
Protokół Nr III/2010
z sesji Rady Gminy Masłów, 

która odbyła się w dniu 29 grudnia 2010 roku

Tematyka sesji:
1) Otwarcie sesji.

2) Stwierdzenie quorum.

3) Przyjęcie porządku obrad.

4) Przyjęcie protokołu Nr I i II z poprzednich sesji.

5) Sprawozdanie Wójta z pracy o pracach Wójta i Urzędu Gminy w okresie między sesjami.

6) Projekt  uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki,  Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy w Rodzinie na rok 2011.

7) Projekt  uchwały  w  sprawie  uchylenia  uchwały  Rady  Gminy  Masłów w  sprawie  zmiany 

uchwały  Rady Gminy Masłów Nr  XXVIII/241/2004  z  dnia  2  grudnia  2004  r.  w  sprawie 

wynagrodzenia inkasentów z tytułu poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości 

zmienionej uchwałą Nr VI/48/2007 z dnia 20 marca 2007 roku.

8) Projekt uchwały w sprawie przyjęcia nowego Statutu Związku Gmin Gór Świętokrzyskich. 

9) Projekt uchwały w sprawie wyboru delegata do Związku Gmin Gór Świętokrzyskich.

10) Projekt uchwały w sprawie wyboru delegata do Międzygminnego Związku Wodociągów

 i Kanalizacji.

11) Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LIII/415/10 Rady Gminy Masłów z dnia

28  października  2010  roku  w  sprawie  określenia  wysokości  stawek  podatku

od nieruchomości na 2011 rok.

12) Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/328/05 Rady Gminy Masłów z dnia 

08  grudnia  2005  roku  w  sprawie  określenia  wzorów  formularzy  informacji  i  deklaracji  

podatkowych zmienionej uchwałą Nr XXXIX/334/05 Rady Gminy Masłów z dnia 30 grudnia 

2005 roku.

13) Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy.

14) Projekt uchwały w sprawie uchwalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 

roku budżetowego – 2010.

15) Interpelacje, wnioski i zapytania.

16) Sprawy organizacyjne, komunikaty.
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Ad. 1.
Otwarcie sesji. 
Stosownie do art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, w dniu 29 grudnia 2010 roku 
o  godzinie  14.05  Przewodnicząca  Rady Gminy Masłów –  Genowefa  Jaros,  otworzyła 
obrady. Przewodnicząca przywitała radnych i zaproszonych gości.

Ad. 2.
Stwierdzenie quorum.
Na dzisiejszej sesji obecnych jest 15 radnych -  100 %, co jest podstawą do podejmowania 
prawomocnych uchwał.
Lista obecności stanowi załącznik Nr 1 niniejszego protokołu.

Ad. 3.
Przyjęcie porządku obrad.
Przewodnicząca przedstawiła proponowany porządek obrad.
Radny Andrzej Pedrycz poprosił o uzupełnienie punktu 5, poprzez dodanie informacji nt. 
nowo powstałego klubu radnych „Nowoczesna Gmina”– jako pkt 5a.
Nie zgłoszono więcej uwag.
Przewodnicząca poprosiła radnych o stanowisko w tej sprawie. Radni, w głosowaniu 15 
„za”, jednogłośnie przyjęli wniosek.
Porządek obrad  wraz  ze  zmianą  został  przyjęty  w głosowaniu  15 „za”,  jednogłośnie  i 
stanowi załącznik protokołu.

Ad. 4.
Przyjęcie protokołu Nr I i II z poprzednich sesji.
W głosowaniu 15 „za”, jednogłośnie protokół Nr II został przyjęty.
W głosowaniu 15 „za”, jednogłośnie protokół Nr III został przyjęty.

Ad. 5.
Sprawozdanie Wójta z pracy o pracach Wójta i Urzędu Gminy w okresie między sesjami.
Materiał radni otrzymali w statutowym terminie i stanowi załącznik protokołu.
Wójt  Ryszard  Pazera  przedstawił  sprawozdanie,  w  którym  poruszył  m.in.  sprawę 
odzyskanej kwoty za odśnieżanie w sezonie 2009/10, które to środki przekroczył kwotę 
planowaną (150.000 zł).
Nie zgłoszono uwag; sprawozdanie zostało przyjęte do akceptującej wiadomości.

Ad. 5a.
Informacja nt. nowo powstałego Klubu Radnych pn. „Nowoczesna Gmina”.
Rady Andrzej Pedrycz poinformował zebranych o powołaniu klubu „Nowoczesna Gmina”, 
w  skład  którego  wchodzą  radni:  Andrzej  Pedrycz,  Andrzej  Bawół,  Sylwester  Wojtyna, 
Mirosław Januchta i Ryszard Szymczuch.
Przewodnicząca  Rady  pogratulowała  Przewodniczącemu  Klubu  i  poinformowała  o 
konieczności zmiany składu Komisji Rewizyjnej, zgodnie ze statutem. 

Ad. 6.
Projekt uchwały w sprawie  Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2011.
Pełnomocnik Wójta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – pan Rafał  
Jardel przedstawił projekt uchwały.
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Pan  Tomasz  Lato  –  Przewodniczący  Gminnej  Komisji  Profilaktyki  i  Rozwiązywania 
Problemów  Alkoholowych  omówił  poszczególne  zadania  przyjęte  do  realizacji  i  
poinformował, że projekt ten uzyskał pozytywną opinię Komisji.
Komisja  Budżetu  i  Finansów,  na  posiedzeniu  w  dniu  27.12.2010  roku  zaopiniowała 
pozytywnie omawiany projekt (stanowi załącznik protokołu).
Nie zgłoszono uwag.
Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały.
Uchwała  Nr  III/11/10  Rady  Gminy  Masłów  w  sprawie Gminnego  Programu 
Profilaktyki,  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych,  Przeciwdziałania  
Narkomanii na rok 2011 – została przyjęta w głosowaniu 14 „za”, przy 1 głosie „przeciw”. 
Uchwała stanowi załącznik protokołu. 

Ad. 7.
Projekt  uchwały w sprawie  uchylenia uchwały Rady Gminy Masłów w sprawie zmiany 
uchwały Rady Gminy Masłów Nr XXVIII/241/2004 z dnia 2 grudnia 2004 r.  w sprawie 
wynagrodzenia inkasentów z tytułu poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości  
zmienionej uchwałą Nr VI/48/2007 z dnia 20 marca 2007 roku.
Sekretarz Gminy Bogusław Krukowski omówił projekt uchwały.
W związku z protestem złożonym przez dziesięciu sołtysów z terenu Gminy Masłów, w 
sprawie  zwiększenia inkasa dla  dwóch sołtysów,  przygotowany został  niniejszy projekt 
uchwały. 
Komisja  Budżetu  i  Finansów,  na  posiedzeniu  w  dniu  27.12.2010  roku  zaopiniowała 
omawiany projekt pozytywnie (stanowi załącznik protokołu).
Radna Małgorzata Kozubek odniosła się do wypowiedzi sekretarza, informując że w tym 
czasie zwiększone zostały również kwoty pozostałych dla sołtysów. 
Więcej uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr III/12/10 Rady Gminy Masłów w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy 
Masłów w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Masłów Nr XXVIII/241/2004 z dnia 2  
grudnia 2004 r. w sprawie wynagrodzenia inkasentów z tytułu poboru podatków:  
rolnego, leśnego i od nieruchomości zmienionej uchwałą Nr VI/48/2007 z dnia 20  
marca 2007 roku – została przyjęta w głosowaniu 12 „za”, przy 1 głosie „przeciw” i  2 
głosach „wstrzymujących się”. Uchwała stanowi załącznik protokołu. 

Ad. 8.
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia nowego Statutu Związku Gmin Gór Świętokrzyskich.
Sekretarz  Gminy  Bogusław  Krukowski  przedstawił  projekt  uchwały  i  zmiany  będące 
podstawą do podjęcia stosownej uchwały.
Nie zgłoszono uwag.
Uchwała  Nr  III/13/10  Rady  Gminy  Masłów  w  sprawie przyjęcia  nowego  Statutu 
Związku  Gmin  Gór  Świętokrzyskich –  została  przyjęta  w  głosowaniu  15  „za”, 
jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik protokołu. 

Ad. 9.
Projekt uchwały w sprawie wyboru delegata do Związku Gmin Gór Świętokrzyskich.
Wójt  Gminy  Ryszard  Pazera  przedstawił  uzasadnienie  i  zgłosił  kandydaturę  radnego 
Ryszarda Szymczucha.
Nie zgłoszono więcej kandydatur.
Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały.
Uchwała Nr III/14/10 Rady Gminy Masłów w  sprawie wyboru delegata do Związku 
Gmin  Gór  Świętokrzyskich –  została  przyjęta  w  głosowaniu  15  „za”,  jednogłośnie  i 

3 z 6



stanowi załącznik protokołu. 
Przewodnicząca poinformowała, że zwykłą większością głosów, delegatem do Związku 
Gmin Gór Świętokrzyskich wybrany został radny Ryszard Szymczuch.

Ad. 10.
Projekt uchwały w sprawie  wyboru delegata do Międzygminnego Związku Wodociągów i 
Kanalizacji.
Sekretarz Gminy Bogusław Krukowski przedstawił projekt uchwały.
Radny  Kazimierz  Rachwał,  dotychczasowo  pełniący  funkcję  delegata  przedstawił 
struktury, zadania i majątek MZWiK. 
Radny Mirosław Januchta zwrócił się z pytaniem do radnego, jakie zasługi wpisał by sobie, 
jako podsumowanie 8 lat pracy w charakterze delegata.
Radny Rachwał odpowiedział, że realizacja projektów takich jak SAPRAD, czy PHARE to 
jedne z większych osiągnięć w pracy Związku.
Przewodnicząca Rady odczytała treść projektu i poprosiła o zgłaszanie kandydatur.
Wójt  Gminy,  poinformował,  że chce zachować neutralność w tej  sprawie,  w związku z 
powyższym nie zgłasza żadnej kandydatury. 
Radny Stanisław Doleziński  zaproponował  kandydaturę radnego Kazimierza Rachwała. 
Radny Rachwał wyraził zgodę.
Radny  Ryszard  Szymczuch  zaproponował  kandydaturę  radnego  Andrzeja  Pedrycza. 
Radny Pedrycz wyraził zgodę.
Przewodnicząca wyjaśniła procedurę głosowania jawnego, zgodnie ze statutem.
Przewodnicząca zwróciła się do Rady z zapytaniem, kto z radnych jest za kandydaturą: 
radnego Kazimierza Rachwała – 7 „za”, 
radnego Andrzeja Pedrycza – 5 „za”, 
wstrzymało się od głosu – 3 radnych.
Uchwała Nr III/15/10 Rady Gminy Masłów w sprawie w sprawie wyboru delegata do 
Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji – została przyjęta w głosowaniu 7 
„za”, przy 5 głosach „przeciw” i 3 głosach „wstrzymujących się”. Uchwała stanowi załącznik 
protokołu. 
Przewodnicząca  poinformowała,  że  zwykłą  większością  głosów,  delegatem  do 
Międzygminnego  Związku  Wodociągów  i  Kanalizacji  wybrany  został  radny  Kazimierz 
Rachwał.

Ad. 11.
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LIII/415/10 Rady Gminy Masłów z dnia 28 
października 2010 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości  
na 2011 rok.
Temat przedstawiła Skarbnik Gminy Małgorzata Kumór.
Zgodnie  ze  zmianą ustawy z  30.11.2010 r.  o  podatkach i  opłatach lokalnych,  powstał 
obowiązek aktualizacji uchwały.
Komisja Budżetu i Finansów na posiedzeniu w dniu 27.12.2010 r. pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały.
Nie zgłoszono uwag.
Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały.
Uchwała Nr III/16/10 Rady Gminy Masłów w sprawie zmiany uchwały Nr LIII/415/10 
Rady  Gminy  Masłów  z  dnia  28  października  2010  roku  w  sprawie  określenia  
wysokości  stawek  podatku  od  nieruchomości  na  2011  rok –  została  podjęta  w 
głosowaniu 15 „za”, jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik protokołu. 
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Ad. 12.
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/328/05 Rady Gminy Masłów z dnia 
08  grudnia  2005  roku  w  sprawie  określenia  wzorów formularzy  informacji  i  deklaracji  
podatkowych zmienionej uchwałą Nr XXXIX/334/05 Rady Gminy Masłów z dnia 30 grudnia 
2005 roku.
Temat przedstawiła pani Małgorzata Kumór – Skarbnik Gminy.
Komisja  Budżetu  i  Finansów,  w  dniu  27.12.2010  r.  pozytywnie  zaopiniowała  projekt 
uchwały.
Brak uwag w tym punkcie.
Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały.
Uchwała  Nr  III/17/10  Rady  Gminy  Masłów  w  sprawie  zmiany  uchwały  Nr 
XXXVIII/328/05  Rady  Gminy  Masłów  z  dnia  08  grudnia  2005  roku  w  sprawie  
określenia  wzorów  formularzy  informacji  i  deklaracji  podatkowych  zmienionej  
uchwałą Nr XXXIX/334/05 Rady Gminy Masłów z dnia 30 grudnia 2005 roku  – została 
przyjęta w głosowaniu 15 „za”, jednogłośnie i  stanowi załącznik protokołu. 

Ad. 13.
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy.
Projekt przedstawiła pani Małgorzata Kumór – Skarbnik Gminy.
Komisja  Budżetu  i  Finansów,  w  dniu  27.12.2010  r.  pozytywnie  zaopiniowała  projekt 
niniejszej uchwały.
Nie zgłoszono uwag.
Przewodnicząca Rady odczytała omawiany projekt uchwały.
Uchwała Nr III/18/10 Rady Gminy Masłów w  sprawie  zmiany uchwały budżetowej  
Gminy – podjęta została w głosowaniu 15 „za”, jednogłośnie i stanowi załącznik protokołu. 

Ad. 14.
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 
roku budżetowego - 2010.
Omówienia tematu dokonała pani Małgorzata Kumór – Skarbnik Gminy.
Komisja  Budżetu  i  Finansów,  w  dniu  27.12.2010  r.  pozytywnie  zaopiniowała  projekt 
niniejszej uchwały.
Nie zgłoszono uwag.
Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały.
Uchwała Nr III/19/10 Rady Gminy Masłów w sprawie uchwalenia wykazu wydatków,  
które  nie  wygasają  z  upływem  roku  budżetowego  -  2010 –  została  podjęta  w 
głosowaniu 15 „za”, jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik protokołu. 

Ad. 15.
Interpelacje, wnioski i zapytania.
Radny Sylwester Wojtyna zgłosił problem zamarzającej wody na łuku drogi, na ulicy Jana 
Pawła II, na wysokości posesji Państwa Pabis.
Radna Małgorzata Kozubek poinformowała, że problem był już zgłaszany, jednak jest to 
niezamieszkała posesja, którą opiekują się Państwo Zegadło; z którymi radna rozmawiała 
w tej sprawie. 
Wójt  odpowiedział,  że  tego  typu  problemy,  w  większej  skali  występują  również  na 
Wiśniówce; sprawa będzie ponownie zbadana. 
Radny Paweł  Jamrożek  zaproponował  rozwiązanie  problemu,  poprzez montaż  korytek 
bądź pogłębienie rowu.
Radny Ryszard Szymczuch zgłosił dwie sprawy:
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1) konieczność ustawienia znaku informującego o miejscowości Mąchocice Kapitulne 
(od  strony ulicy Podklonówka w Masłowie  Pierwszym),  prośba o ponaglenie do 
powiatu;

2) podjazd  na  tzw.  Golicy  w  Mąchocicach  Kapitulnych(zjazd  z  górnych  Mąchocic), 
gdzie po czyszczeniu rowów osuwa się ziemia, co w niedługim czasie wpłynie na 
uszkodzenia drogi; radny zaproponował wyłożenie ażurów w tym miejscu. 

Wójt odpowiedział, że sprawy zostaną zgłoszone.
Radny Sylwester Wojtyna poprosił o aktualizację strony internetowej i Biuletynu Informacji  
Publicznej, gdzie brakuje informacji nt. ostatnio podjętych uchwał i przyjętych protokołów.
Radny Paweł Jamrożek zwrócił się z pytaniem dotyczącym realizacji chodnika w Dąbrowie 
-Łąki.
Wójt  odpowiedział,  że  zadanie  zostało  podzielone  na dwa etapy,  jeszcze  w tym roku 
przekazana  zostanie  kwota  50.000  zł  z  budżetu  gminy,  na  zakup  materiałów  (przed 
podwyżką VAT). Część prac miała zostać wykonana w tym roku, jednak ze względu na 
warunki  atmosferyczne,  termin  się  przesunie.  Wójt  zapewnił,  ze  jest  to  bezpieczna 
inwestycja, aczkolwiek, zdaniem Wójta – nie do końca słuszna, przy tym stanie drogi. 
Radna  Małgorzata  Kozubek  poprosiła  o  zamontowanie  poręczy  w  okolicy  przystanku 
autobusowego w Masłowie Pierwszym, gdzie wybudowany został chodnik. Jedna poręcz 
została przewidziana w projekcie, do zamontowania przy skręcie na ulicę Podklonówka, 
jednak dla bezpieczeństwa należałoby przyjąć do realizacji jeszcze jedną poręcz.
Radna Kozubek zwróciła się też z prośbą do zebranych, o zwrócenie uwagi na oświetlenie 
uliczne, które nie zawsze jest zsynchronizowane w czasie. Zdarza się, że lampy uliczne 
świecą jeszcze o  godzinie  8;  stąd  prośba o  zgłaszanie  takich  przypadków do urzędu 
gminy,  Pani Joanny Bieleckiej.  
Radny Powiatu Tomasz Lato poinformował,  że uczestniczył  w rozmowach nt.  realizacji 
zadania w Mąchocicach Kapitulnych, gdzie ustalony został podział obowiązków (wspólna 
realizacja)  i  termin  wykonania  do  wiosny  2011,  gdyż  wniosek  wpłynął  po  ustaleniu 
harmonogramu prac w powiecie. Radny wyjaśnił również że zgodnie z harmonogramem, 
przyjęty został 900- metrowy odcinek do budowy chodnika w Dąbrowie – Łąki z terminem 
realizacji i  rozliczenia w roku 2011. 
Sołtys Maria Bysiak zgłosiła problem dotyczący brakującego zadaszenia na przystanku 
autobusowym, przy starej trasie E7, z prośbą o interwencję w tej sprawie.
Więcej uwag nie zgłoszono.

Ad. 16.
Sprawy organizacyjne, komunikaty.
Sekretarz poruszył dwie sprawy:

1) przypomniał radnym o obowiązku złożenia oświadczeń majątkowych w terminie 30 
dni od dnia złożenia ślubowania, wraz z kopią PITu za rok 2009,

2) w związku ze zbliżającym się terminem wyborów sołtysów i rad sołeckich, Sekretarz 
poprosił o zgłaszanie się sołtysów w celu ustalenia terminu wyborów.

Przewodnicząca Rady poinformowała, że kolejna sesja odbędzie się w styczniu.
Po wyczerpaniu tematyki obrad, o godzinie 15.55 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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