
Protokół Nr X/2011

z sesji Rady Gminy Masłów, 

która odbyła się w dniu 30 czerwca 2011 roku

Tematyka sesji:1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie quorum.3. Przyjęcie porządku obrad.4. Przyjęcie protokołów Nr VIII i IX z poprzednich sesji.5. Sprawozdanie  Wójta  z  pracy  o  pracach  Wójta  i  Urzędu  Gminy  w  okresie  między sesjami.6. Procedura absolutorium f) Rozpatrzenie  sprawozdania  finansowego  wraz  ze  sprawozdaniem  z  wykonania budżetu za 2010 rok,g) Informacja o stanie mienia komunalnego gminy,h) Przedstawienie  opinii  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  o  sprawozdaniu  rocznym  z wykonania budżetu za 2010 rok,i) Stanowisko Komisji Rewizyjnej,j) Opinia  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  o  wniosku  Komisji  Rewizyjnej  w  sprawie absolutorium,

k) Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2010 rok,
l) Projekt  uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Masłów z tytułu wykonania budżetu za 2010 rok. 

7. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 1 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Brzezinki na terenie gminy Masłów.8. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 1 w miejscowym planie  zagospodarowania  przestrzennego  sołectwa  Mąchocice  Scholasteria  na  terenie gminy Masłów.
9. Projekt  uchwały  w  sprawie  przeprowadzenia  konsultacji  z  mieszkańcami  sołectwa Masłów  Pierwszy  w  przedmiocie  nadania  nazwy  placowi  usytuowanemu  w  granicach działki  nr  1102/4  w  Masłowie  Pierwszym,  będącej  własnością  Województwa Świętokrzyskiego.
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10. Projekt uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectw  Dąbrowa  i  Wiśniówka  w  przedmiocie  projektowanej  zmiany  granic  sołectw Dąbrowa i Wiśniówka położonych na obszarze gminy Masłów.
11. Projekt  uchwały  w  sprawie  zgody  na  wykonanie  odcinka  sieci  wodociągowej  w miejscowości Masłów Pierwszy do działki nr ewid. 1089 przez wnioskodawcę Pana Piotra Stokowskiego  właściciela  Firmy  Usługowo  –  Handlowej  SPAPEX  z  siedzibą  w Domaszowicach. 
12. Projekt  uchwały  w  sprawie  zgody  na  wykonanie  odcinka  sieci  wodociągowej   w miejscowości Masłów Pierwszy przez wnioskodawców: Maciej Kuc (dz. Nr ewid. 955/8 – 12), Aneta Wzorek (dz. nr. 955/13 – 14), Monika Wrona (dz. Nr 955/15 – 16), Wioletta wzorek (dz. Nr 955/6) właścicieli działek jak wyżej, położonych w miejscowości Masłów Pierwszy, gmina Masłów.13. Projekt  uchwały  w  sprawie  zatwierdzenia  sprawozdania  finansowego  instytucji kultury za 2010 rok.14. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy.15. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Masłów na lata 2011-2025.16. Projekt  uchwały  w  sprawie  określenia  zakresu  i  formy  informacji  o  przebiegu wykonania budżetu Gminy Masłów, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze roku budżetowego. 17. Interpelacje, wnioski i zapytania.
18. Sprawy organizacyjne, komunikaty.
Ad. 1.Otwarcie sesji. Stosownie do art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, w dniu 30 czerwca 2011 roku o godzinie  13.10  Przewodnicząca  Rady Gminy  Masłów –  Genowefa  Jaros,  otworzyła  obrady. Przewodnicząca przywitała radnych, sołtysów i gości.
Ad. 2.Stwierdzenie quorum.W dzisiejszym posiedzeniu uczestniczy 14 radnych – 93 % z 15 osobowego składu Rady, co 
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jest podstawą do podejmowania prawomocnych uchwał.Lista obecności stanowi załącznik Nr 1 niniejszego protokołu.
Ad. 3.Przyjęcie porządku obrad.Przewodnicząca przedstawiła proponowany porządek obrad Nie zgłoszono uwag.W głosowaniu 14 „za”, jednogłośnie porządek obrad został przyjęty. 
Ad. 4.Przyjęcie protokołów Nr VIII i IX z poprzednich sesji.W głosowaniu 14 „za”, jednogłośnie protokoły zostały przyjęte.
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. Nie zgłoszono uwag.
Ad. 6.Procedura absolutoryjna.a) Rozpatrzenie  sprawozdania  finansowego  wraz  ze  sprawozdaniem  z  wykonania budżetu za 2010 rok.Pani  Małgorzata  Kumór  –  Skarbnik  Gminy  poinformowała,  że  sprawozdania  zostały przekazane  w  ustawowym  terminie.  Poszczególne  komisje  Rady  Gminy  zapoznały  się  z każdym ze sprawozdań. b) Informacja o stanie mienia komunalnegoPani Skarbnik poinformowała, że informacja ta została dołączona do materiałów i przekazana wraz ze sprawozdaniami.c) Przedstawienie  opinii  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  o  sprawozdaniu  rocznym  z wykonania budżetu za 2010 rok,Pani  Skarbnik  odczytała  opinię  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  wyrażoną  w uchwale  Nr 
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50/I/2011 VIII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 27 kwietnia 2011 roku w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy Masłów za 2010 rok (stanowi załącznik protokołu).Przybył radny Paweł Jamrożek.Radni nie zgłosili uwag w powyższych punktach.d) Stanowisko Komisji RewizyjnejPrzewodniczący Komisji Rewizyjnej – radny Stanisław Doleziński odczytał opinię Komisji z  dnia 6 czerwca 2011 roku w sprawie wykonania budżetu gminy za 2010 rok .e) Opinia  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  o  wniosku  Komisji  Rewizyjnej  w  sprawie absolutorium,Uchwała Nr 86/I/2011 VIII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z  dnia  16  czerwca  2011  roku  dotycząca  opinii  o  wniosku  komisji  rewizyjnej  w  sprawie absolutorium została odczytana i stanowi załącznik protokołu. Komisja Budżetu i Finansów na posiedzeniu w dniu 27 czerwca 2011 roku zapoznała się z opinią  Komisji  Rewizyjnej  i  pozytywnie  zaopiniowała  projekty  uchwał  w  tym  punkcie (stanowi załącznik protokołu).Przewodnicząca otworzyła dyskusję.Radny  Mirosław  Januchta  zabrał  głos  w  sprawie  przedstawionej  opinii.  Przedstawione dokumenty  wraz  z  opinią  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  w  Kielcach  obrazują  sytuacje finansową  gminy,  która  jak  się  okazuje  nie  jest  wcale  taka  zła,  jak  przedstawiono  to  na początku kadencji,  opluwając poprzednią radę i władze gminy, za taki  stan rzeczy.  Dlatego należy  się  teraz  zastanowić,  w  jaki  sposób  przekazać  tę  informację  mieszkańcom;  za pośrednictwem stron internetowych, bądź prasy lokalnej. Wójt  odpowiedział,  że  osobiście  informował  mieszkańców  o  kondycji  gminy,  rzetelnie wyjaśniając  stan  dochodów  i  wydatków,  stan  zadłużenia,  gdyż  mieszkańcom  należy  się przedstawienie rzetelnej prawdy. Wójt nadmienił, ze wszystkie sprawozdania i opinie zostaną zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej. Obowiązek, jaki nakłada na gminę art. 234 ustawy  o  finansach  publicznych  obliguje  nas  do  opracowania  wieloletniej  prognozy finansowej, której wyliczenia nieubłaganie świadczą o problemie.  Radny  Januchta  wyjaśnił,  że  jego  wypowiedź  nie  była  krytyczna  wobec  pana  wójta,  lecz  sygnałem, że takie opinie krążą wśród mieszkańców. Pani  Skarbnik,  w  woli  wyjaśnienia  dodała,  że  kredyt  nie  jest  problemem  gminy.  Główną przyczyną  złego  wskaźnika  są  wydatki  bieżące,  które  nie  znajdują  pokrycia  w dochodach 
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bieżących.  A jak nam doskonale  wiadomo,  gmina nie może zaciągać kredytów na wydatki bieżące. Dlatego przy planowaniu kolejnego budżetu będziemy musieli podejmować trudne i niepopularne decyzje. Przewodnicząca  Rady  zabrał  głos  w  nawiązaniu  do  stanowiska  radnego  Januchty. Przewodnicząca  rozumie  wypowiedź  radnego,  który  w  poprzedniej  kadencji  był Przewodniczącym Komisji Budżetu I Finansów, gdyż w rozmowach z mieszkańcami słyszy się opinie, że poprzednia rada zadłużyła gminę, podejmując takie a nie inne uchwały.  Dlatego warto wyjaśnić, że radni wiedzieli nad czym głosują i podejmowali świadome decyzje. Pani Skarbnik wyjaśniła, że każda decyzja finansowa podejmowana była po uzyskaniu opinii  RIO, w związku z powyższym poprzednia Rada działała zgodnie z prawem. Radny Andrzej  Pedrycz  poprosił  o  zamieszczenie  informacji  z  wykonania  budżetu w roku 2010 w Kurierze, gdyż poprzedniej Radzie zarzuca się niegospodarność.f) Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2010 rok. Przewodnicząca Rady odczytała proponowany projekt uchwały. 
Uchwała Nr X/53/2011 Rady Gminy Masłów w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z  

wykonania budżetu za 2010 rok – została przyjęta  w głosowaniu 15 „za”,  jednogłośnie  i stanowi załącznik protokołu. g) Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Masłów z tytułu wykonania budżetu za 2010 rok. Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały.
Uchwała Nr X/54/2011 Rady Gminy Masłów w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi  

Gminy Masłów z tytułu wykonania budżetu za 2010 rok – została przyjęta w głosowaniu 15 „za”, jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik protokołu. 
Ad. 7.Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 1 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Brzezinki na terenie gminy Masłów.Projekt szczegółowo przedstawił pan Dariusz Korczyński – Kierownik Referatu Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej. zmiana  dotyczy  inwestycji  realizowanej  przez  prywatnego  inwestora;  jest  to  obiekt  o charakterze rehabilitacyjnym, pn.  „Margaretka Świętokrzyska”,  który wymaga dodatkowych projektów  typu  parking.  Ponieważ  inwestycja  jest  zlokalizowana  na  pograniczu  dwóch 
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sołectw, powstały dwa odrębne projekty uchwał. Komisja do Spraw Inwestycji, w dniu 27.06.2011 r. zaopiniowała pozytywnie przedstawiony projekt uchwały (stanowi załącznik protokołu).Komisja  Budżetu  i  Finansów  na  posiedzeniu  w  dniu  27.06.2011  roku  pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt (stanowi załącznik). Komisja  Ochrony  Środowiska,  Gospodarki  Gruntami  i  Rolnictwa  na  posiedzeniu  w  dniu 27.06.2011 roku  pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt (stanowi załącznik). Nie zgłoszono uwag.
Uchwała  Nr X/55/2011 Rady Gminy Masłów w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

zmiany Nr 1 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Brzezinki 

na terenie gminy Masłów – została przyjęta w głosowaniu 15 „za”, jednogłośnie i stanowi załącznik protokołu. 
Ad. 8.Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 1 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Mąchocice Scholasteria na terenie gminy Masłów.Komisja do Spraw Inwestycji, w dniu 27.06.2011 r. zaopiniowała pozytywnie przedstawiony projekt uchwały (stanowi załącznik protokołu).Komisja  Budżetu  i  Finansów  na  posiedzeniu  w  dniu  27.06.2011  roku  pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt (stanowi załącznik). Komisja  Ochrony  Środowiska,  Gospodarki  Gruntami  i  Rolnictwa  na  posiedzeniu  w  dniu 27.06.2011 roku  pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt (stanowi załącznik). Nie zgłoszono uwag.
Uchwała  Nr X/56/2011 Rady Gminy Masłów w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

zmiany Nr  1  w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa 

Mąchocice – Scholasteria na terenie gminy Masłów – została przyjęta w głosowaniu 15 „za”, jednogłośnie i stanowi załącznik protokołu. 
Ad. 9.Projekt uchwały w sprawie  przeprowadzenia konsultacji  z mieszkańcami sołectwa Masłów Pierwszy  w  przedmiocie  nadania  nazwy  placowi  usytuowanemu  w  granicach  działki  nr 1102/4 w Masłowie Pierwszym, będącej własnością Województwa  Świętokrzyskiego.Omówienia tematu dokonał pan Bogusław Krukowski – Sekretarz Gminy. 
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Projekt uchwały dotyczy placu, na którym zlokalizowana jest płyta upamiętniająca wizytę Jana Pawła II w Masłowie. W związku z 20-tą rocznicą pobytu Papieża na zieli masłowskiej, Wójt  wystosował pismo dot. Procedury nadania nazwy placu.Wójt dodał, że jest to jedna z dwóch inicjatyw; druga to utworzenie ogrodu papieskiego. Komisja  Budżetu  i  Finansów,  na  posiedzeniu  w  dniu  27.06.2011  roku  zaopiniowała pozytywnie omawiany projekt (stanowi załącznik).Komisja  Ochrony  Środowiska,  Gospodarki  Gruntami  i  Rolnictwa,  w  dniu  27.06.2011  roku pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt (stanowi załącznik). Radny  Ryszard  Szymczuch  zapytał  jaja  jest  powierzchnia  działki,  będącej  własnością Województwa Świętokrzyskiego.Sekretarz odpowiedział, ze w tym momencie nie dysponuje takimi danymi i zaprosił radnego do urzędu, gdzie uzyska wszelkie informacje. Radny  Szymczuch wyjaśnił,  że  celem  pytania  jest  ustalenie,  czy  cała  działka  będzie  nosić  nazwę placu, czy tylko fragment.Sekretarz  odpowiedział,  że  chodzi  o  ten  fragment,  który  został  przekazany  gminie  w użyczenie, czyli do łuku krzewów.Nie zgłoszono więcej uwag.Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały. 
Uchwała  Nr  X/57/11 Rady  Gminy  Masłów  w  sprawie przeprowadzenia  konsultacji  z  

mieszkańcami  sołectwa  Masłów  Pierwszy  w  przedmiocie  nadania  nazwy  placowi  

usytuowanemu  w  granicach  działki  nr  1102/4  w  Masłowie  Pierwszym,  będącej  

własnością  Województwa   Świętokrzyskiego –  została  przyjęta  w  głosowaniu  15  „za”, jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik protokołu. 
Ad. 10.Projekt  uchwały  w  sprawie  zasad  i  trybu  przeprowadzenia  konsultacji  z  mieszkańcami sołectw Dąbrowa i Wiśniówka w przedmiocie projektowanej zmiany granic sołectw Dąbrowa i Wiśniówka położonych na obszarze gminy Masłów.Temat przedstawił pan Bogusław Krukowski– Sekretarz Gminy.Projekt powstał na prośbę 4 rodzin, będących rdzennymi mieszkańcami sołectwa Dąbrowa, którzy zostali wdrożeni do sołectwa Wiśniówka, w czasie wyodrębniania tego sołectwa.  Komisja Budżetu i Finansów zaopiniowała pozytywnie omawiany projekt (stanowi załącznik).Komisja  Ochrony  Środowiska,  Gospodarki  Gruntami  i  Rolnictwa  pozytywnie  zaopiniowała 

7 z 13



projekt (stanowi załącznik). Brak uwag. Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały. 
Uchwała  Nr  X/58/11 Rady  Gminy  Masłów  w  sprawie zasad  i  trybu  przeprowadzenia  

konsultacji z mieszkańcami sołectw Dąbrowa i Wiśniówka w przedmiocie projektowanej  

zmiany granic sołectw Dąbrowa i Wiśniówka położonych na obszarze gminy Masłów  – została przyjęta w głosowaniu 15 „za”, jednogłośnie i stanowi załącznik protokołu. 
Ad. 11.Projekt uchwały w sprawie zgody na wykonanie odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Masłów Pierwszy do działki nr ewid. 1089 przez wnioskodawcę Pana Piotra Stokowskiego właściciela Firmy Usługowo – Handlowej SPAPEX z siedzibą w Domaszowicach.Pan Dariusz Korczyński – Kierownik BiGP przedstawił projekt. Komisja do spraw Inwestycji pozytywnie zaopiniowała projekt (stanowi załącznik).Komisja Budżetu i Finansów zaopiniowała pozytywnie omawiany projekt (stanowi załącznik).Nie zgłoszono uwag.
Uchwała Nr X/59/11 Rady Gminy Masłów w sprawie zgody na wykonanie odcinka sieci  

wodociągowej  w  miejscowości  Masłów  Pierwszy  do  działki  nr  ewid.  1089  przez  

wnioskodawcę  Pana  Piotra  Stokowskiego  właściciela  Firmy  Usługowo  –  Handlowej  

SPAPEX z siedzibą w Domaszowicach – została przyjęta w głosowaniu 14 „za” (posiedzenie chwilowo opuścił radny Sylwester Wojtyna). Uchwała stanowi załącznik protokołu. 
Ad. 12.Projekt uchwały w sprawie zgody na wykonanie odcinka sieci wodociągowej  w miejscowości Masłów Pierwszy przez wnioskodawców: Maciej Kuc (dz. Nr ewid. 955/8-12), Aneta Wzorek (dz.  Nr  955/13-14),  Monika  Wrona  (dz.  Nr  955/15-16),  Wioletta  Wzorek (dz.  Nr  955/6) właścicieli działek jak wyżej, położonych w miejscowości Masłów Pierwszy, gmina Masłów.Temat przedstawił pan Dariusz Korczyński – Kierownik BiGP. Komisja  do  Spraw  Inwestycji,  w  dniu  27  czerwca  br.,  pozytywnie  zaopiniowała  projekt (stanowi załącznik protokołu).Komisja  Budżetu  i  Finansów,  w dniu  27  czerwca  br.,  zaopiniowała  pozytywnie  omawiany projekt (stanowi załącznik protokołu).Brak uwag. 
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Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały. 
Uchwała Nr X/60/11 Rady Gminy Masłów w sprawie zgody na wykonanie odcinka sieci  

wodociągowej  w miejscowości Masłów Pierwszy przez wnioskodawców: Maciej Kuc (dz.  

Nr ewid. 955/8-12), Aneta Wzorek (dz. Nr 955/13-14), Monika Wrona (dz. Nr 955/15-16),  

Wioletta Wzorek (dz. Nr 955/6) właścicieli działek jak wyżej, położonych w miejscowości  

Masłów Pierwszy,  gmina Masłów –  została przyjęta w głosowaniu 15 „za”,  jednogłośnie i stanowi załącznik protokołu. 
Ad. 13.Projekt  uchwały  w sprawie  zatwierdzenia  sprawozdania  finansowego instytucji  kultury za 2010 rok.Omówienia tematu dokonała pani Wiesława Kamieniecka – Księgowa GOKiS. Komisja  Budżetu  i  Finansów,  na  posiedzeniu  w  dniu  27.06.2011  roku  zaopiniowała pozytywnie przedstawiony projekt (stanowi załącznik).Nie zgłoszono uwag.
Uchwała  Nr  X/61/11 Rady  Gminy  Masłów  w  sprawie zatwierdzenia  sprawozdania 

finansowego  instytucji  kultury  za  2010  rok –  została przyjęta  w  głosowaniu  15  „za”, jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik protokołu. 
Ad. 14.Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy.Omówienia tematu dokonała pani Małgorzata Kumór – Skarbnik Gminy. Komisja  Budżetu  i  Finansów,  w  dniu  27.06.2011  roku  zaopiniowała  pozytywnie przedstawiony projekt (stanowi załącznik).Nie zgłoszono uwag.
Uchwała Nr X/62/11 Rady Gminy Masłów w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy – została przyjęta w głosowaniu 15 „za”, jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik protokołu. 
Ad. 15.Projekt  uchwały  w  sprawie  zmiany  uchwały  w  sprawie  przyjęcia  wieloletniej  prognozy finansowej Gminy Masłów na lata 2011-2025.Temat przedstawiła pani Małgorzata Kumór – Skarbnik Gminy. Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt (stanowi załącznik).
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Nie zgłoszono uwag.
Uchwała Nr X/63/11 Rady Gminy Masłów w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia  

wieloletniej prognozy finansowej Gminy Masłów na lata 2011-2025 – została przyjęta w głosowaniu 15 „za”, jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik protokołu. 
Ad. 16.Projekt  uchwały  w sprawie  określenia  zakresu  i  formy  informacji  o  przebiegu  wykonania budżetu  Gminy  Masłów,  o  kształtowaniu  się  wieloletniej  prognozy  finansowej,  w  tym przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze roku budżetowego.Pani Małgorzata Kumór – Skarbnik Gminy omówiła projekt uchwały. Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt (stanowi załącznik).Uwag nie zgłoszono.Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały.
Uchwała  Nr  X/63/2011 Rady  Gminy  Masłów  w  sprawie określenia  zakresu  i  formy 

informacji  o  przebiegu  wykonania  budżetu  Gminy  Masłów,  o  kształtowaniu  się  

wieloletniej  prognozy  finansowej,  w  tym  przebiegu  realizacji  przedsięwzięć  oraz  

informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury  

za  pierwsze  półrocze  roku  budżetowego –  została  przyjęta  w  głosowaniu  15  „za” jednogłośnie. Uchwała została podjęta i stanowi załącznik protokołu. 
Ad. 17.Interpelacje, wnioski i zapytania.Radny  Paweł  Jamrożek  zgłosił  problem  rozbieżności  w  kodach  pocztowych  w miejscowościach: Domaszowice i Wiśniówka. Kolejnym problemem jest strona internetowa; na  spotkaniu  Przedsiębiorców  Gminy  poruszono  temat  braku  bazy  przedsiębiorców  na stronie gminy oraz brak informacji dla turystów. Radny Andrzej Kułak zgłosił uszkodzenie na chodniku przy ul. Księdza Józefa Marszałka, gdyż kończy się okres gwarancyjny.Sołtys  Jan  Sobecki  zabrał  głos  w  sprawie  dzisiejszej  sesji.  Jest  to  ważna  sesja,  której przedmiotem  było  udzielenie  absolutorium  dla  Wójta,  a  brak  jest  lokalnych  mediów,  jak Masłów Info, czy Kurier Masłowski. Przewodnicząca wyjaśniła, że zarówno stowarzyszenie jak portal jest niezależne. 
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Radna Małgorzata Kozubek zgłosiła obsunięcie barierek i chodnika w okolicy przystanków na ulicy Jana Pawła II.Radny Sylwester Wojtyna zwrócił się z pytaniem w sprawie harmonogramu wodociągowania i kanalizacji,  oraz  zgłosił  niebezpieczny  garb  na  drodze  wojewódzkiej,  w  okolicy  zakrętu między Dąbrową a ul. Jana Pawła II w Masłowie Pierwszym. Radny  Ryszard  Szymczuch  zgłosił  potrzebę  wykoszenia  poboczy  (oraz  zakrzewień)  przy łączniku w Mąchocicach Kapitulnych.  Ponadto, radny poprosił o: remont przystanku na tzw. Golicy, gdzie blacha z dachu jest naderwana; przy posesji 85A zarwana jest płyta chodnika, która stanowi zagrożenie dla rowerzystów i  pieszych;  konieczność wyczyszczenia rowu na wysokości posesji Pana Kobaka, gdzie woda przelewa się przez jezdnię i wpływa na posesję państwa Gołąbków; ustawienie znaku drogowego informującego o miejscowości Mąchocice Kapitulne na Górnych Mąchocicach.Pan  Dariusz  Korczyński-  Kierownik  BiGP  odpowiedział,  że  otrzymaliśmy  ze  Starostwa potwierdzenie, że znaki drogowe zostały zakupione i będą montowane przez nich (nie zlecają  żadnej firmie).Radny Szymczuch zapytał również, jaki będzie dalszy los budynku tzw. Agronomówki i placu zabaw, który jest zamknięty dla dzieci. W odpowiedzi na zapytanie radnego Wojtyny, Wójt przedstawił szczegółowo harmonogram realizacji  inwestycji  wodociągowania  i  kanalizacji  gminy.  Ogłoszony  został  przetarg  na inżyniera kontraktu na Gminę Masłów za kwotę 6 mln zł,  z terminem rozstrzygnięcia – za miesiąc.  Kolejne przetargi, to czas około 2 – 3 miesięcy, więc rozpoczęcie realizacji inwestycji  nastąpi  najwcześniej  na  przełomie  września  i  października.   Zarówno  pracownicy  jak  i przedstawiciele gminy wykonali maksymalny wysiłek, by uruchomić budowę tego zadania. W wyniku działań, pojawiły się kolejne problemy polegające na wykupieniu gruntów, na których zlokalizowana  będzie  inwestycja.  Właściciele  niektórych  działek  zadeklarowali  sprzedaż gruntu w całości,  co  również  zwiększa koszty  zadania  i  stawia  pytanie,  kto  ma ten  grunt  wykupić.  Wójt  wyjaśnił  również  sprawę  budynku  Agronomówki,  który  został  czasowo dopuszczony do pełnienia funkcji przedszkola. Na dzień dzisiejszy Dyrektor ZS w Mąchocicach Kapitulnych wskazała miejsce w budynku szkoły, w którym prowadzone będzie przedszkole. Komisja  Oświaty,  Opieki  Społecznej  i  Promocji  Gminy była na wizji  lokalnej,  by sprawdzić  miejsce, zaś budynek Agronomówki został  zgłoszony w prasie do wydzierżawienia. Na chwilę obecną nie otrzymaliśmy zgłoszeń w tej sprawie. Radny Szymczuch przypomniał, że pierwsze pismo w tej sprawie zostało złożone do Wójta już 
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17 listopada, drugie pismo o tej samej treści (z przekreśloną datą) miało wpłynąć rzekomo w marcu, jednak z informacji jakie uzyskałem – okazuje się ze nie wpłynęło.  Wójt odpowiedział, że w tej sprawie będzie rozmawiał z Panią Dyrektor Gozdek, gdyż nie zna dokładnych szczegółów  tego problemu.Sekretarz  dodał  w  tej  sprawie  informację  nt.  placu  zabaw,  który  został  zrealizowany  ze środków Świętokrzyskiego Programu Odnowy Wsi oraz ze środków funduszu sołeckiego, w związku  z  powyższym  placu  zabaw  nie  można  przenieść  przez  3  lata,  gdyż  skutkuje  to koniecznością zwrotu środków do Urzędu Marszałkowskiego. Urządzenia zamontowane tam posiadają wszelkie atesty. Radna Małgorzata Kozubek zgłosiła, że w weekendy place zabaw są zamknięte, z uwagi na zamknięcie placówki. Sekretarz  odpowiedział,  że  takie  sytuacje  nie  powinny  mieć  miejsca,  gdyż  są  to  place urządzone ze środków zewnętrznych i powinny być udostępnione. Radna Kozubek zapytała o termin otwarcia hali sportowej w Masłowie Pierwszym.Wójt odpowiedział, że z uwagi na zgłoszenie przez wykonawcę braku na rynku, wykładziny wskazanej  w  projekcie  nastąpi  przesunięcie  terminu.  Zgłoszenie  to  zostało  sprawdzone  i  przekazane  do  Urzędu  Marszałkowskiego,  gdzie  otrzymało  opinię  pozytywną.  Wójt wspomniał, że zgodnie z pierwszą umową dziś powinno być otwarcie hali, jednak na etapie prac, ten termin kilkakrotnie się przesuwał. Radna Kozubek zasygnalizowała również, że Dyrektor Szkoły w Masłowie Pierwszym zgłaszał uwagi dot. wykonania łącznika budynku szkoły z halą sportową (nie spełnia wymogów ppoż). Pan Korczyński odpowiedział, że projekt został sporządzony przez projektanta uprawnionego, sprawdzony przez kilka organów, m.in.  przez straż i  uzyskał pozytywne opinie.  Kierownik BiGP nie wnosi zastrzeżeń, gdyż łącznik został wykonany zgodnie z dokumentacją. Radny  Janusz  Obara  zgłosił  potrzebę  wykoszenia  rowów  i  uzupełnienia  poboczy  na  tzw. Łąkach Doliny Marczakowej. Radny poinformował również, że mieszkańcy sołectwa proszą o spotkanie z Wójtem. Wójt  odpowiedział,  że  ustali  z  radnym  termin spotkania.  W pozostałych kwestiach:  Wójt wyjaśnił, że mamy problem z pracownikami interwencyjnymi, gdyż Powiatowy Urząd Pracy wymówił nam umowę, co jest niezgodnie z prawem, przez co nie mamy ludzi do pracy; w związku z udrażnianiem łącznik do Kajetanowa oraz licznymi zgłoszeniami – wyczerpaliśmy limit na kruszywo, zamówione zostało dodatkowo 400 ton, więc w miarę możliwości te praxce zostaną wykonane. 
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Radny  Obara  zgłosił  również  konieczność  uzupełnienia  poboczy  przy  ul.  Księdza  Józefa Marszałka (zjazd z Klonówki), gdzie stanowi to duże zagrożenie w ruchu.Wójt odpowiedział, że jest to droga powiatowa i tak jak zgłoszenie radnego Kułaka – zostanie przekazane właściwym organom.  Sekretarz  zapytał  pana  Tomasza  Lato  –  radnego  powiatowego  jaka  jest  sytuacja  łącznika między Wolą Kopcową a Domaszowicami. Pan Tomasz Lato odpowiedział, że sprawa została zgłoszona, jednak na dzień dzisiejszy nie  ma odpowiedzi. Więcej uwag nie zgłoszono.
Ad. 18.Sprawy organizacyjne, komunikaty.Przewodnicząca Rady poinformowała, że w miesiącu lipcu planowana jest przerwa urlopowa, w związku z powyższym kolejna sesja odbędzie się w miesiącu sierpniu.Po wyczerpaniu tematyki Przewodnicząca Rady podziękowała za udział w X sesji Rady Gminy Masłów i o godzinie 15.20 – zamknęła obrady.Na tym protokół zakończono i podpisano.
Protokolant: Przewodnicząca Rady Gminy Masłów Joanna Synak /-/ Genowefa Jaros
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