
Protokół Nr XLVIII/2010
z sesji Rady Gminy Masłów, 

która odbyła się w dniu 24 czerwca 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  Dolina 

Marczakowa I na terenie Gminy Masłów;

7. zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Masłów Pierwszy na lata 2010 – 2016;

8. trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz ustalania stawek dotacji dla przedszkoli i  

szkół zakładanych i prowadzonych na terenie Gminy Masłów przez inne podmioty 

niż jednostki samorządu terytorialnego i ministrowie;

9. zasad  odpłatności  za  korzystanie  ze  świadczeń  udzielanych  przez  oddziały 

przedszkolne prowadzone przez szkoły podstawowe na terenie gminy Masłów;

10.nadania nazwy ulicy w obrębie Ciekoty, gmina Masłów;

11. zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury za rok 2009;

12.określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Masłów 

oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji  

kultury za pierwsze półrocze;

13.zmiany uchwały budżetowej gminy;

14.udzielenia pomocy finansowej;

15.zmiany uchwały nr XLVII/369/10 Rady Gminy Masłów z dnia 27 maja 2010 roku w 

sprawie udzielenia pomocy rzeczowej.

16. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.

17. Sprawy organizacyjne, komunikaty.
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Ad. 1.
Otwarcie sesji. 
Przewodnicząca Rady Gminy Genowefa Jaros w dniu 24 czerwca 2010 roku o godzinie 
14.10 otworzyła posiedzenie Rady Gminy, przywitała radnych i zaproszonych gości. W sesji  
udział bierze grupa gości z węgierskiej gminy Börsc wraz z burmistrzem gminy.

Ad. 2.
Stwierdzenie quorum.
Przewodnicząca  Rady  Gminy  oświadczyła,  iż  zgodnie  z  listą  obecności  aktualnie  w 
posiedzeniu  uczestniczy  15  radnych,  co  wobec  ustawowego  składu  Rady  15  radnych 
stanowi 100 % obecności i jest podstawą do podejmowania prawomocnych uchwał.
Lista obecności stanowi załącznik Nr 1 niniejszego protokołu.

Ad. 3.
Przyjęcie porządku obrad.
Przewodnicząca Rady odczytała proponowany porządek obrad i poprosiła, by w związku z 
obecnością przedstawicieli gminy Börsc, punkt 5 – Sprawozdanie Wójta o pracach Wójta i 
Urzędu Gminy w okresie między sesjami został przeniesiony do punktu 16 – interpelacje i  
zapytania  radnych,  zaś  w  punkcie  5  przewodnicząca  zaproponowała  prezentację 
przygotowaną przez delegację gminy Börsc.
Zaproponowana zmiana została przyjęta w głosowaniu 15 „za” jednogłośnie.
Porządek obrad wraz ze zmianami został przyjęty 15 głosami „za”, jednogłośnie i stanowi 
załącznik protokołu.

Ad. 4.
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Nie zgłoszono uwag.
W głosowaniu: 13 „za” i 2 głosach „wstrzymujących się” protokół Nr XLVII został przyjęty.

Ad. 5.
Prezentacja gminy  Börsc. 
Przewodnicząca  Rady  przedstawiła  członków  Rady  Gminy  Masłów,  sołtysów 
poszczególnych sołectw z terenu gminy oraz pracowników uczestniczących w dzisiejszych 
obradach.
Róbert  Rácz  –  Burmistrz  Miasta  Börsc  przedstawił  uczestników  spotkania  oraz 
zaprezentował gminę.
Przewodnicząca  podziękowała  przedstawicielom  zaprzyjaźnionej  gminy  węgierskiej  za 
udział w dzisiejszej sesjiRady Gminy.

Ad. 6.
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
sołectwa Dolina Marczakowa I na terenie Gminy Masłów.
Temat przedstawił pan Dariusz Korczyński – Kierownik referatu Budownictwa i Gospodarki 
Przestrzennej.
Komisja do spraw Inwestycji pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w dniu 18.06.2010r. 
(stanowi załącznik protokołu).
Komisja  Ochrony  Środowiska,  Gospodarki  Gruntami  i  Rolnictwa,  w  dniu  18.06.2010r. 
pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały (stanowi załącznik protokołu).
Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w dniu 18.06.2010r.  
(stanowi załącznik protokołu).
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Radni nie zgłosili uwag.
Uchwała  Nr  XLVIII/370/10  Rady  Gminy  Masłów  w  sprawie  przyjęcia  miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Dolina Marczakowa I na terenie  
Gminy Masłów – została przyjęta w głosowaniu 15 „za”, jednogłośnie i stanowi załącznik 
protokołu.

Ad. 7.
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Masłów Pierwszy na 
lata 2010 – 2016.
Projekt omówił Sekretarz Gminy Masłów Bogusław Krukowski.
Komisja Budżetu i Finansów na posiedzeniu w dniu 18.06.2010r.pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały (stanowi załącznik protokołu).
Nie zgłoszono uwag.
Uchwała  Nr  XLVIII/371/10  Rady  Gminy  Masłów  w  sprawie zatwierdzenia  Planu 
Odnowy Miejscowości  Masłów Pierwszy  na  lata  2010  –  2016 –  przyjęta  została  w 
głosowaniu 15 „za”, jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik protokołu.

Ad. 8.
Projekt  uchwały  w  sprawie  trybu  udzielania  i  rozliczania  dotacji  oraz  ustalania  stawek 
dotacji dla przedszkoli i szkół zakładanych i prowadzonych na terenie Gminy Masłów przez 
inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego i ministrowie.
Irena  Kundera  –  Kierownik  Samorządowego  Zespołu  Obsługi  Oświaty  omówiła 
szczegółowo projekt uchwały.
Komisja  Oświaty,  Kultury,  Opieki  Społecznej  i  Promocji  Gminy,  na  posiedzeniu  w  dniu 
21.06.2010 r. pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt (stanowi załącznik).
Przewodniczący Komisji  Budżetu i  Finansów odczytał  pozytywną opinię do omawianego 
projektu (stanowi załącznik).
Nie zgłoszono uwag.
Uchwała  Nr  XLVIII/372/10  Rady  Gminy  Masłów  w  sprawie trybu  udzielania  i  
rozliczania dotacji oraz ustalania stawek dotacji dla przedszkoli i szkół zakładanych i  
prowadzonych  na  terenie  Gminy  Masłów  przez  inne  podmioty  niż  jednostki  
samorządu  terytorialnego  i  ministrowie –  podjęta  została  w  głosowaniu  14  „za”, 
jednogłośnie  (chwilowo nieobecnyh radny Andrzej  Pedrycz).  Uchwała  stanowi  załącznik 
protokołu.

Ad. 9.
Projekt  uchwały w sprawie  zasad odpłatności  za korzystanie ze świadczeń udzielanych 
przez  oddziały  przedszkolne  prowadzone  przez  szkoły  podstawowe  na  terenie  gminy 
Masłów.
Temat przedstawiła Irena Kundera– Kierownik SZOO.
Komisja  Oświaty,  Kultury,  Opieki  Społecznej  i  Promocji  Gminy pozytywnie  zaopiniowała 
omawiany projekt (stanowi załącznik).
Komisja  Budżetu  i  Finansów  pozytywnie  zaopiniowała  przedstawiony  projekt  (stanowi 
załącznik).
Nie zgłoszono uwag. 
Uchwała  Nr  XLVIII/373/10  Rady  Gminy  Masłów  w  sprawie  zasad  odpłatności  za 
korzystanie  ze  świadczeń  udzielanych  przez  oddziały  przedszkolne  prowadzone  
przez szkoły podstawowe na terenie gminy Masłów – została przyjęta w głosowaniu 15 
„za”, jednogłośnie i stanowi załącznik protokołu.
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Ad. 10.
Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w obrębie Ciekoty, gmina Masłów.
Omówienia tematu dokonał pan Dariusz Korczyński – Kierownik BiGP.
Komisja Ochrony Środowiska, Gospodarki  Gruntami i  Rolnictwa, na posiedzeniu w dniu 
18.06.2010r. pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt (stanowi załącznik).
Nie wniesiono uwag. 
Uchwała  Nr  XLVIII/374/10 Rady Gminy  Masłów w sprawie  nadania  nazwy ulicy  w  
obrębie Ciekoty, gmina Masłów  – została przyjęta w głosowaniu 15 „za”, jednogłośnie. 
Uchwała stanowi załącznik protokołu. 

Ad. 11.
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji  kultury za 
rok 2009.
Pani Małgorzata Kumór – Skarbnik Gminy omówiła sprawozdanie finansowe i przedstawiła 
projekt uchwały.
Przewodniczący Komisji  Budżetu i  Finansów odczytał  pozytywną opinię do omawianego 
projektu, z dnia 18.06.2010 roku (stanowi załącznik).
Radny robert Fortuna zwrócił uwagę na fakt, iż w ramach oszczędności, instruktorzy mieli 
obowiązkową  przerwę,  jednak  kwota  wynagrodzeń  jest  wyższa  w  stosunku  do  roku 
poprzedniego.
Pani Skarbnik odpowiedziała, że jest to wynik zatrudnienia obsługi księgowej. Dotychczas 
był to koszt zespołu oświaty, jednak zostaliśmy zobligowani do dokonania zmiany.
Nie zgłoszono więcej uwag. 
Uchwała Nr XLVIII/375/10 Rady Gminy Masłów w sprawie zatwierdzenia sprawozdania  
finansowego instytucji kultury za rok 2009 – podjęta została w głosowaniu 14 „za”, przy 
1 głosie „wstrzymującym się”. Uchwała stanowi załącznik protokołu.

Ad. 12.
Projekt uchwały w sprawie określenia zakresu i  formy informacji  o przebiegu wykonania 
budżetu  Gminy  Masłów  oraz  informacji  o  przebiegu  wykonania  planu  finansowego 
samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze.
Pani Małgorzata Kumór – Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji  Budżetu i  Finansów odczytał  pozytywną opinię do omawianego 
projektu (stanowi załącznik).
Nie zgłoszono uwag. 
Uchwała Nr XLVII/367/10 Rady Gminy Masłów w sprawie zmiany uchwały budżetowej  
gminy  – została przyjęta w głosowaniu 15 „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 z dnia 24.05.2010 
roku do omawianego projektu (stanowi załącznik).
Nie zgłoszono uwag. 
Uchwała  Nr  XLVII/368/10  Rady  Gminy  Masłów  w  sprawie  zmiany  uchwały  Nr  
XLVI/362/10 Rady Gminy Masłów z dnia 29.04.2010 r. w sprawie udzielenia pomocy  
finansowej  –  została  przyjęta  w  głosowaniu  15  „za”,  jednogłośnie  i  stanowi  załącznik 
protokołu.
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Ad. 14.
Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej.
Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały.
Wójt zabrał głos odnośnie informacji, jakie docierają do gminy w związku z powodzią. Akcja 
wsparcia  dopiero  się  rozwija,  pomoc  jest  konieczna,  gdyż  sytuacja  w  niektórych 
miejscowościach jest straszna. Lista potrzeb jest długa, podjęliśmy decyzję, że zajmiemy 
się zbiórką: środków czystości, żywności o przedłużonym terminie ważności, ewentualnie 
paszy dla zwierząt. Punktem zbiórki jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ale z uwagi 
na fakt, iż nie każdy będzie mieć możliwość dowiezienia tych artykułów, zastanawialiśmy 
się  nad  ogłoszeniem  informującym  mieszkańców,  że  zbiórka  odbywać  się  będzie  u 
sołtysów, o ile Państwo sołtysi wyrażą taką wolę. Okres zbiórki nie jest długi, więc proszę 
sołtysów o informację, czy zgadzają się na tę formę ogłoszenia. Do dnia 07.06 artykuły te 
zostaną przewiezione do GOPS, a stąd odtransportowane do Sandomierza. 
Sołtysi obecni na sesji, wyrazili zgodę.
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  15  „za”,  jednogłośnie.  Uchwała  stanowi 
załącznik protokołu.

Ad. 15.
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/369/10 Rady Gminy Masłów z dnia 27 
maja 2010 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej.
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  15  „za”,  jednogłośnie.  Uchwała  stanowi 
załącznik protokołu.

Ad. 16.
Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
Materiał radni otrzymali w statutowym terminie i stanowi załącznik protokołu. 
Włodzimierz Korona –Wójt Gminy omówił realizowane zadania z zakresu inwestycji oraz 
bieżące działania urzędu.
Radny Robert Fortuna zapytał jaki jest koszt wycieczki w przeliczeniu na osobę, czy jest  
jakaś kalkulacja.
Wójt  odpowiedział,  że  odpłatność  za  udział  wynosi  100  zł.  Takie  kalkulacje  były 
przeprowadzone  i  zostaną  przedstawione.  Jednak  udało  nam  się  pozyskać  deklarację 
sponsora, który w zasadzie pokrywa większość kosztów związanych z wyjazdem grupy. W 
związku  z  powyższym  ustaliliśmy  stawkę  100  zł,  jako  odpłatność  za  wyjazd,  gdyż 
planujemy  również  zorganizowanie  wyjazdu  drużny  piłkarskiej  do  Brukseli,  którą 
sfinansujemy z części środków przeznaczonych od sponsora.
Radny Fortuna zapytał również o przeprojektowanie wody w Mąchocicach Kapitulnych, czy 
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jest to uzgadniane z sąsiadami. 
Wójt wyjaśnił na jakim etapie są prace i wskazał działkę gminną położoną obok ośrodka 
zdrowia, jako wstępnie przyjętą lokalizację.
Nie zgłoszono więcej uwag.
Radni przyjęli sprawozdanie do akceptującej wiadomości.
Radny Robert Fortuna poruszył sprawę wyjazdu młodzieży aktywnie działającej w gminie. 
Niektóre grupy nie zostały poinformowane o możliwości uczestnictwa, zaś według radnego 
np. 20 miejsc dla scholi, to zbyt dużo.
Wójt odpowiedział, że mechanizm rekrutacji jest powtórzony z roku ubiegłego. Informacja 
została rozesłana do opiekunów grup, dyrektorów szkół ze wskazaniem ilości miejsc i od 
nich  otrzymujemy informację  zwrotną  w  postaci  listy  nazwisk.  Wójt  uważa,  że  sposób 
przekazywania  tej  informacji  jest  prawidłowy,  czego  wyrazem  są  zgłoszenia  które  już 
docierają do urzędu.
Radny Fortuna zgłosił również sprawę lokalizacji koszy na przystankach oraz dużej ilości 
piachu na drodze obok dawnej mleczarni w Mąchocicach Kapitulnych.
W kwestii drogi, Wójt odpowiedział, że przygotowany został przetarg na wykonanie nakładki 
asfaltowej na odcinku drogi, która zmieni spływ wód na tym odcinku. Założenie jest takie,  
że  po  wykonaniu  zadania  w  całości,  ten  problem  zostanie  wyeliminowany.  Na  dzień 
dzisiejszy możemy jedynie posprzątać piach, który naniosła woda.
Radny Mirosław Januchta zapytał, czy aktualna jest sprawa zatoczki dla gimbusa w okolicy 
Zespołu Szkół w Mąchocicach Kapitulnych.
Wójt  odpowiedział,  że  realizacja  zatoczki  została  zaplanowana.  Jednak pojawił  się  tam 
problem prywatnej drogi zlokalizowanej między szkoła a piekarnią. Dlatego cennym byłoby, 
aby Ci mieszkańcy włączyli się w budowę tej drogi. Nie będzie to duży koszt, bo ilość kostki  
tam potrzebnej, jest niewielka. Wójt poprosił radnego o rozmowę z właścicielami drogi i 
ustalenie terminu spotkania z pracownikiem urzędu.
Radny Kazimierz Rachwał zgłosił  wyrwę w okolicy kościoła, gdzie ażurowe płyty zostały 
wymyte i woda podmywa drogę. Ponadto radny zgłosił, że w związku z budową drogi 74 
zakłócony został spływ wód, czego skutkiem zalewana jest droga w Domaszowicach.
Pan Tomasz Lato – Przewodniczący Rady Powiatu poinformował, że drogi powiatowe na 
terenie gminy Masłów zostały zgłoszone do naprawy. Z przeprowadzonych ustaleń wynika, 
że właściciel  ciężkiego sprzętu uszkodził  drogę, o czym mówił  pan radny,  w związku z 
powyższym zostanie on obciążony kosztami remontu tego odcinka. 
Radna Aniela Cedro poprosiła o interwencję w sprawie zniszczenia posesji pani Zielińskiej,  
której działka sąsiaduje z terenem inwestycyjnym, na którym trwa budowa hotelu. Skutkiem 
tych prac jest zniszczenie posesji pani Zielińskiej.
Wójt poinformował, że monitował sprawę i pouczył inwestora o konieczności przywrócenia 
poprzedniego stanu na działce Pani Zielińskiej, na co inwestor przystał. 
Sołtys Sołectwa Wiśniówka pani Maria Bysiak poinformowała, że potrzebne są korytka do 
wyłożenia  rowu  odwadniającego,  gdyż  1/3  drogi,  na  której  położono  nakładkę  jest 
rozmywana.
Wójt  odpowiedział,  że  sprawa  zostanie  dokładnie  zbadana,  gdyż  mamy  wątpliwości 
związane  z  odprowadzeniem  ścieków  przez  mieszkańców.  Ustalimy  czy  nie  jest  to 
częściowa przyczyna niszczenia drogi. 
Sołtys  Ryszard  Januchta  zgłosił  potrzebę  dowiezienia  dwóch  wywrotek  kamienia  na 
utwardzenie drogi pod lasem, gdyż problemem jest odbiór śmieci z tamtejszych posesji.
W odpowiedzi, wójt wyjaśnił, że wyśle pracownika w teren, by zapoznać się sytuacją.
Więcej uwag nie zgłoszono.  

Ad. 17.
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Sprawy organizacyjne, komunikaty.
Przewodnicząca  Rady  przypomniała,  że  w  związku  z  końcem  kadencji,  radni  mają 
obowiązek złożyć oświadczenie majątkowe.
Po wyczerpaniu tematyki o godzinie 17.40 Przewodnicząca Rady podziękowała za udział w 
obradach i zamknęła posiedzenie. 

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