
  Protokół Nr IV/2007
z sesji Rady Gminy Masłów, 

która odbyła się w dniu 31 stycznia 2007 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. Sprawozdanie  ze  współpracy  Gminy  Masłów  z  organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego za 2006 rok.

7. Projekt  uchwały  w  sprawie  uchwalenia  Rocznego  Programu  współpracy 
Gminy Masłów z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2007 rok.

8. Projekt uchwały w sprawie odwołania Sekretarza Gminy Masłów. 
9. Projekt uchwały w sprawie powołania Sekretarza Gminy Masłów.
10.Projekt  uchwały  w  sprawie  ustanowienia  diet  i  ustalenia  zasad  zwrotu 

kosztów podróży przysługującym sołtysom uczestniczącym w pracach Rady 
Gminy Masłów.

11.Projekt  uchwały  w  sprawie  uchylenia  uchwały  w  sprawie  opłaty 
administracyjnej.

12.Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zmiany uchwały 
Nr  XXVIII/241/04  Rady  Gminy  Masłów  z  dnia  02  grudnia  2004  r. 
dotyczącej  wynagrodzenia inkasentów z tytułu poboru podatków: rolnego, 
leśnego i od nieruchomości.

13. Projekt uchwały w sprawie nabycia w drodze darowizny działek położonych 
w Mąchocicach Kapitulnych.

14.Projekt  uchwały  w  sprawie  przekazania  odcinka  sieci  wodociągowej  w 
miejscowości Wola Kopcowa ul. Jaśminowa.

15.Projekt uchwały w sprawie przebudowy wodociągu Ø160 w miejscowości 
Dąbrowa Koszarka.

16.Projekt  uchwały  w  sprawie   przekazania  do  nieodpłatnego  użytkowania 
kanalizacji sanitarnej w miejscowości Domaszowice – Cedzynka. 

17.Projekt  uchwały  w  sprawie  przekazania  odcinka  sieci  wodociągowej  w 
miejscowości Wola Kopcowa zlokalizowanej w drogach o nr ewid. 531 i nr 
318/6. 

18.Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Kultury 
w Masłowie.

19.Projekt uchwały w sprawie utworzenia gminnej instytucji kultury - Gminnej 
Biblioteki Publicznej w Masłowie. 
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20.Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
21. Sprawy organizacyjne, komunikaty.

Ad. 1.
Otwarcie sesji. 
Przewodnicząca Rady Gminy Genowefa Jaros w dniu 31 stycznia 2007 roku o 
godzinie  14.15  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 14 radnych, co wobec ustawowego składu 
Rady  15  radnych  stanowi  93  %  obecności,  czyli  stanowi  quorum  do 
podejmowania prawomocnych uchwał.
Lista obecności stanowi załącznik Nr 1 niniejszego protokołu.

Ad. 3.
Przyjęcie porządku obrad.
Przewodnicząca Rady odczytała proponowany porządek obrad.
Nie zgłoszono uwag.
Porządek obrad został przyjęty w głosowaniu 14 głosami „za”, jednogłośnie i 
stanowi załącznik protokołu.

Ad. 4.
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
W głosowaniu 14 głosami „za”, jednogłośnie protokół został przyjęty.

 Ad. 5.
Sprawozdanie  Wójta  o  pracach  Wójta  i  Urzędu  Gminy  w  okresie  między 
sesjami.
Materiał radni otrzymali w statutowym terminie i stanowi załącznik protokołu. 
Roch Bahyrycz – Zastępca Wójta Gminy omówił realizowane zadania z zakresu 
inwestycji oraz rozporządzenia wydane w okresie między sesjami.
Radni nie zgłosili uwag.

Ad. 6.
Sprawozdanie ze współpracy Gminy Masłów z organizacjami pozarządowymi 
oraz  innymi  podmiotami  prowadzącymi  działalność  pożytku  publicznego  za 
2006 rok.
Powyższe  sprawozdanie  zostało  przesłane  w materiałach  i  stanowi  załącznik 
protokołu. 
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Pani Monika Dolezińska – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w  Masłowie  przedstawiła  informacje  dotyczącą  współpracy  z:  „Caritas” 
Diecezji Kieleckiej, Polski Czerwony Krzyż oraz Klub Sportowy „Skalnik”. 
Radni nie zgłosili uwag i przyjęli sprawozdanie do akceptującej wiadomości.
 
Ad. 7.
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego Programu współpracy Gminy 
Masłów  z  Organizacjami  Pozarządowymi  oraz  innymi  podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2007 rok.
Pani Monika Dolezińska – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
omówiła pokrótce zaproponowany program. 
Radni nie zgłosili uwag do projektu.
Przewodnicząca przystąpiła do głosowania nad projektem.
Uchwała  IV/28/07  Rady  Gminy  Masłów  w  sprawie  uchwalenia  Rocznego 
Programu  Współpracy  z  Organizacjami  Pozarządowymi  oraz  innymi  
podmiotami  prowadzącymi  działalność  pożytku  publicznego  na  2007  rok  – 
została przyjęta w głosowaniu 14 głosami „za”, jednogłośnie i stanowi załącznik 
protokołu.

Ad. 8.
Projekt uchwały w sprawie odwołania Sekretarza Gminy Masłów. 
Temat przedstawił Wice Wójt – Roch Bahyrycz. 
W związku z wyrażeniem woli odejścia na emeryturę przez panią Ewę Baran, 
dotychczasowego  Sekretarza  Gminy  Masłów,  przygotowany  został  niniejszy 
projekt uchwały. 
Radni nie zgłosili uwag. 
Przewodnicząca przystąpiła do głosowania nad projektem uchwały.
Uchwała Nr IV/29/07 Rady Gminy Masłów w sprawie  odwołania Sekretarza 
Gminy Masłów  – przyjęta została w głosowaniu 14 głosami „za”, jednogłośnie. 
Uchwała stanowi załącznik protokołu. 

Ad. 9.
Projekt uchwały w sprawie powołania Sekretarza Gminy Masłów. 
Temat omówił pan Roch Bahyrycz – Zastępca Wójta.
W nawiązaniu do poprzedniego punktu porządku obrad przedstawiamy Radzie 
projekt  uchwały  dotyczący  powołania  na  wniosek  Wójta  pana  Bogusława 
Krukowskiego jako osoby odpowiedzialnej za koordynację pracy urzędu. 

Przewodnicząca Rady, z uwagi na fakt, iż pan Krukowski jest w drodze, 
przystąpiła do omawiania kolejnego punktu porządku obrad.

Ad. 10.
Projekt uchwały w sprawie ustanowienia diet i ustalenia zasad zwrotu kosztów 
podróży  przysługującym  sołtysom  uczestniczącym  w  pracach  Rady  Gminy 
Masłów.
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Projekt przedstawiła pani Małgorzata Kumór – Skarbnik Gminy.
W związku z decyzją Rady o przesunięciu tematu celem szczegółowej analizy, 
przedstawiony  Państwu  projekt  różni  się  od  poprzedniego.  Zaproponowana 
została stawka 150,00 zł w formie ryczałtu miesięcznego.   
Przewodniczący  Komisji  Budżetu  i  Finansów odczytał  opinię  komisji  z  dnia 
30.01.2007 r. (załącznik). Komisja zaopiniowała pozytywnie niniejszy projekt. 

Radny Robert  Fortuna zwrócił  się  z pytaniem, w kwestii  formalnej,  czy 
takie działanie jest zgodne, skoro porządek obrad został przyjęty bez zmian.

Odpowiedzi  udzieliła  pani  Przewodnicząca  Rady.  W związku z  tym,  że 
mamy informację iż pan Krukowski pojawi się za kilka minut, zamiast  robić 
przerwę – omówiliśmy kolejny projekt, bez głosowania nad nim. 

Ad. 9.
Pan Bogusław Krukowski przybył na posiedzenie Rady, w związku z tym, 

Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła o przedstawienie się.
Radny Andrzej  Pedrycz zwrócił  się z pytaniem, czy informatyk pracujący w 
urzędzie pozostanie na etacie.
Pan Krukowski odpowiedział, że kierowanie systemem, wdrażanie programu e-
gmina  nie  jest  bezpośrednio  związane  z  bieżącą  obsługą  urzędu,  czy 
naprawianiem  sprzętu.  W  związku  z  tym  stanowisko  informatyka  jest 
konieczne. 
Pan Roch Bahyrycz dodał, iż informatyk jest zatrudniony na ½ etatu, natomiast 
praca  sekretarza  nie  dotyczy  jedynie  realizacji  projektów typu e-gmina;  lecz 
wiąże się również z organizacją pracy całego urzędu.
Radny Pedrycz zapytał jakie wynagrodzenie otrzyma sekretarz.
Odpowiedzi  udzielił  pan  Wójt,  informując,  iż  warunki  finansowe  nie  były 
przedmiotem rozmów. Na pewno nie będzie to kwota wyższa niż dotychczas, 
nawet być może – niższa; w zależności od umiejętności.
Radny Robert  Fortuna zwrócił  się  do radcy prawnej  z zapytaniem czy Rada 
może powołać sekretarza na wniosek Wójta.
Pani Emilia Polańska – Radca Prawny odpowiedziała, że jest to zapis zgodny z 
art. 18 ust. 2 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym „Do wyłącznej właściwości 
rady  gminy należy: powoływanie i odwoływanie skarbnika gminy, który jest 
głównym księgowym budżetu, oraz sekretarza gminy – na wniosek wójta”. 
Radny  Fortuna  zapytał,  czy  strona  urzędowa  zostanie  zaktualizowana  i 
rozszerzona, skoro informatyk będący w urzędzie dotychczas się nie sprawdził.
Pan Wójt odpowiedział, że nastąpiła zmiana osoby na tym stanowisku, w chwili 
obecnej pracuje nad tym nowy informatyk.
Pan Krukowski dodał, iż zmieniona zostanie strona BIP, powstanie nowa strona 
urzędu i wprowadzony zostanie szereg zmian związanych z modernizacją sieci.
Radni nie wnieśli więcej uwag.
Przewodnicząca Rady przystąpiła do głosowania nad projektem.
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Uchwała Nr IV/30/07 Rady Gminy Masłów w sprawie  powołania Sekretarza 
Gminy  Masłów  –  przyjęta  została  w  głosowaniu:  14  „za”,  jednogłośnie  i 
stanowi załącznik protokołu.

Ad. 10.
Projekt uchwały w sprawie ustanowienia diet i ustalenia zasad zwrotu kosztów 
podróży  przysługującym  sołtysom  uczestniczącym  w  pracach  Rady  Gminy 
Masłów.
Projekt przedstawiła pani Małgorzata Kumór – Skarbnik Gminy.
W związku z decyzją Rady o przesunięciu tematu celem szczegółowej analizy, 
przedstawiony  Państwu  projekt  różni  się  od  poprzedniego.  Zaproponowana 
została stawka 150,00 zł w formie ryczałtu miesięcznego.   
Przewodniczący  Komisji  Budżetu  i  Finansów odczytał  opinię  komisji  z  dnia 
30.01.2007 r. (stanowi załącznik). Komisja zaopiniowała pozytywnie niniejszy 
projekt. 
Radni nie wnieśli więcej uwag.
Uchwała  IV/31/07  Rady  Gminy  Masłów  w  sprawie ustanowienia  diet  i  
ustalenia  zasad  zwrotu  kosztów  podróży  przysługującym  sołtysom 
uczestniczącym w pracach Rady Gminy Masłów – została podjęta 14 głosami 
„za”,  jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik protokołu.

Ad. 11.
Projekt  uchwały  w  sprawie  uchylenia  uchwały  w  sprawie  opłaty 
administracyjnej.
Temat przedstawiła pani Małgorzata Kumór – Skarbnik Gminy.
W związku ze zmianą ustawy o opłacie skarbowej, obowiązującej d 1 stycznia 
2007 roku – przyjęta przez Radę w dniu 07 grudnia 2006 r. uchwała w sprawie 
opłaty administracyjnej jest bezzasadna.
Pan Mirosław Januchta – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów odczytał 
opinię z dnia 30 stycznia  2007 r.  (stanowi załącznik).  Komisja  zaopiniowała 
pozytywnie niniejszy projekt uchwały.
Radni nie zgłosili uwag.
Uchwała  Nr  IV/32/07  Rady  Gminy  Masłów  w  sprawie  uchylenia  opłaty  
administracyjnej  –  została  podjęta  14  głosami  „za”  i  stanowi  załącznik 
protokołu. 

Ad. 12.
Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 
XXVIII/241/04  Rady  Gminy  Masłów z  dnia  02  grudnia  2004  r.  dotyczącej 
wynagrodzenia  inkasentów z  tytułu  poboru  podatków:  rolnego,  leśnego  i  od 
nieruchomości.
Omówienia tematu dokonała pani Kumór – Skarbnik Gminy.
Na  wniosek  sołtysa  z  Mąchocic  Kapitulnych  wprowadzona  została  zmiana 
uchwały  Nr  XXVIII/241/04  dotyczącej  wynagrodzenia  inkasentów  z  poboru 
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podatków:  rolnego,  leśnego  i  od  nieruchomości.  Przedstawiony  dziś  Radzie 
projekt również powstał na prośbę zainteresowanego. 
Radny  Robert  Fortuna  zwrócił  uwagę  na  błąd  formalny:  zamiast  zapisu  §3 
pojawił się zapis §4. 
Pani Skarbnik poprosiła o naniesienie poprawki w materiałach. 
Radni nie wnieśli więcej uwag.
Uchwała Nr IV/33/07 Rady Gminy Masłów w sprawie  uchylenia uchwały w 
sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/241/04 Rady Gminy Masłów z dnia 02  
grudnia  2004  r.  dotyczącej  wynagrodzenia  inkasentów  z  tytułu  poboru 
podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości  – przyjęta została 14 głosami 
„za”, jednogłośnie i stanowi załącznik protokołu. 

Ad. 13.
Projekt uchwały w sprawie nabycia w drodze darowizny działek położonych w 
Mąchocicach Kapitulnych.
Temat omówił pan Dariusz Korczyński – Kierownik Referatu Budownictwa i 
Gospodarki Przestrzennej.
We  wrześniu  2006  roku  wpłynął  wniosek  od  pana  Macieja  Kosińskiego  w 
sprawie przekazania działek na rzecz Gminy Masłów, które zgodnie z zapisem 
Studium  Uwarunkowań  i  Kierunków  Zagospodarowania  Przestrzennego 
położone  są  w  „podstrefie  rozwoju  turystyczno-rekreacyjnego”.  Po 
wyjaśnieniach  dotyczących  ustalenia  właścicieli  terenu,  przygotowany  został 
niniejszy projektu uchwały. 
Radna  Aniela  Cedro  –  Przewodnicząca  Komisji  Ochrony  Środowiska, 
Gospodarki  Gruntami  i  Rolnictwa  odczytała  opinię  Komisji  z  dnia  29.01.br. 
(stanowi załącznik protokołu). Komisja zaopiniowała projekt pozytywnie.  
Przewodniczący  Komisji  Budżetu  i  Finansów  –  radny  Mirosław  Januchta 
odczytał  pozytywną  opinię  Komisji  z  dnia  04  grudnia  2006  roku  (stanowi 
załącznik protokołu). 
Radni nie zgłosili uwag.
Uchwała  Nr  IV/34/07  Rady  Gminy  Masłów  w  sprawie  nabycia  w  drodze 
darowizny działek położonych w Mąchocicach Kapitulnych –  została przyjęta 
14 głosami „za”,  jednogłośnie i stanowi załącznik protokołu.

Ad. 14.
Projekt  uchwały  w  sprawie  przekazania  odcinka  sieci  wodociągowej  w 
miejscowości Wola Kopcowa ul. Jaśminowa.
Projekt  przedstawił  pan  Dariusz  Korczyński  –  Kierownik  Referatu 
Budownictwa.
Inwestor,  pan  Andrzej  Waldon,  przekazuje  nieodpłatnie  na  rzecz 
Międzygminnego  Związku  Wodociągów  i  Kanalizacji  odcinek  sieci 
wodociągowej  zlokalizowanej  przy  ul.  Jaśminowej  w  m.  Wola  Kopcowa. 
Wartość przekazywanego zadania inwestycyjnego wynosi 11.314,36 zł. 
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Uchwała Nr IV/35/07 Rady Gminy Masłów w sprawie  przekazania odcinka 
sieci wodociągowej w miejscowości Wola Kopcowa ul. Jaśminowa  – podjęta 
została 14 głosami „za”,  jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik protokołu.

Ad. 15.
Projekt  uchwały  w  sprawie  przekazania  przebudowanego  odcinka  sieci 
wodociągowej  Ø160 w miejscowości Dąbrowa Koszarka.
Projekt przedstawił pan Dariusz Korczyński – Kierownik Referatu BiGP.
W związku z awarią sieci wodociągowej w miejscowości Dąbrowa Koszarka 
nastąpiła jej przebudowa, której wartość wynosi 9.444,65zł.
Komisja do spraw Inwestycji, w dniu 29 stycznia br. zaopiniowała pozytywnie 
omawiany projekt uchwały. 
Komisja  Budżetu  i  Finansów na  posiedzeniu  w dniu  04  grudnia  2006  roku 
pozytywnie zaopiniowała niniejszy projekt (stanowi załącznik protokołu). 
Na posiedzenie Rady przybyli mieszkańcy sołectwa Dąbrowa, którzy zwrócili 
się z zapytaniem, czy planowana jest przebudowa przepompowni. Mieszkańcy 
wyjaśnili,  iż  istniejąca  sieć nie spełnia  bieżących potrzeb (ciśnienie  jest  zbyt 
niskie, woda zawiera duże ilości żelaza). 
Pan Dariusz Korczyński odpowiedział, że Wodociągi Kieleckie wydają opinię w 
tym  temacie.  Projekt  wymiany  rury  osłonowej  jest  na  ukończeniu,  zadanie 
zostało zgłoszone do funduszu spójności. Ponadto należy wykonać przejście pod 
trasą  E7,  co  zostało  uwzględnione  w  projekcie  modernizacji  drogi.  Pan 
Korczyński  przedstawił  pokrótce korespondencję  z Generalną  Dyrekcją  Dróg 
Krajowych i Autostrad.
Przewodnicząca  Rady  poprosiła  zainteresowanych  o  przybycie  do  Urzędu 
Gminy  w  celu  przeprowadzenia  szczegółowych  rozmów  z  Kierownikiem 
referatu Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej w tym temacie. 
Więcej  uwag  nie  zgłoszono.  Przewodnicząca  przystąpiła  do  głosowania  nad 
projektem.
Uchwała  Nr  IV/36/07  Rady  Gminy  Masłów  w  sprawie  przekazania 
przebudowanego odcinka sieci wodociągowej Ø 160 w miejscowości Dąbrowa 
Koszarka – podjęta została 14 głosami „za”,  jednogłośnie i stanowi załącznik 
protokołu.

Ad. 16.
Projekt  uchwały  w  sprawie   przekazania  do  nieodpłatnego  użytkowania 
kanalizacji sanitarnej w miejscowości Domaszowice – Cedzynka. 
Temat omówił pan Dariusz Korczyński. 
W związku z  pojawieniem się  możliwości  włączenia  do sieci  kanalizacyjnej 
gminy Górno, mieszkańców kilku gospodarstw na obrzeżach gminy, podpisane 
zostało Porozumienie międzygminne. Wybudowana kanalizacja sanitarna w m. 
Domaszowice – Cedzynka, o wartości 133.979,59 zł  zostanie przekazana do 
Zakładu Usług Komunalnych, zgodnie ze wspomnianym już porozumieniem.
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Przewodniczący  Komisji  do  spraw  Inwestycji,  odczytał  opinię  z  dnia  29 
stycznia  br.  (stanowi załącznik).  Komisja  zaopiniowała  pozytywnie  niniejszy 
projekt. 
Przewodniczący  Komisji  Budżetu  i  Finansów  przedstawił  pozytywną  opinię 
Komisji z dnia 04 grudnia 2006 roku (stanowi załącznik protokołu). 
Radni nie zgłosili uwag.
Uchwała  Nr  IV/37/07  Rady  Gminy  Masłów  w  sprawie  przekazania  do 
nieodpłatnego  użytkowania  kanalizacji  sanitarnej  w  miejscowości  
Domaszowice – Cedzynka  – przyjęta została 14 głosami „za”,   jednogłośnie. 
Uchwała stanowi załącznik protokołu.

Ad. 17.
Projekt  uchwały  w  sprawie  przekazania  odcinka  sieci  wodociągowej  w 
miejscowości  Wola Kopcowa zlokalizowanej  w drogach o nr  ewid.  531 i  nr 
318/6. 
Projekt przedstawił pan Dariusz Korczyński
Jest  to  temat  podobny  do  omawianego  wcześniej:  inwestorzy,  w  ramach 
środków  własnych  wybudowali  sieć  wodociągową  o  wartości  30.211,81  zł, 
którą przekazuje się do Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji.
Komisja do spraw Inwestycji, po zapoznaniu się z tematem w dniu 29 stycznia 
br. zaopiniowała pozytywnie niniejszy projekt (stanowi załącznik protokołu). 
Komisja  Budżetu  i  Finansów na  posiedzeniu  w dniu  04  grudnia  2006  roku 
zaopiniowała pozytywnie omawiany projekt uchwały. 
Uchwała Nr IV/38/07 Rady Gminy Masłów w sprawie  przekazania odcinka 
sieci wodociągowej w  miejscowości Wola Kopcowa zlokalizowanej w drogach 
o nr ewid. 531 i nr 318/6  – przyjęta została 14 głosami „za”,  jednogłośnie i 
stanowi załącznik protokołu

Ad. 18.
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w 
Masłowie.
Pan  Marian  Zarzycki  –  Dyrektor  Gminnego  Ośrodka  Kultury  w  Masłowie 
przedstawił  projekt.  Zmiana  dotyczy  wyodrębnienia  Gminnej  Biblioteki 
Publicznej jako jednostki podległej Wójtowi. Jednocześnie wprowadza się zapis 
określający termin rozliczenia dotacji będących źródłem finansowym GOK.
Radny Robert Fortuna zwrócił się z zapytaniem, dotyczącym zapisu § 12 pkt. 2. 
Czy dyrektor powoływany jest na okres kadencji?
Odpowiedzi udzielił pan Roch Bahyrycz – Zastępca Wójta, informując iż nie ma 
okresu  kadencji.  Dotychczasowa  procedura  wskazywała,  że  wójt  powołuje 
dyrektora,  jednak  na  dzień  dzisiejszy  procedura  uległa  zmianie.  W  chwili 
obecnej na stanowisko dyrektora należy przeprowadzić konkurs. 
Więcej uwag radni nie zgłosili.
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Uchwała  Nr IV/39/07  Rady  Gminy  Masłów w sprawie  uchwalenia  Statutu 
Gminnego Ośrodka Kultury w Masłowie  – została przyjęta 14 głosami „za”, 
jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik protokołu

Ad. 19.
Projekt  uchwały w sprawie utworzenia  gminnej instytucji  kultury – Gminnej 
Biblioteki Publicznej w Masłowie. 
Projekt  przedstawił  Pan  Marian  Zarzycki  –  Dyrektor  Gminnego  Ośrodka 
Kultury. Ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej  oraz 
ustawa  o  bibliotekach  nakład  obowiązek  utworzenia  biblioteki,  będącej 
samorządową instytucją kultury.
Radni nie wnieśli uwag.
Uchwała Nr IV/40/07 Rady Gminy Masłów w sprawie utworzenia gminnej  
instytucji  kultury  –  Gminnej  Biblioteki  Publicznej  w  Masłowie   –  podjęta 
została 14 głosami „za”,  jednogłośnie i stanowi załącznik protokołu

Ad. 20.
Interpelacje i zapytania radnych. 
Radny Robert Fortuna zabrał głos odnośnie zorganizowanego „Tortu Kultury”, 
na który zaproszono wielu znamienitych gości, jednak nie zaproszono radnych 
rady powiatu; chodzi o panią Teodorę Jagiełło.
Odpowiedzi  udzielił  pan  Wójt  informując,  że  zaproszeni  zostali  m.in.: 
Przewodniczący  Rady  Powiatu,  Starosta,  Wojewoda;  natomiast  nie 
kierowaliśmy zaproszeń do wszystkich radnych powiatu.
Radny Fortuna zapytał  również,  czy na sesję Rady Gminy proszeni  są radni 
powiatu z terenu gminy.
Przewodnicząca Rady odpowiedziała, iż posiedzenie sesji ma charakter otwarty, 
w  związku  z  tym  każdy  może  w  nim  uczestniczyć.  Przewodniczący  Rady 
Powiatu  jest  zapraszany,  zaś  pan  Zarzycki,  będący  gospodarzem  sali  jest 
również informowany o każdym posiedzeniu.
Radny Bogusław Moskal  zgłosił  konieczność  naprawy drogi  w okolicy  pana 
Łoskota w Masłowie Drugim.
Sołtys sołectwa Wiśniówka – pan Robert Stępień zgłosił przystanek do naprawy 
naprzeciw wjazdu do kopalni, obok El-Budexu.
Więcej uwag radni nie zgłosili.

Ad. 21.
Sprawy organizacyjne, komunikaty.
Przewodnicząca Rady poinformowała, iż wpłynęła skarga na działanie wójta i 
urzędu, która zgodnie z właściwością została przekazana Komisji Rewizyjnej. 
Przewodnicząca  Rady  poprosiła  radnego  Rafała  Lis  –  Przewodniczącego 
Komisji o odczytanie opinii.
Radny Lis odczytał protokół Komisji Rewizyjnej z dnia 26 stycznia br. Komisja 
uznała skargę za bezzasadną.
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Przewodnicząca Genowefa Jaros odczytała pismo skierowane w odpowiedzi na 
w/w skargę. 
Po wyczerpaniu tematyki o godzinie 15.50 Przewodnicząca Rady podziękowała 
za udział w obradach i zamknęła posiedzenie. 

Protokolant:
Joanna Synak
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