) i wdrożenie w życie koncepcji regulującej ten stan. Poza 
tym  radny  zgłosił  konieczność  naprawy  chodnika  wzdłuż  ulicy  Krajobrazowej  w 
Masłowie Drugim, którego budowę niedawno zakończono, a mimo to posiada szereg 
uszkodzeń.
Zarówno w kwestii  chodnika  jak  i  opracowania,  Wójt  odpowiedział,  że  właścicielem 
drogi jest jest powiat. W związku z tym odpowiada on za realizację budowy chodnika.  
Urząd otrzymał jeden sygnał dotyczący problemu ze spływem wód, z posesji  nr 41,  
gdzie sporządzono dokumentację.  Wójt  nadmienił  również, że często zdarza się,  że 
właściciele  nieruchomości  zapominają  o  fakcie,  iż  ich  obowiązkiem  jest  należyte 
utrzymanie drożności rowów. 
Przewodniczący Rady Powiatu – pan Tomasz Lato wyjaśnił, że przeprowadzone zostały 
oględziny stanu dróg w Masłowie Drugim, Masłowie Pierwszym – ul, Podklonówka oraz 
w Mąchocicach – Scholasterii, w obecności radnych. Na teren gminy Masłów ściągnięta 
została ekipa remontowa z ciężkim sprzętem, która poprawia stan dróg powiatowych, 
poprawia pobocza, itp. 
Radna Małgorzata Kozubek zgłosiła potrzebę usunięcia drzew z lewej strony drogi, na 
wysokości mostu, w kierunku Woli Kopcowej.
Radny Andrzej Pedrycz poprosił również o uwzględnienie poboczy na wysokości sklepu 
pana Krawczyka w Woli Kopcowej przy ul. Świętokrzyskiej.
Radny Mirosław Januchta zapytał  o odpłatność za halę w Mąchocicach Scholasterii, 
gdyż  pojawiły  się  pogłoski,  że  niektóre  grupy są  zwalniane  z  odpłatności,  co  rodzi 
pewne niesnaski  wśród użytkowników hali  sportowej.  Radny poinformował,  że  swej 
strony  ,  na  najbliżej  Komisji  Budżetu  i  Finansów,  złoży  wniosek  o  dofinansowanie 
utrzymania hali, by odciążyć finansowo młodzież z terenu gminy, która korzysta z hali 
sportowej.  Radny podkreślił,  że  jego  zdaniem grupy spoza  gminy nie  powinny być 
zwalniane z odpłatności.
Wójt odpowiedział, że od początku przyjęta została zasada, której nadal się trzymamy. 
Nie  ma  uprzywilejowanych  grup,  wszystkich  traktujemy jednakowo,  z  zachowaniem 
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zasady omówionej szczegółowo przez Wójta.
Pan  Tomasz  Lato  przedstawił  szczegółową  informację  o  zwolnieniach  okresowych, 
terminach  i  kosztach  odpłatności,  zgodnych  z  uchwałą  Rady Gminy.  Dokumentacja 
szczegółowa jest prowadzona i istnieje możliwość do jej wglądu.
Przewodnicząca  Rady  Gminy  zaproponowała,  by  Komisja  Oświaty,  Kultury,  Opieki 
Społecznej i Promocji Gminy zweryfikowała tę sprawę szczegółowo.
Radna  Aniela  Cedro  przypomniała  zgłaszaną  wcześniej  sprawę  przepustu  u  Pana 
Wołowca, gdzie po ostatnich ulewach woda zalała posesję państwa Januchtów.
Pani Anna Jarosz wyjaśniła, że sprawa była zgłoszona, dokumentację szkód wraz zez 
zdjęciami otrzymaliśmy; część prac już jest wykonana, zostały jeszcze drobne prace, 
które zlecono pracownikowi gminnemu.
Radna Teresa Osuch zgłosiła uszkodzone oświetlenie uliczne w Dąbrowie – Osiedle.
Więcej uwag nie zgłoszono.  

Ad. 17.
Sprawy organizacyjne, komunikaty.
Przewodnicząca  Rady  Gminy  odczytała  pismo  Wojewody  Świętokrzyskiego  z  dnia 
11.08.2010 roku dotyczące konieczności i terminu złożenia oświadczenia majątkowego, 
w związku z upływająca kadencją rady gminy.
Po wyczerpaniu tematyki obrad, o godzinie 15.10 Przewodnicząca Rady podziękowała 
za udział w tej części, zamknęła posiedzenie i zaprosiła obecnych do udziału w części 
objazdowej. Przewodnicząca poinformowała, że zgodnie z wnioskiem radnych Masłowa 
Drugiego udamy się na drogę w kierunku Kajetanowa, następnie na wniosek Wójta,  
planuje się przejazd na drogę łączącą Mąchocice – Scholasteria i  Brzezinki,  zaś na 
prośbę radnej Masłowa Pierwszego planowany jest przejazd przez ulicę Świerczyńską. 
Dodatkowe zgłoszenia będą uwzględniane podczas objazdu.
Na tym protokół zakończono i podpisano.

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