
Protokół Nr VII/2011

z sesji Rady Gminy Masłów, 

która odbyła się w dniu 28 kwietnia 2011 roku

Tematyka sesji:

1) Otwarcie sesji.

2) Stwierdzenie quorum.

3) Przyjęcie porządku obrad.

4) Przyjęcie protokołu Nr VI z poprzedniej sesji.

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

6) Sprawozdanie  z  realizacji  Gminnego  Programu  Profilaktyki  i  Rozwiązywania 

Problemów alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Masłowie za rok 2010.

7) Projekt  uchwały  w sprawie nadania  Statutu  Gminnego  Ośrodka  Kultury  i  Sportu  w 

Masłowie.

8) Projekt  uchwały  w  sprawie określenia  warunków  i  trybu  wspierania  finansowego 

rozwoju sportu na terenie Gminy Masłów. 

9) Projekt  uchwały  w  sprawie  odpłatnego  nabycia  na  rzecz  Gminy  Masłów  działki 

położonej  w  obrębie  ewidencyjnym  Masłów  Drugi  z  przeznaczeniem  pod  budowę 

zbiornika retencyjnego „Dolina Marczakowa”.

10)Sprawy organizacyjne, komunikaty.

Ad. 1.
Otwarcie sesji. 
Stosownie do art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, w dniu 28 kwietnia 2011 roku o 
godzinie 13.05 Przewodnicząca Rady Gminy Masłów – Genowefa Jaros, otworzyła obrady. 
Przewodnicząca przywitała radnych, sołtysów i gości.

Ad. 2.
Stwierdzenie quorum.
Na dzisiejszym posiedzeniu obecnych jest 14 radnych – 93 % z 15 osobowego składu Rady, 
co jest podstawą do podejmowania prawomocnych uchwał.
Lista obecności stanowi załącznik Nr 1 niniejszego protokołu.

1 z 4



Ad. 3.
Przyjęcie porządku obrad.
Przewodnicząca przedstawiła proponowany porządek obrad.
Nie zgłoszono wniosków  w tym punkcie.
W głosowaniu 15 „za”, jednogłośnie wniosek został przyjęty. 

Ad. 4.
Przyjęcie protokołu Nr VI z poprzednich sesji.
W głosowaniu 15 „za”, jednogłośnie protokół Nr VI/2011 został przyjęty.

Ad. 5.
Sprawozdanie Wójta z pracy Wójta i Urzędu Gminy w okresie między sesjami.
Materiał radni otrzymali w statutowym terminie i stanowi załącznik protokołu.
Wójt  Ryszard  Pazera  przedstawił  sprawozdanie,  które  zostało  przyjęte  do  akceptującej 
wiadomości. Ponadto, Wójt poinformował:

− odbyło się spotkanie z dyrektorami placówek oświatowych w celu organizacji roku 
szkolnego 2011/2012 (termin zatwierdzenia arkuszy upływa 15 maja br.),

− trwają rozmowy w sprawie budowy sieci w Wiśniówce; doszło do wycofania zapisu 
blokującego pozwolenie na budowę,

− zbliża  się  termin  realizacji  projektu  sieci  wodociągowych  i  kanalizacyjnych  na 
terenie gminy.

Nie zgłoszono uwag.

Ad. 6.
Sprawozdanie  z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Masłowie za rok 2010.
Sprawozdanie  szczegółowo  przedstawił  pan  Rafał  Jardel  –  Pełnomocnik  Wójta  ds 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  (stanowi załącznik protokołu).
Komisja Oświaty, Kultury, Opieki Społecznej i  Promocji Gminy, na posiedzeniu w dniu 
26.04.2011 r. zaopiniowała pozytywnie przedstawione sprawozdanie (stanowi załącznik).
Nie zgłoszono uwag. Sprawozdanie zostało przyjęte do akceptującej wiadomości.

Ad. 7.
Projekt  uchwały  w  sprawie  nadania  Statutu  Gminnego  Ośrodka  Kultury  i  Sportu  w 
Masłowie.
Projekt  szczegółowo przedstawiła  pani  Marzena Biskupska – starszy  Instruktor  GOKiS. 
Materiał stanowi załącznik protokołu.
Wójt  Ryszard  Pazera  uzupełnił  wypowiedź,  informując  o  zmianach  jakie  zostały 
przeprowadzone  w  strukturach  GOKiS,  co  zostało  uwzględnione  w  przedstawionym 
projekcie.
Komisja  Oświaty,  Kultury,  Opieki  Społecznej  i  Promocji  Gminy,  w  dniu  26.04.2011  r. 
zaopiniowała pozytywnie przedstawiony projekt (stanowi załącznik).
Nie zgłoszono uwag.
Uchwała  Nr VII/41/2011 Rady Gminy  Masłów w sprawie  nadania  Statutu Gminnego 
Ośrodka  Kultury  i  Sportu  w  Masłowie –  została  przyjęta  w  głosowaniu  14  „za”, 
jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik protokołu. 
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Ad. 8.
Projekt uchwały w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju 
sportu na terenie Gminy Masłów.
Szczegółowej  analizy  projektu dokonała pani  Marzena  Biskupska  –  starszy  Instruktor 
GOKiS. Materiał stanowi załącznik protokołu.
Komisja Oświaty, Kultury, Opieki Społecznej i  Promocji Gminy, na posiedzeniu w dniu 
26.04.2011 r. zaopiniowała pozytywnie przedstawiony projekt (stanowi załącznik).
Komisja Budżetu i Finansów, na posiedzeniu w dniu 26.04.2011 r. zaopiniowała pozytywnie 
przedstawiony projekt uchwały (stanowi załącznik protokołu).
Wójt  dodał,  że  podjęcie  tej  uchwały  pozwoli  na  przekazanie  środków finansowych  dla 
drużyn oraz na przeanalizowanie umów podpisanych przez poprzedniego dyrektora.
Radna Małgorzata Kozubek zabrała głos informując, ze optuje za pomocą finansową dla 
sportowców z terenu gminy, poprzez przyznawanie stypendium, i zapytała o zdanie wójta.
Pan Ryszard Pazera odpowiedział, że na obecną chwilę jest to niemożliwe z uwagi na brak 
środków finansowych na ten cel.
Nie zgłoszono więcej uwag. 
Uchwała Nr VII/42/2011 Rady Gminy Masłów w sprawie określenia warunków i trybu 
wspierania finansowego rozwoju sportu na terenie Gminy Masłów – została przyjęta w 
głosowaniu 14 „za”, jednogłośnie i stanowi załącznik protokołu. 

Ad. 9.
Projekt uchwały w sprawie odpłatnego nabycia na rzecz Gminy Masłów działki położonej 
w  obrębie  ewidencyjnym  Masłów  Drugi  z  przeznaczeniem  pod  budowę  zbiornika 
retencyjnego „Dolina Marczakowa”.
Omówienia projektu dokonał pan Dariusz Korczyński – Kierownik BiGP. 

Przybył radny Ryszard Szymczuch.
Komisja Ochrony Środowiska, Gospodarki Gruntami i Rolnictwa, w dniu 26.04.2011 roku 
pozytywnie zaopiniowała projekt (stanowi załącznik).
Komisja  Budżetu  i  Finansów,  na  posiedzeniu  w  dniu  26.04.2011  roku  zaopiniowała 
pozytywnie omawiany projekt (stanowi załącznik).
Wójt uzupełnił wypowiedź pana Korczyńskiego, informując że jest to ostatni w tym roku 
zakup gruntów pod budowę zbiornika, gdyż środki przeznaczone w budżecie na ten cel, 
zostały wykorzystane. W innym wypadku,  przedstawialibyśmy Radzie kolejne tego typu 
uchwały, gdyż nadal zgłaszają się do gminy osoby właściciele, deklarując sprzedaż gruntu 
pod zbiornik.
Sekretarz  dodał,  że  w  rozmowie  z  marszałkiem  Jarubasem  poruszone  zostały  kwestie 
zabezpieczeń  przeciwpowodziowych.  Pan  Marszałek  poinformował  o  negocjacjach 
środków na zbiorniki retencyjne i wały przeciwpowodziowe. 
Nie zgłoszono uwag.
Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały. 
Uchwała  Nr  VII/43/11 Rady  Gminy  Masłów  w  sprawie  odpłatnego nabycia  na  rzecz 
Gminy Masłów  działki  położonej  w  obrębie  ewidencyjnym  Masłów  Drugi  z  
przeznaczeniem  pod budowę  zbiornika retencyjnego „Dolina  Marczakowa” –  została 
przyjęta w głosowaniu 13 „za”, przy 2 głosach „wstrzymujących się”.  Uchwała stanowi 
załącznik protokołu. 
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Ad. 10.
Sprawy organizacyjne, komunikaty.
Przewodnicząca  Rady  przypomniała  upływającym  terminie  złożenia  oświadczeń 
majątkowych, do 30 kwietnia br.  oraz wręczyła radnym zaproszenia na organizowane w 
Ciekotach  Eliminacje  Powiatowe  do  XXXV  Międzynarodowych  Buskich  Spotkań  z 
Folklorem. 
Pan  Dariusz  Korczyński  poinformował,  że  wpłynęło  około  800  wniosków o  zmianę  w 
Studium. Jesteśmy na etapie wyboru urbanisty, któremu przekażemy wnioski. Opracowanie 
graficzne natężenia wniosków zostanie sporządzone do sierpnia i przedstawione Państwu do 
zaopiniowania w jakiej kolejności przyjmuje się realizację zmian planów miejscowych. 
Radny Paweł Jamrożek zgłosił Radzie, ze na przełomie lipca – sierpnia wygasa umowa dla 
CARITAS na dzierżawę budynku w Wiśniówce. Konieczne będzie zastanowienie się, w jaki 
sposób zaadaptować budynek, który ;pozostaje na utrzymaniu gminy.
Wójt Ryszard Pazera odpowiedział, ze problem jest już od jakiegoś czasu analizowany. Z 
uwagi na fakt,  że część gruntu pod budynkiem nie jest własnością gminy – staramy się 
uregulować  stan  prawny  obiektu.  Ponadto  Wójt  poinformował,  że  pojawia  się  kolejny 
problem  z  regulacją  gruntu  pod  pompowniami.  Właściciele  terenów,  na  których 
zlokalizowane  są  urządzenia,  nie  wyrażają  zgody  na  sprzedaż  fragmentu  działki  lecz 
deklarują  sprzedaż  w całości  gruntu.  Na  takie  rozwiązanie  nie  zgadzają  się  Wodociągi 
Kieleckie, gdyż jest to niezgodne z ich przepisami. Rozwiązaniem jest zakup ziemi przez 
gminę  i  przekazanie  fragmentu  na  rzecz  Wodociągów,  jednak  pojawia  się  problem 
finansowy z naszej strony. Takich problematycznych działek jest pięć, w Mąchocicach – 
Scholasterii, Masłowie Drugim i Dolinie Marczakowej, co stanowi 1649 m2. Grunty będzie 
wyceniał rzeczoznawca, jednak właściciele mają prawo nie zgodzić się z propozycją, a brak 
rozwiązania w tej sprawie spowolni proces inwestycyjny na terenie gminy. 

Po wyczerpaniu tematyki obrad, o godzinie 14.15 Przewodnicząca Rady podziękowała 
za udział  w części  teoretycznej  obrad i  poinformowała,  że dalszym etapem dzisiejszego 
spotkania jest objazd po terenie gminy. Przewodnicząca przedstawiła proponowaną trasę 
objazdu i zapytała o sugestie radnych.
Radny Janusz Obara poprosił o uwzględnienie przejazdu do Doliny Marczakowej, na zatokę 
autobusową.
Więcej uwag nie zgłoszono.
Na tym protokół zakończono i podpisano.

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