
  Protokół Nr X/2007

z sesji Rady Gminy Masłów, 

która odbyła się w dniu 28 czerwca 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. Projekt  uchwały  w  sprawie  przeznaczenia  do  sprzedaży  działki  Nr  90/1 

położonej w Domaszowicach..
7. Projekt  uchwały  w sprawie  przeznaczenia  do  sprzedaży  działki  Nr  440/2 

położonej w Brzezinkach.
8. Projekt uchwały w sprawie dzierżawy części działki Nr 1072/1 położonej w 

obrębie ewidencyjnym Masłów Drugi dla potrzeb Gminy Masłów na okres 5 
lat.

9. Projekt uchwały w sprawie dzierżawy części działki Nr 1073/3 położonej w 
obrębie ewidencyjnym Masłów Drugi dla potrzeb Gminy Masłów na okres 5 
lat.

10.Projekt uchwały w sprawie dzierżawy działki Nr 1073/4 o pow. 0,2000 ha 
położonej  w  obrębie  ewidencyjnym  Masłów  Drugi  dla  potrzeb  Gminy 
Masłów na okres 5 lat.

11.Informacja dot. działki nr ewid. 910 położonej w miejscowości Mąchocice 
Kapitulne , objętej procesem komunalizacji.

12.Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy. 
13.Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia Gminy 

Masłów w poczet członków Banku Spółdzielczego w Kielcach. 
14. Projekt  uchwały  w  sprawie  warunków  wykonania  odcinka  sieci 

wodociągowej w m. Masłów Pierwszy i zwolnienia z opłaty regulaminowej 
wnioskodawców dz. nr ewid. 911/5 – właścicielem jest P. Dariusz Kuzka 
zam. Masłów Pierwszy i dz. nr ewid. 911/7 – właścicielem jest P. Dorota 
Kuzka zam. Masłów Pierwszy.

15. Projekt  uchwały  w  sprawie  warunków  wykonania  odcinka  sieci 
wodociągowej w m. Masłów Pierwszy i zwolnienia z opłaty regulaminowej 
wnioskodawców dz. nr ewid. 956/5 – właścicielem jest P. Mirosław Woźniak 
zam. Kielce i dz. nr ewid. 956/5 – właścicielem jest P. Zbigniew Rusek zam. 
Kielce.
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16.Projekt  uchwały  w sprawie  wybudowanego  budynku  gospodarczego  przy 
istniejącej stacji wodociągowej w Ciekotach. 

17.Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
18.Sprawy organizacyjne, komunikaty.

Ad. 1.
Otwarcie sesji. 
Przewodnicząca Rady Gminy Genowefa Jaros w dniu 28 czerwca 2007 roku  
o  godzinie  14.10  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 13 radnych, co wobec ustawowego składu 
Rady  15  radnych  stanowi  87  %  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.
Pan  Włodzimierz  Korona  –  Wójt  Gminy  zwrócił  się  z  prośbą  o  zdjęcie  z 
porządku obrad punktu 6 i 7 – tj. projekt uchwały w sprawie sprzedaży działki 
Nr  90/1  w  Domaszowicach  i  działki  Nr  440/2  w  Brzezinkach,  z  uwagi  na 
negatywną  opinie  Komisji  Ochrony  Środowiska,  Gospodarki  Gruntami  i 
Rolnictwa oraz Komisji Budżetu i Finansów. W miesiącu lipcu planowana jest 
sesja objazdowa po terenach gminnych, w związku z powyższym, Rada będzie 
miała możliwość oceny sytuacji w terenie.

Radni, w głosowaniu 13 „za’, jednogłośnie przyjęli zmianę.
Pan Bogusław Krukowski – Sekretarz Gminy poprosił o wniesienie do porządku 
obrad punktu 15a – projekt uchwały w sprawie  warunków wykonania odcinka 
sieci wodociągowej w m. Domaszowice i zwolnienia z opłaty regulaminowej 
wnioskodawców  dz.  nr  ewid.  59/3  i  59/11  –  właścicielem  jest  P.  Alina 
Poniewierska zam. Kielce,  dz. nr ewid. 59/12 – właścicielem jest P. Dariusz 
Wilczek zam. Kielce,  dz.  nr  ewid.  59/7 – właścicielem jest  P. Marcin Durło 
zam. Kielce,  dz.  nr  ewid.  59/8 – właścicielem jest  P.  Cezary Pacholec  zam. 
Kielce,  dz.  nr  ewid.  59/9 – właścicielem jest  P.  Dariusz Lewandowski  zam. 
Kielce.  Projekt  został  szczegółowo  omówiony  na  Komisji  ds.  Inwestycji  i 
otrzymał pozytywną opinię Komisji.

Radni, w głosowaniu 13 „za’, jednogłośnie przyjęli zmianę.
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Radni  przyjęli  porządek  wraz  ze  zmianami  13  głosami  „za”,  jednogłośnie 
(stanowi załącznik protokołu).

Ad. 4.
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
W głosowaniu 13 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. 
Włodzimierz  Korona  –Wójt  Gminy  omówił  realizowane  zadania  z  zakresu 
inwestycji oraz rozporządzenia wydane w okresie między sesjami. Ponadto Wójt 
omówił:

 rozstrzygnięcie  przetargów,  m.in.  na  przejście  przez  jezdnię  w 
Mąchocicach Kapitulnych ;

 kilka dużych imprez na lotnisku, z informacji, jakie napływają – ocenione 
pozytywnie, w związku z tym przymierzamy się do kolejnej, jaką będą 
Dożynki Gminne. 

Radni nie zgłosili uwag i przyjęli sprawozdanie do akceptującej wiadomości.

Ad. 6.
(wykreślony)

Ad. 7.
(wykreślony)

Ad. 8.
Projekt  uchwały  w sprawie  dzierżawy części  działki  Nr  1072/1 położonej  w 
obrębie ewidencyjnym Masłów Drugi dla potrzeb Gminy Masłów na okres 5 lat.
Projekt przedstawiła szczegółowo pani Edyta Hrabąszcz.
Teren  (jak  również  działki,  o  których  mowa  w  kolejnych  dwóch  punktach 
porządku  obrad)  dzierżawiony  jest  na  potrzeby  budowy  boiska  sportowego. 
Kwota czynszu, w przypadku działki Nr 1072/1 o pow. 0,2108 ha, wynosi 300 
zł za każdy rok dzierżawy. 
Komisja  Ochrony  Środowiska,  Gospodarki  Gruntami  i  Rolnictwa,  w  dniu 
25.06.2007 roku pozytywnie zaopiniowała niniejszy projekt uchwały. 
Komisja  Budżetu  i  Finansów  pozytywnie  zaopiniowała  projekt  w  dniu 
26.06.2007 r. (stanowi załącznik protokołu). 
Radni nie zgłosili uwag.
Uchwała Nr X/75/07 Rady Gminy Masłów w sprawie dzierżawy części działki  
Nr  1072/1  położonej  w  obrębie  ewidencyjnym  Masłów  Drugi  dla  potrzeb  
Gminy  Masłów  na  okres  5  lat –  przyjęta  została  w  głosowaniu  13  „za”, 
jednogłośnie i stanowi załącznik protokołu.
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Ad. 9.
Projekt  uchwały  w sprawie  dzierżawy części  działki  Nr  1073/3 położonej  w 
obrębie ewidencyjnym Masłów Drugi dla potrzeb Gminy Masłów na okres 5 lat.
Temat omówiła pani Edyta Hrabąszcz. 
Komisja Ochrony Środowiska, Gospodarki Gruntami i Rolnictwa zaopiniowała 
pozytywnie omawiany projekt (opinia z dnia 25 czerwca 2007 roku). 
Komisja Budżetu i  Finansów w dniu 26.06.2007 r.  pozytywnie zaopiniowała 
niniejszy projekt. 
Radni nie zgłosili uwag. 
Uchwała Nr X/76/07 Rady Gminy Masłów w sprawie dzierżawy części działki  
Nr  1073/3  położonej  w  obrębie  ewidencyjnym  Masłów  Drugi  dla  potrzeb  
Gminy  Masłów  na  okres  5  lat –  przyjęta  została  w  głosowaniu  13  „za”, 
jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik protokołu.

Ad. 10.
Projekt  uchwały  w  sprawie  dzierżawy  działki  Nr  1073/4  o  pow.  0,2000  ha 
położonej w obrębie ewidencyjnym Masłów Drugi dla potrzeb Gminy Masłów 
na okres 5 lat.
Temat szczegółowo przedstawiła pani Edyta Hrabąszcz.
Kwota czynszu, w przypadku tej działki wynosi 290 zł za każdy rok dzierżawy. 
Przewodnicząca  Komisji  Ochrony  Środowiska,  Gospodarki  Gruntami  i 
Rolnictwa  zaopiniowała  pozytywnie  omawiany  projekt  uchwały  (stanowi 
załącznik protokołu). 
Przewodniczący Komisji Budżetu i  Finansów odczytał   pozytywną opinię do 
niniejszego projektu (stanowi załącznik).
Radni nie wnieśli uwag.
Uchwała  Nr X/77/07  Rady Gminy Masłów w sprawie  dzierżawy działki  Nr 
1073/4 o pow. 0,2000 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Masłów Drugi dla  
potrzeb Gminy Masłów na okres 5 lat – podjęta została w głosowaniu 13 „za”, 
jednogłośnie i stanowi załącznik protokołu.

Ad. 11.
Informacja  dot.  działki  nr  ewid.  910  położonej  w  miejscowości  Mąchocice 
Kapitulne , objętej procesem komunalizacji.
Pani Edyta Hrabąszcz szczegółowo przedstawiła temat.
Radna  Aniela  Cedro  –  Przewodnicząca  Komisji  Ochrony  Środowiska, 
Gospodarki  Gruntami  i  Rolnictwa  odczytała  opinię  w  tej  sprawie  z  dnia  
25 czerwca 2007 roku (stanowi załącznik).
Radny  Mirosław  Januchta  –  Przewodniczący  Komisji  Budżetu  i  Finansów 
poinformował,  że  Komisja  również  zapoznała  się  z  informacją  w  dniu  
26 czerwca 2007 roku (stanowi załącznik).
Radni nie zgłosili uwag.
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Ad. 12.
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy. 
Temat przedstawił pan Bogusław Krukowski – Sekretarz Gminy. 
Zmiana  dotyczy  zwiększenia  planu  dochodów  o  kwotę  7.260  zł,  z  tego 
zmniejsza się  plan dochodów o kwotę 68.436 zł  w dziale  600 – Transport  i 
łączność.  Wynika to faktu,  iż  gmina otrzymała  dotacje  celowe z  powiatu  na 
zadania  bieżące  realizowane  na  podstawie  porozumień  między  jednostkami 
samorządu terytorialnego. 
Ponadto zwiększa się plan dochodów o kwotę 75.696 zł  oraz zwiększa się plan 
wydatków gminy o kwotę ogólną 7.260, z tego: zmniejsza się plan wydatków o 
kwotę 92.848 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu o kwotę 100.108 zł.
Komisja  Budżetu  i  Finansów  na  posiedzeniu  w  dniu  26.06.br.  pozytywnie 
zaopiniowała niniejszy projekt uchwały (stanowi załącznik protokołu).
Radni nie wnieśli uwag.
Uchwała X/78/07 Rady Gminy Masłów w sprawie zmiany uchwały budżetowej  
– została  podjęta  13 głosami „za”,  jednogłośnie.  Uchwała  stanowi  załącznik 
protokołu.

Ad. 13.
Projekt  uchwały  w sprawie zmiany uchwały  w sprawie przystąpienia  Gminy 
Masłów w poczet członków Banku Spółdzielczego w Kielcach. 
Szczegółowych wyjaśnień dokonał Sekretarz Gminy Masłów – pan Bogusław 
Krukowskki. 
Projekt niniejszej uchwały podyktowany został zwiększeniem wartości udziału 
członkowskiego w Banku Spółdzielczym  w Kielcach z kwoty 70 zł na 75 zł. 
Radny Robert Fortuna zapytała, czy analizowane zostały oferty innych banków.
Pan  Wójt  odpowiedział,  że  każdorazowo  przy  przetargach  analizowane  i 
porównywane są oferty różnych banków. Na tej podstawie dokonuje się wyboru. 
Radni nie zgłosili więcej uwag.
Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała przedstawiany projekt 
(stanowi załącznik protokołu). 
Uchwała  Nr  X/79/07  Rady  Gminy  Masłów  w  sprawie  zmiany  uchwały  
w  sprawie  przystąpienia  Gminy  Masłów  w  poczet  członków  Banku 
Spółdzielczego w Kielcach – przyjęta została 13 głosami „za”, jednogłośnie i 
stanowi załącznik protokołu.

Ad. 14.
Projekt uchwały w sprawie warunków wykonania odcinka sieci wodociągowej 
w m. Masłów Pierwszy i zwolnienia z opłaty regulaminowej wnioskodawców 
dz. nr ewid. 911/5 – właścicielem jest P. Dariusz Kuzka zam. Masłów Pierwszy 
i dz. nr ewid. 911/7 – właścicielem jest P. Dorota Kuzka zam. Masłów Pierwszy.
Temat przedstawił pan Dariusz Korczyński – Kierownik Referatu Budownictwa 
i Gospodarki Przestrzennej. 
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Projekt  dotyczy  działek  zlokalizowanych  przy  ul.  Lotniczej.  Inwestorzy  w 
ramach środków własnych deklarują wybudowanie sieć wodociągowej wraz z 
przyłączami do swoich posesji, którą zobowiązują się przekazać nieodpłatnie na 
majątek Gminy Masłów. 
Komisja  do  spraw  Inwestycji,  na  posiedzeniu  w  dniu  25.06.2007  roku 
pozytywnie zaopiniowała niniejszy projekt (stanowi załącznik protokołu). 
Przewodniczący  Komisji  Budżetu  i  Finansów  –  radny  Mirosław  Januchta 
poinformował,  że  Komisja  również  nie  ma zastrzeżeń  i  pozytywnie  opiniuje 
omawiany projekt. 
Radni nie zgłosili uwag.
Uchwała Nr X/80/07 Rady Gminy Masłów w sprawie warunków wykonania 
odcinka  sieci  wodociągowej  w  m.  Masłów  Pierwszy  i  zwolnienia  z  opłaty  
regulaminowej  wnioskodawców  dz.  nr  ewid.  911/5  –  właścicielem  jest  P.  
Dariusz Kuzka zam. Masłów Pierwszy i dz. nr ewid. 911/7 – właścicielem jest  
P.  Dorota Kuzka zam. Masłów Pierwszy – została  podjęta 13 głosami „za”, 
jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik protokołu.

Ad. 15.
Projekt uchwały w sprawie warunków wykonania odcinka sieci wodociągowej 
w m. Masłów Pierwszy i zwolnienia z opłaty regulaminowej wnioskodawców 
dz. nr ewid. 956/5 – właścicielem jest P. Mirosław Woźniak zam. Kielce i dz. nr 
ewid. 956/5 – właścicielem jest P. Zbigniew Rusek zam. Kielce.
Pan Dariusz Korczyński szczegółowo omówił projekt.
Projekt  dotyczy  planowanej  inwestycji  zlokalizowanej  przy  zbiegu  ulic 
Granicznej i Sosnowej w Woli Kopcowej. 
Komisja  do  spraw  Inwestycji  pozytywnie  zaopiniowała  omawiany  projekt 
uchwały.
Komisja Budżetu i Finansów również pozytywnie zaopiniowała projekt (stanowi 
załącznik protokołu). 
Radni nie zgłosili uwag.
Uchwała Nr X/81/07 Rady Gminy Masłów w sprawie warunków wykonania 
odcinka  sieci  wodociągowej  w  m.  Masłów  Pierwszy  i  zwolnienia  z  opłaty  
regulaminowej  wnioskodawców  dz.  nr  ewid.  956/5  –  właścicielem  jest  P.  
Mirosław Woźniak  zam.  Kielce  i  dz.  nr  ewid.  956/5  –  właścicielem jest  P.  
Zbigniew  Rusek  zam.  Kielce –  przyjęta  została  w  głosowaniu  13  „za”, 
jednogłośnie i stanowi załącznik protokołu.

Ad. 15a.
Projekt uchwały w sprawie warunków wykonania odcinka sieci wodociągowej 
w m. Domaszowice i zwolnienia z opłaty regulaminowej wnioskodawców dz. nr 
ewid. 59/3 i 59/11 – właścicielem jest P. Alina Poniewierska zam. Kielce, dz. nr 
ewid. 59/12 – właścicielem jest P. Dariusz Wilczek zam. Kielce, dz. nr ewid. 
59/7  –  właścicielem jest  P.  Marcin  Durło  zam.  Kielce,  dz.  nr  ewid.  59/8  – 
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właścicielem  jest  P.  Cezary  Pacholec  zam.  Kielce,  dz.  nr  ewid.  59/9  – 
właścicielem jest P. Dariusz Lewandowski zam. Kielce.
Temat szczegółowo przedstawił pan Dariusz Korczyński – Kierownik referatu 
Budownictwa.
Pięciu  inwestorów  zobowiązuje  się  wykonać  odcinek  sieci  wodociągowej  o 
długości około 300 m w ramach własnych środków i przekazać go nieodpłatnie 
na majątek gminy.
Komisja  do  spraw  Inwestycji  na  posiedzeniu  w  dniu  25.06.br.  pozytywnie 
zaopiniowała omawiany projekt uchwały(stanowi załącznik protokołu).
Komisja  Budżetu  i  Finansów  na  posiedzeniu  w  dniu  26.06.br.  pozytywnie 
opiniuje niniejszy projekt. 
Radni nie zgłosili uwag.
Uchwała Nr X/83/07 Rady Gminy Masłów w sprawie warunków wykonania 
odcinka  sieci  wodociągowej  w  m.  Domaszowice  i  zwolnienia  z  opłaty  
regulaminowej wnioskodawców dz. nr ewid. 59/3 i 59/11 – właścicielem jest P.  
Alina  Poniewierska  zam.  Kielce,  dz.  nr  ewid.  59/12  –  właścicielem jest  P.  
Dariusz Wilczek zam. Kielce, dz. nr ewid. 59/7 – właścicielem jest P. Marcin  
Durło zam. Kielce, dz. nr ewid. 59/8 – właścicielem jest P. Cezary Pacholec  
zam. Kielce,  dz.  nr ewid.  59/9 – właścicielem jest  P.  Dariusz Lewandowski  
zam. Kielce – została  podjęta w głosowaniu 13 „za”,  jednogłośnie  i  stanowi 
załącznik protokołu.

Ad. 16.
Projekt  uchwały  w  sprawie  wybudowanego  budynku  gospodarczego  przy 
istniejącej stacji wodociągowej w Ciekotach. 
Pan  Dariusz  Korczyński  –  Kierownik  referatu  Budownictwa  przedstawił 
szczegółowo projekt uchwały. 
Budynek gospodarczy w Ciekotach, w którym umieszczono urządzenia (m.in. 
sprężarka)  niezbędne  do  prawidłowego  funkcjonowania  sieci  wodociągowej 
zostanie  przekazany  do  nieodpłatnego  użytkowania  przez  Międzygminny 
Związek  Wodociągów  i  Kanalizacji  w  Kielcach.  Wartość  przekazywanego 
zadania inwestycyjnego wynosi 22.411,74 zł.
Komisja  do  spraw  Inwestycji  pozytywnie  zaopiniowała  niniejszy  projekt 
uchwały na posiedzeniu w dniu 25.06.br.
Przewodniczący Komisji  Budżetu i Finansów odczytał opinię Komisja z dnia 
26.06.2007r. (stanowi załącznik protokołu). Komisja pozytywnie zaopiniowała 
omawiany projekt. 
Radni nie wnieśli uwag.
Uchwała  Nr  X/83/07  Rady  Gminy  Masłów  w  sprawie  przekazania 
wybudowanego budynku gospodarczego przy istniejącej stacji wodociągowej w  
Ciekotach  –  przyjęta  została  w głosowaniu  13  „za”,  jednogłośnie  i  stanowi 
załącznik protokołu.
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Ad. 17.
Interpelacje i zapytania radnych. 
Radny  Robert  Fortuna  zwrócił  się  z  prośbą  o  udrożnienie  rowów  
w Mąchocicach Kapitulnych (Zakaniów) i zapytał, czy istnieje szansa, że będzie 
to wykonane w tym roku.
Pan  Wójt  odpowiedział,  że  decyzja  zostanie  podjęta  po  rozeznaniu  się  
w zakresie zadania.
Radny  Fortuna  zgłosił  niebezpieczeństwo  związane  z  dużą  ilością  piasku  na 
drodze obok dawnego budynku mleczarni. Naruszenie przepustu i spływ wód 
(związany  z  budową chodnika)  od  posesji  pana  Pedrycza  sprawia,  że  wody 
deszczowe nagromadziły duże ilości piasku na drodze.
Pan Wójt odpowiedział, że wykonany odcinek chodnika stanowił pierwszy etap 
budowy.  Problem ten  był  zgłaszany  przez  pana  radnego,  jednak  dopiero  po 
wykonaniu  drugiego  etapu  prac  uregulowana  zostanie  sprawa  spływu  wód i 
przeanalizujemy czy nie nastąpiło zakłócenie. 
Radna Aniela Cedro: odnośnie organizacji  kolonii letnich (częściowo płatne), 
czy jest informacja jak wygląda sytuacja w gminach ościennych.
Pan Wójt odpowiedział, ze niektóre gminy nie zajmują się tym zadaniem, inne 
jak  np.  Piekoszów czy Bodzentyn  działają  podobnie.  W tym roku udało  się 
zorganizować  grupę 110 osób na kolonie  letnie  i  drugą,  mniejszą   grupę na 
wyjazd na Węgry. 
Radny Kazimierz Rachwał zgłosił zniszczenie przepustu na drodze powiatowej 
w Domaszowicach.
Pan Wójt wyjaśnił, że odbyły się rozmowy i jest deklaracja ze strony dyrektora 
Komorniczaka, będzie naprawione.
Radna Małgorzata Kozubek poprosiła o przedstawienie informacji dot. ilości i 
wymiaru godzin instruktorów zatrudnionych przez gminę
Radny Bogusław Moskal zgłasza uszkodzenie lustra w Masłowie Drugim oraz 
potrzebę poprawy widoczności drogi na łuku do Brzezinek.
Radny Mirosław Januchta  zgłasza bałagan na przystankach autobusowych.
Radny  Fortuna  poprosił  o  naprawę  wiaty  przystankowej  w  Mąchocicach 
Kapitulnych (Golica).
Radny  Andrzej  Pedrycz  poruszył  temat  busów  i  bałaganu  nad  zalewem  w 
Cedzynie.
Wójt odpowiedział, że teren przyległy do zalewu – jest własnością Nadleśnictwa 
Daleszyce. Z uwagi na fakt, iż umowa została nam wypowiedziana, nie mamy 
żadnego obowiązku by dbać o czystość tego miejsca, za porządek odpowiada 
właściciel. Dlatego wyślemy pismo do nadleśnictwa z informacją, że jeśli nie 
zadbają o czystość terenu – skierujemy sprawę na drogę sądową. 
Co  do  busów,  Wójt  wyjaśnił,  że  gmina  nie  ma  żadnego  wpływu  na  ilość 
prywatnych przewoźników i jakość świadczonych przez nich usług. Mieliśmy 
informację,  że  pojawiła  się  osoba  deklarująca  wykonanie  usług  na  trasie 
Mąchocice Kapitulne Górne, przez Masłów, Domaszowice do Kielc. Jednak do 
dziś, firma ta nie uruchomiła tej trasy. 
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Wójt  dodał  również,  że  w  niedługim  czasie  będziemy  zobligowani  do 
przedstawienia zmian w komunikacji publicznej, gdyż koszt dofinansowania jest 
bardzo wysoki. Ponadto, z uwagi na prywatyzację MZK – może się okazać, że 
nie wszystkie kursy zostaną utrzymane. 
Radny  Rafał  Brzoza  zgłosił  brak  kosza  na  przystanku  autobusowym  w 
Masłowie Drugim (Nademłyn).
Pan Wójt  odpowiedział,  że rozpoczynają  się prace związane z montowaniem 
brakujących koszy.
Sołtys  sołectwa  Mąchocice  Kapitulne  –  pan  Jan  Sobecki  zgłosił  potrzebę 
udrożnienia  przepustu  obok posesji  Nr  35  oraz  konieczność  uporządkowania 
drogi w kierunku Św. Katarzyny i w kierunku Bęczkowa, gdzie drzewa zarastają 
pas drogowy, stwarzając tym samym zagrożenie.
W posiedzeniu uczestniczy pan Roman Kosik, który poprosił o udzielenie głosu.
Pan Kosik przedstawił sprawę zakupu działki w Masłowie Pierwszym i problem 
drogi dojazdowej do tych terenów.
Pan Wójt wyjaśnił, że problem ten był poruszany na forum Rady w poprzedniej 
kadencji i zadeklarował, że Rada Gminy, podczas sesji objazdowej uda się w 
teren celem dokładniejszego zapoznania się. 
Więcej uwag nie zgłoszono.

Ad. 18.
Sprawy organizacyjne, komunikaty.
Wójt  poinformował,  że  w najbliższy  weekend,  na  terenie  gminy  odbędą  się 
Mistrzostwa  Polski  w Kolarstwie.  Za najlepszy doping organizatorzy  oferują 
nagrodę w postaci 2 rowerów.
Ponadto Wójt dodał, że miesiącu lipcu planowa jest sesja objazdowa (przed 20 
lipca), o czym Rada zostanie poinformowana po ustaleniu szczegółów.
Po wyczerpaniu tematyki o godzinie 15.20 Przewodnicząca Rady podziękowała 
za udział w obradach i zamknęła posiedzenie. 

Protokolant:
Joanna Synak
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