
Protokół Nr LI/2010
z sesji Rady Gminy Masłów, 

która odbyła się w dniu 20 września 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. Przedstawienie  informacji  o  przebiegu  wykonania  budżetu  Gminy  Masłów  za  I 

półrocze 2010 r.

7. Przedstawienie  informacji  o  przebiegu  wykonania  planu  finansowego  instytucji 

kultury za I półrocze 2010 roku.

8. Informacja  Komisji  Ochrony  Środowiska,  Gospodarki  Gruntami  i  Rolnictwa 

dotycząca działki Nr 237/2 w Ciekotach objętej komunalizacją.

Projekt uchwały w sprawie:

9. zaciągnięcia  zobowiązań  w  zakresie  udzielenia  pomocy finansowej  dla  Powiatu 

Kielce  na  zadanie  inwestycyjne  pn.  „Budowa  chodnika  w  Dąbrowie  Łąki   przy 

drodze 0309 T – II  etap”  o  wartości  przekraczającej  granicę ustaloną corocznie 

przez radę;

10.zmiany uchwały budżetowej Gminy;

11. odpłatnego  nabycia  na  rzecz  Gminy  Masłów  działek  położonych  w  obrębie 

ewidencyjnym Masłów Drugi z przeznaczeniem na budowę zbiornika retencyjnego 

„Dolina Marczakowa”;

12.nabycia w drodze darowizny działek położonych w Masłowie Pierwszym;

13. fragmentu  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  „Dolina 

Marczakowa I” na terenie Gminy Masłów;

14. miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  sołectwa MASŁÓW 

PIERWSZY – OBSZAR 1, 3, 4, 5 na terenie Gminy Masłów;

15. zgody na wykonanie odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Wola Kopcowa z 

włączeniem  w  ulicy  Dębowej  przez  wnioskodawczynię  Elżbietę  i  Krystiana 
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Piotrowskich  zam.  Tumlin  –  Dąbrówka  gm.  Zagnańsk  –  właścicieli   działek 

położonych  w  miejscowości  Wola  Kopcowa,  gmina  Masłów  o  numerach 

ewidencyjnych 422/28 i 422/33 oraz Magdalenę Machnicką – Warzecha i Andrzeja 

Warzecha  zam.  Kielce  –  współwłaścicieli  działki  o  nr  ewid  422/28  położonej  w 

miejscowości Wola Kopcowa;

16.zmiany uchwały Nr XXX/259/05 Rady Gminy Masłów w sprawie określenia zasad 

udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 

nauczycielom,  którym  powierzono  stanowiska  kierownicze  w  szkołach 

prowadzonych przez Gminę Masłów...;

17.zmiany uchwały Nr  XLVIII/371/10 z dnia 24 czerwca 2010 r.  dot.  Zatwierdzenia 

Planu Odnowy Miejscowości Masłów Pierwszy na lata 2010 – 2016;

18.wyrażenia  woli  przystąpienia  Gminy  Masłów  do  Regionalnej  Organizacji 

Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego.

19. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.

20. Sprawy organizacyjne, komunikaty.

Ad. 1.
Otwarcie sesji. 
Przewodnicząca Rady Gminy Genowefa Jaros w dniu 20 września 2010 roku o godzinie 
13.10 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 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.
Nie zgłoszono uwag.
Porządek obrad został  przyjęty w głosowaniu 13 „za”, jednogłośnie i stanowi załącznik 
protokołu.

Ad. 4.
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Nie zgłoszono uwag.
W głosowaniu:  11 „za”,  przy 2 głosach „wstrzymujących się”  protokół Nr L/2010 został 
przyjęty.
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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.
Radni nie zgłosili uwag i przyjęli sprawozdanie do akceptującej wiadomości.

Ad. 6.
Przedstawienie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Masłów za I półrocze 
2010 r.
Pani  Małgorzata  Kumór  –  Skarbnik  Gminy  Masłów  przedstawiła  sprawozdanie  oraz 
odczytała  Uchwałę  Nr  185/II/2010  VIII  Składu  Orzekającego  Regionalnej  Izby 
Obrachunkowej w Kielcach z dnia 14 września 2010 roku w sprawie opinii o przebiegu 
wykonania  budżetu  Gminy  Masłów  za  I  półrocze  2010  roku  (dokumenty  stanowią 
załącznik protokołu).
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów odczytał pozytywną opinię z dnia 16.09.2010 
roku (stanowi załącznik protokołu).
Nie zgłoszono uwag, informacja została przyjęta.

Ad. 7.
Przedstawienie informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I 
półrocze 2010 r.
Pani Małgorzata Kumór – Skarbnik Gminy Masłów przedstawiła informację.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów odczytał pozytywną opinię z dnia 16.09.2010 
roku (stanowi załącznik).
Nie zgłoszono uwag, informacja została przyjęta.

Ad. 8.
Informacja  Komisji  Ochrony  Środowiska,  Gospodarki  Gruntami  i  Rolnictwa  dotycząca 
działki Nr 237/2 w Ciekotach objętej komunalizacją.
Omówienia dokonał pan Dariusz Korczyński – Kierownik referatu BiGP.
Radna  Aniela  Cedro  –  Przewodnicząca  Komisji  Ochrony  Środowiska,  Gospodarki 
Gruntami  i  Rolnictwa  odczytała  wniosek Komisji  w  sprawie  przyjęcia  do  wiadomości  i  
zaakceptowania przez Radę Gminy materiałów przygotowanych do komunalizacji, które 
zostaną wyłożone do publicznej wiadomości na okres 30 dni.
Radni nie wnieśli uwag w tym punkcie.
W związku z powyższym, Przewodnicząca poinformowała, że materiały zostały przyjęte i 
zaakceptowane przez Radę.

Ad. 9.
Projekt  uchwały  w  sprawie  zaciągnięcia  zobowiązań  w  zakresie  udzielenia  pomocy 
finansowej dla Powiatu Kielce na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa chodnika w Dąbrowie 
Łąki  przy drodze 0309 T – II etap” o wartości przekraczającej granicę ustaloną corocznie 
przez radę.
Temat przedstawiła pani Małgorzata Kumór – Skarbnik Gminy Masłów.
Komisja  Budżetu  i  Finansów,  w  dniu  16.09.2010  roku,  zaopiniowała  pozytywnie 
przedstawiony projekt (stanowi załącznik).
Nie wniesiono uwag. 
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Uchwała Nr LI/397/10 Rady Gminy Masłów w sprawie  zaciągnięcia zobowiązań w 
zakresie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kielce na zadanie inwestycyjne  
pn. „Budowa chodnika w Dąbrowie Łąki  przy drodze 0309 T – II etap” o wartości  
przekraczającej granicę ustaloną corocznie przez radę – została przyjęta w głosowaniu 
13 „za”, jednogłośnie i stanowi załącznik protokołu. 

Ad. 10.
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy.
Pani Skarbnik przedstawiła projekt uchwały.
Komisja  Budżetu  i  Finansów zaopiniowała  pozytywnie  przedstawiony  projekt  (stanowi 
załącznik).
Nie wniesiono uwag. 
Uchwała Nr LI/398/10 Rady Gminy Masłów w sprawie zmiany uchwały budżetowej  
Gminy – została przyjęta w głosowaniu 13 „za”, jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik 
protokołu. 

Ad. 11.
Projekt  uchwały w  odpłatnego nabycia  na  rzecz Gminy Masłów działek  położonych w 
obrębie ewidencyjnym Masłów Drugi z przeznaczeniem na budowę zbiornika retencyjnego 
„Dolina Marczakowa”.
Pan Włodzimierz Korona – Wójt Gminy Masłów przedstawił i omówił II warianty zakupu 
gruntów i poprosił Radę o rozważenie wariantu pierwszego.
Przewodnicząca Komisji Ochrony Środowiska, Gospodarki Gruntami i Rolnictwa odczytała 
pozytywną  opinię,  z  dnia  16.09.2010 roku,  do  wariantu  I  (nabycie  działki  257  o  pow.  
0,1000 ha i działki nr 194 o pow. 1,3500 ha).
Nie zgłoszono uwag. 
Uchwała  Nr  LI/399/10  Rady  Gminy  Masłów  w  sprawie  nabycia  na  rzecz  Gminy 
Masłów  działek  położonych  w  obrębie  ewidencyjnym  Masłów  Drugi  z  
przeznaczeniem na budowę zbiornika retencyjnego „Dolina Marczakowa” – podjęta 
została w głosowaniu 13 „za”, jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik protokołu.

Ad. 12.
Projekt uchwały w sprawie nabycia w drodze darowizny działek położonych w Masłowie 
Pierwszym.
Pan Włodzimierz Korona – Wójt Gminy Masłów przedstawił szczegółowo projekt uchwały 
dotyczący pozyskania gruntów pod pas drogowy przy ul. Świerczyńskiej.
Komisja Ochrony Środowiska, Gospodarki Gruntami i Rolnictwa pozytywnie zaopiniowała 
projekt (stanowi załącznik protokołu).
Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała projekt (stanowi załącznik).
Nie wniesiono uwag. 
Uchwała Nr LI/400/10 Rady Gminy Masłów w sprawie nabycia w drodze darowizny  
działek  położonych  w  Masłowie  Pierwszym  –  została  przyjęta  jednogłośnie,  w 
głosowaniu 13 „za” i stanowi załącznik protokołu.

Ad. 13.
Projekt  uchwały  w  sprawie  fragmentu  miejscowego  planu  zagospodarowania 
przestrzennego „Dolina Marczakowa I” na terenie Gminy Masłów.
Projekt uchwały przedstawił Dariusz Korczyński – Kierownik BiGP.
Komisja  Budżetu  i  Finansów  pozytywnie  zaopiniowała  omawiany  projekt  (stanowi 
załącznik).
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Komisja do spraw Inwestycji,  w dniu 16.09.2010 roku, pozytywnie zaopiniowała projekt 
(stanowi załącznik protokołu).
Komisja  Ochrony  Środowiska,  Gospodarki  Gruntami  i  Rolnictwa  opiniuje  pozytywnie 
przedstawiony projekt (stanowi załącznik).
Nie zgłoszono uwag. 
Uchwała Nr LI/401/10 Rady Gminy Masłów w sprawie fragmentu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego „Dolina Marczakowa I” na terenie Gminy Masłów 
–  podjęta  została  w  głosowaniu  13  „za”,  jednogłośnie.  Uchwała  stanowi  załącznik 
protokołu.

Ad. 14.
Projekt  uchwały  w  sprawie  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego 
sołectwa MASŁÓW PIERWSZY – OBSZAR 1, 3, 4, 5 na terenie Gminy Masłów.
Pan Dariusz Korczyński – Kierownik BiGP przedstawił projekt uchwały.
Komisja  Budżetu  i  Finansów  pozytywnie  opiniuje  przedstawiony  projekt  (stanowi 
załącznik).
Komisja do spraw Inwestycji zaopiniowała pozytywnie projekt (stanowi załącznik).
Komisja  Ochrony  Środowiska,  Gospodarki  Gruntami  i  Rolnictwa  opiniuje  pozytywnie 
omawiany projekt (stanowi załącznik).
Brak uwag w tym punkcie. 
Uchwała  Nr  LI/402/10  Rady  Gminy  Masłów  w  sprawie  miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego sołectwa MASŁÓW PIERWSZY – OBSZAR 1, 3,  
4, 5 na terenie Gminy Masłów – została przyjęta w głosowaniu 13 „za”, jednogłośnie. 
Uchwała stanowi załącznik protokołu.

Ad. 15.
Projekt  uchwały  w  sprawie  zgody  na  wykonanie  odcinka  sieci  wodociągowej  w 
miejscowości  Wola  Kopcowa  z  włączeniem w ulicy  Dębowej  przez  wnioskodawczynię 
Elżbietę i  Krystiana Piotrowskich zam. Tumlin  – Dąbrówka gm. Zagnańsk – właścicieli 
działek  położonych  w  miejscowości  Wola  Kopcowa,  gmina  Masłów  o  numerach 
ewidencyjnych  422/28  i  422/33  oraz  Magdalenę  Machnicką  –  Warzecha  i  Andrzeja 
Warzecha  zam.  Kielce  –  współwłaścicieli  działki  o  nr  ewid  422/28  położonej  w 
miejscowości Wola Kopcowa.
Dariusz Korczyński – Kierownik BiGP omówił szczegółowo projekt.
Komisja  Budżetu  i  Finansów pozytywnie  zaopiniowała  przedstawiony  projekt  (stanowi 
załącznik).
Komisja do spraw Inwestycji zaopiniowała pozytywnie projekt (stanowi załącznik). 
Nie zgłoszono uwag.
Uchwała Nr LI/403/10 Rady Gminy Masłów w sprawie zgody na wykonanie odcinka 
sieci wodociągowej w miejscowości Wola Kopcowa z włączeniem w ulicy Dębowej  
przez wnioskodawczynię Elżbietę i Krystiana Piotrowskich zam. Tumlin – Dąbrówka  
gm. Zagnańsk – właścicieli   działek położonych w miejscowości Wola Kopcowa,  
gmina  Masłów  o  numerach  ewidencyjnych  422/28  i  422/33  oraz  Magdalenę  
Machnicką – Warzecha i Andrzeja Warzecha zam. Kielce – współwłaścicieli działki o  
nr  ewid  422/28  położonej  w  miejscowości  Wola  Kopcowa –  podjęta  została  w 
głosowaniu 13 „za”, jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik protokołu.

Ad. 16.
Projekt  uchwały  w  sprawie  zmiany  uchwały  Nr  XXX/259/05  Rady  Gminy  Masłów  w 
sprawie  określenia  zasad  udzielania  i  rozmiaru  zniżek  tygodniowego  obowiązkowego 
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wymiaru  godzin  zajęć  nauczycielom,  którym  powierzono  stanowiska  kierownicze  w 
szkołach  prowadzonych  przez  Gminę  Masłów,  tygodniowego  obowiązkowego  wymiaru 
godzin pedagoga szkolnego oraz szkolnego doradcy zawodowego, zmienionej uchwałą Nr 
VI/45/07 Rady Gminy Masłów z dnia 22 marca 2007 roku.
Omówienia tematu dokonał Wójt Gminy Masłów.
Komisja  Oświaty,  Kultury,  Opieki  Społecznej  i  Promocji  Gminy na posiedzeniu  w dniu 
16.09.2010 roku pozytywnie zaopiniowała projekt (stanowi załącznik protokołu).
Komisja  Budżetu  i  Finansów  na  posiedzeniu  w  dniu  16.09.2010  roku  pozytywnie 
zaopiniowała projekt (stanowi załącznik protokołu).
Pan Tomasz Lato – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Mąchocicach – Scholasterii wyjaśnił  
szczegółowo podstawę złożenia wniosku.
Nie zgłoszono więcej uwag. 
Uchwała Nr LI/404/10 Rady Gminy Masłów w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/259/05  
Rady  Gminy  Masłów  w  sprawie  określenia  zasad  udzielania  i  rozmiaru  zniżek  
tygodniowego  obowiązkowego  wymiaru  godzin  zajęć  nauczycielom,  którym 
powierzono  stanowiska  kierownicze  w  szkołach  prowadzonych  przez  Gminę  
Masłów, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin pedagoga szkolnego oraz  
szkolnego  doradcy  zawodowego,  zmienionej  uchwałą  Nr  VI/45/07  Rady  Gminy  
Masłów z dnia 22 marca 2007 roku  – została przyjęta w głosowaniu 11 „za”,  przy 2 
głosach „wstrzymujących się” i stanowi załącznik protokołu.

Ad. 17.
Projekt uchwały w sprawie  zmiany uchwały Nr XLVIII/371/10 z dnia 24 czerwca 2010 r. 
dot. Zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Masłów Pierwszy na lata 2010 – 2016.
Bogusław  Krukowski  –  Sekretarz  Gminy  Masłów  przedstawił  szczegółowo  zmiany 
wskazane w projekcie uchwały.
Nie wniesiono uwag. 
Uchwała  Nr  LI/405/10  Rady  Gminy  Masłów  w  sprawie  zmiany  uchwały  Nr 
XLVIII/371/10  z  dnia  24  czerwca  2010  r.  dot.  Zatwierdzenia  Planu  Odnowy  
Miejscowości Masłów Pierwszy na lata 2010 – 2016 – została przyjęta w głosowaniu 11 
„za”, przy 2 głosach „wstrzymujących się”. Uchwała stanowi załącznik protokołu.

Ad. 18.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Gminy Masłów do Regionalnej  
Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego.
Sekretarz Gminy – Bogusław Krukowski przedstawił szczegółowo projekt uchwały.
Wójt wyjaśnił przyczynę tego wniosku i na przykładzie innych gmin, przedstawił wymierne 
korzyści uczestnictwa w ROT.
Komisja Budżetu i Finansów w dniu 16.09.2010 r zaopiniowała pozytywnie przedstawiony 
projekt uchwały (stanowi załącznik).
Nie wniesiono uwag. 
Uchwała  Nr  LI/406/10  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 13 „za”, jednogłośnie. 
Uchwała stanowi załącznik protokołu.

Ad. 19.
Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
Radny  Kazimierz  Łakomiec  zgłosił  zniszczenie  przez  powódź,  kładki  na  szlaku 
turystycznym, przez przełom Lubrzanki.
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Radna  Małgorzata  Kozubek  zapytała,  jak  przedstawia  się  harmonogram  budowy  hali 
sportowej w Masłowie i na jakim etapie są prace.
Wójt Włodzimierz Korona przedstawił sytuację i poinformował, że na chwilę obecną nie ma 
zagrożenia  w  terminach  realizacji  zadania.  Wójt  omówił  również  inne  inwestycje, 
realizowane obecnie przez gminę i wyjaśnił, że w związku z problemami, jakie pojawiły się 
w Domaszowicach, przy budowie drogi – gmina zamierza złożyć wniosek do sądu. 
Radny Rafał Lis zapytał, jaka jest dalsza procedura w przypadku drogi w Domaszowicach i 
czy jest szansa na wykonanie zadania przed zimą.
Wójt odpowiedział, że wykonawca został wezwany do wykonania czynności, jednak nie 
zareagował do dziś. W związku z powyższym, zerwiemy z nim umowę i złożymy sprawę 
do sądu. W tym czasie, postaramy się wybrać nowego wykonawcę; prawdopodobnie w 
formie przetargu, ale nie możemy niczego przyspieszyć, więc istnieje ryzyko, że warunki  
atmosferyczne nie pozwolą na dokończenie prac. 
Radny Rafał  Brzoza zapytał  o  plan budowy świetlicy w Dolinie  Marczakowej;  czy jest 
harmonogram.
Pan Dariusz Korczyński – Kierownik BiGP odpowiedział, że w tym roku przyjęte zostało 
30.000 z na to zadanie, w związku z powyższym część środków została przeznaczona na 
opracowanie projektu. Zadanie zostało zlecone.
Sołtys sołectwa Masłów Drugi – pan Stanisław Winiarski poprosił o wyczyszczenie rowu w 
Masłowie Drugim (tzw. u Kowalskiego).
Sołtys sołectwa Mąchocice Kapitulne – pan Jan Sobecki ponowił  prośbę o udrożnienie 
przepustu przy posesji nr 25A, na wysokości pana Stanisława Kalety.
Wójt odpowiedział, że jest to droga powiatowa, więc zgłosimy sprawę.
Radna Małgorzata Kozubek zwróciła się z prośbą o poprawienie kratek przy chodniku w 
Masłowie  Pierwszym,  w  kierunku  ulicy  Podklonówka  i  zgłosiła,  że  w  wielu  miejscach 
występuje problem niedrożności rowów i poprosiła, by mieć to na uwadze.
Radny Andrzej Pedrycz zauważył, że znak informujący o trwających pracach wzdłuż drogi 
wojewódzkiej,  przy lotnisku – zasłania wyjazd z Woli Kopcowej, co znacznie ogranicza 
widoczność. 
Wójt odpowiedział, że problem zostanie zgłoszony wykonawcy.
Pani  Teodora Jagiełło – Radna Powiatu przedstawiła informację w sprawie pozyskania 
środków w ramach zadania 9.1.2: wyrównywanie szans edukacyjnych w klasach I – III. 
Sołtys  sołectwa Dolina Marczakowa – pan Janusz Obara poprosił  o  ustawienie znaku 
informującego  o  „ślepej  drodze”  w  Dolinie  Marczakowej  oraz  znaku  informacyjnego  z 
nazwą ulicy Panoramicznej.
Pan  Tomasz  Lato  –  przewodniczący rady Powiatu  poinformował,  że  w między czasie 
uzyskał potwierdzoną informację, iż wspomniany przez pana Sobeckiego przepust, został 
uwzględniony do realizacji w harmonogramie najbliższych robót, na terenie gminy Masłów. 
Więcej uwag nie zgłoszono.  

Ad. 20.
Sprawy organizacyjne, komunikaty.
Wiceprzewodnicząca  Rady  Gminy  –  Małgorzata  Kozubek  odczytała  Postanowienie 
Komisarza Wyborczego w Kielcach I z dnia 23 sierpnia 2010 roku w sprawie podziału 
gminy  na  okręgi  wyborcze,  ustalenia  ich  granic  i  numerów  oraz  liczby  radnych 
wybieranych w poszczególnych okręgach.
Sekretarz Gminy poinformował o rozpoczynającym się cyklu szkoleń w ramach projektu 
ekologicznego i przedstawił harmonogram spotkań.
Przewodnicząca Rady poinformowała, że Wybory Samorządowe odbędą się 21 listopada 
2010 roku. 
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Po wyczerpaniu tematyki obrad, o godzinie 14.30 Przewodnicząca Rady podziękowała za 
udział w sesji i zamknęła posiedzenie.
Na tym protokół zakończono i podpisano.

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