
  Protokół Nr XIII/2007
z sesji Rady Gminy Masłów, 

która odbyła się w dniu 24 października 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  podziału  sołectwa  Mąchocice  Kapitulne  i  przyłączenie 

wydzielonej części do sołectwa Ciekoty, zmiany granic sołectw poprzez zmianę granic 

obrębu ewidencyjnego nr 8 Mąchocice Kapitulne, wyłączając jego część, zmiany granic 

obrębu ewidencyjnego nr 3 Ciekoty, przyłączając do obrębu wydzieloną część.

7. Projekt uchwały w sprawie wyboru ławników.

a)  przedstawienie wyników pracy Zespołu

b) powołanie Komisji Skrutacyjnej

c) przeprowadzenie głosowania tajnego w sprawie wyboru ławników

8. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy. 

9. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.

10. Sprawy organizacyjne, komunikaty.

Ad. 1.
Otwarcie sesji. 
Przewodnicząca Rady Gminy Genowefa Jaros w dniu 24 października 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 15 radnych, co wobec ustawowego składu Rady stanowi 100 % 
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,  który  został  przyjęty  w 



głosowaniu 15 głosami „za”, jednogłośnie i stanowi załącznik protokołu.

Ad. 4.
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
W głosowaniu 15 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. 
Wójt Gminy Masłów omówił realizowane zadania z zakresu inwestycji oraz zarządzenia 
wydane w okresie między sesjami. Ponadto Wójt omówił:

 wykonanie zatoczki autobusowej w Mąchocicach Kapitulnych;
 prace  związane  z  organizacją  wyborów  parlamentarnych,  co  spowodowało 

zwolnienie tempa prac m.in. związanych z fiszkami.
Radni nie zgłosili uwag.

Ad. 6.
Projekt  uchwały  w  sprawie  podziału  sołectwa  Mąchocice  Kapitulne  i  przyłączenie 
wydzielonej  części  do  sołectwa  Ciekoty,  zmiany  granic  sołectw poprzez  zmianę  granic 
obrębu ewidencyjnego nr 8 Mąchocice Kapitulne,  wyłączając jego część, zmiany granic 
obrębu ewidencyjnego nr 3 Ciekoty, przyłączając do obrębu wydzieloną część.
Temat przedstawił pan Bogusław Krukowski – Sekretarz Gminy.
Jest  to  projekt  będący  kolejnym  etapem  odłączenia  od  sołectwa  Mąchocice  Kapitulne 
przysiółka  Radostowa  i  przyłączenia  go  do  sołectwa  Ciekoty.  Sprawa  dotyczy  72 
mieszkańców, z czego 54 osoby są uprawnione do głosowania, co nie wpływa na liczbę 
radnych  z  danego  sołectwa.  Z  informacji  jakimi  dysponujemy  wynika,  że  27  osób  nie 
wymieniło dowodu osobistego. Procedura potrwa jeszcze około 2 lat.
Pan Wójt dodał, że jest to termin podany przez urzędnika, ale postaramy się, by sprawa 
została zakończona wcześniej.
Komisja Ochrony Środowiska, Gospodarki Gruntami i  Rolnictwa na posiedzeniu w dniu 
22.10.2007 roku pozytywnie zaopiniowała projekt (stanowi załącznik protokołu). 
Radna Małgorzata Kozubek zwróciła się z pytaniem, czy można od razu wprowadzić nazwy 
ulic na tym obszarze.
Sekretarz odpowiedział, że zajmiemy się tym, jak tylko uregulujemy sprawę przyłączenia, 
jednak nadanie nazw ulic musi nastąpić odrębną uchwałą.
Radny Kazimierz  Łakomiec zwrócił  się  z  informacją,  iż  duża liczba mieszkańców tego 
terenu nie wymieniła dowodu osobistego, gdyż oczekiwała zmiany administracyjnej, a co za 
tym idzie, zwolnienia z opłaty.
Sekretarz  poinformował,  że  wymiana  dowodu  osobistego  do  końca  2007  roku  jest 
zobligowana  ustawą,  natomiast  wymiana  wynikająca  ze  zmiany  administracyjnej  będzie 
zwolniona z opłaty na podstawie uchwały rady. 
Więcej uwag nie zgłoszono.
Uchwała  XIII/95/07  Rady  Gminy  Masłów  w  sprawie  podziału  sołectwa  Mąchocice 
Kapitulne i przyłączenie wydzielonej części do sołectwa Ciekoty, zmiany granic sołectw  
poprzez zmianę granic obrębu ewidencyjnego nr 8 Mąchocice Kapitulne, wyłączając jego  
część,  zmiany  granic  obrębu  ewidencyjnego  nr  3  Ciekoty,  przyłączając  do  obrębu 



wydzieloną  część –  została  podjęta  15  głosami  „za”,  jednogłośnie  i  stanowi  załącznik 
protokołu.

 
Ad. 7.
Projekt uchwały w sprawie wyboru ławników.
Temat przedstawiła Przewodnicząca Rady Gminy – Genowefa Jaros.
a)  przedstawienie wyników pracy Zespołu
Powołany  Zespół  opiniujący  kandydatów  na  ławników  zapoznał  się  z  zebranymi 
dokumentami  i  dokonał  oceny.  Przewodnicząca  odczytała  opinię  Zespołu;  kandydatury: 
pana Ludwika Michty, pani Renaty Siudak oraz pani Teresy Sobeckiej zostały zaopiniowane 
negatywnie z przyczyn formalnych. 
Przewodnicząca odczytała projekt uchwały.
Radni nie zgłosili uwag.
Uchwała XIII/96/07 Rady Gminy Masłów w sprawie zatwierdzenia listy kandydatów na 
ławników spełniających warunki określone ustawą i dopuszczonych do uczestniczenia w  
wyborach  – przyjęta została 15 głosami „za”, jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik 
protokołu.

b) powołanie Komisji Skrutacyjnej
Przewodnicząca Rady poprosiła radnych o zgłaszanie się do pracy w komisji. 
Radny Mirosław Januchta zgłosił radnego Roberta Fortunę.
Radna Aniela Cedro zgłosiła radną Teresę Osuch.
Radna Teresa Osuch zgłosiła radną Anielę Cedro.
Radni wyrazili zgodę. 
Na przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej zaproponowano pana Roberta Fortunę.
Uchwała XIII/97/07 Rady Gminy Masłów w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej  – 
została podjęta 12 głosami „za”, jednogłośnie i stanowi załącznik protokołu.

c) przeprowadzenie głosowania tajnego w sprawie wyboru ławników
Na  podstawie  art.  160  § 1  ustawy  z  dnia  27  lipca  2001  r.  –  Prawo  o  ustroju  sądów 
powszechnych (Dz.U. z 2001 r.  Nr 98,  poz.  1070 z późn.  zm.) przeprowadzone zostało 
głosowanie tajne.  
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytał protokół z głosowania tajnego w sprawie 
powołania kandydatów na ławników (stanowi załącznik).
Przewodnicząca odczytała projekt uchwały. 
Uchwała XIII/98/07 Rady Gminy Masłów w sprawie wyboru ławników – została przyjęta 
15 głosami „za”, jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik protokołu.

Ad. 8.
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy. 
Projekt przedstawiła pani Małgorzata Kumór – Skarbnik Gminy.
Zmiana  dotyczy  zwiększenia  planu  dochodów  gminy  o  łączną  kwotę  105.900  zł  oraz 
zwiększenia planu wydatków gminy w działach:
− 010 – Rolnictwo i łowiectwo (wprowadzenie zadania pn. Modernizacja ujęcia wody w 

Ciekotach) o kwotę 30.000 zł;



− 600 – Transport i łączność o kwotę 40.000 zł;
− 801 – Oświata i wychowanie  o kwotę 8.700 zł;
− 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza (SP Mąchocice Kapitulni oraz SP Mąchocice 

Scholasteria) o łączną kwotę 27.200 zł 
Ponadto dokonuje się przeniesienia miedzy działami, rozdziałami i paragrafami, zgodnie z 
załącznikami do przedstawionego projektu uchwały. 
Komisja  Budżetu  i  Finansów  na  posiedzeniu  w  dniu  22.10.2007  roku  zaopiniowała 
pozytywnie omawiany projekt (stanowi załącznik).
Radny  Andrzej  Pedrycz  zwrócił  się  z  prośbą,  by  kwota  50.000 zł  zdjęta  z  zadania  pn. 
„budowa kuchni zależnej w świetlicy przedszkolnej w budynku wielofunkcyjnym w Woli 
Kopcowej” została przeznaczona na inny cel w sołectwie. 
Pan  Wójt  odpowiedział,  że  Rada  winna  oceniać  budżet  jako  całość,  bez  podziału  na 
sołectwa.  Zadania,  które  realizujemy  zostały  zgłoszone  do  fiszek,  stąd  konieczność 
zgromadzenia środków na ich wykonanie, co nie znaczy, że inne zadania wypadają. Jest to 
tylko przesunięcie w czasie realizacji tych inwestycji.
Radny  Pedrycz  zwrócił  uwagę  na  fakt,  iż   zaproponowano  formę  kateringu  w  Woli 
Kopcowej, co znacznie zwiększy koszty posiłku. Biorąc pod uwagę koszty – taniej będzie 
przygotowywać posiłki na miejscu, w Woli Kopcowej. 
Pan Wójt odpowiedział, że utworzenie kuchni spełniającej wymogi Sanepidu wiąże się z 
koniecznością  wygospodarowania  dodatkowego  pomieszczenia.  Przeanalizowaliśmy  ten 
problem  i  na  dzień  dzisiejszy  tylko  dwie  kuchnie  przy  tego  typu  obiektach  spełniają 
podstawowe wymagania, tj. w Masłowie Pierwszym i Mąchocicach Scholasterii, stąd takie 
rozwiązanie.  Jeśli  Rada  zechce  ponownie  stworzyć  zespół  i  przeanalizować  sytuację  to 
jesteśmy przygotowani.
Więcej uwag nie zgłoszono.  
Uchwała XIII/99/07 Rady Gminy Masłów w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy – 
została podjęta 15 głosami „za”,  jednogłośnie i stanowi załącznik protokołu.

Ad. 9. 
Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
Radny Tadeusz Kumański zabrał głos odnośnie:

1) uzupełnienia kruszywem przejścia między dwiema drogami w Wiśniówce,
2) uzupełnienia brakujących koszy przy naprawionych przystankach autobusowych;
3) sytuacji dotyczącej ścieżki przy torach.

Pan  Włodzimierz  Korona  –  Wójt  Gminy  odpowiedział,  że  jeżeli  chodzi  o  dokończenie 
przejścia okazało się, że w Wiśniówce zabrakło kruszywa, w związku z tym temat przesunął 
się w czasie. Jednak mamy deklarację z Kieleckich Zakładów Surowców Mineralnych, że 
otrzymamy trochę dolomitu, w związku z tym zadanie zrealizujemy.

Temat przystanków powinien być wykonany, sprawdzimy to.
Zaś jeśli chodzi o drogę – mamy problem z ekipą, gdyż brakuje nam osób. Prowadzimy 

rozmowy z zakładem karnym i jeśli uda nam się pozyskać grupę ludzi – zrealizujemy temat.
Przewodnicząca udzieliła głosu radnemu Andrzejowi Kułak, w sprawie drogi w Masłowie 
Pierwszym . Zaplanowany remont odcinka drogi o długości 260 m nie został zrealizowany, 
odcinek około 100 m – brak pobocza.
Wójt  odpowiedział,  że  zadanie  jest  w  trakcie  realizacji,  nie  mamy  jeszcze  odbioru,
a ponieważ jest to temat powiatu, więc sprawdzimy jak wygląda sytuacja.



Radny   Robert  Fortuna  poprosił  o  dowiezienie  kilku  dren  w związku z  przeniesieniem 
przystanku.
Wójt odpowiedział, że realizacja była przewidziana więc sprawdzimy na jakim jest etapie.
Radny Mirosław Januchta podziękował za wykonanie przejścia dla pieszych.
Radna  Małgorzata  Kozubek  zwróciła  się  z  pytaniem,  czy  naprawione  oświetlenie
w Masłowie Pierwszym, gdzie lampy zostały skradzione.
Wójt  odpowiedział,  że  celowo  nie  zlecaliśmy  uzupełnienia,  gdyż  nie  jest  to  usterka 
techniczna, a zwykła bezmyślność.
Radny Kazimierz  Łakomiec zgłosił  zarwany przepust  w Mąchocicach Scholasterii  obok 
posesji nr 24.
Radny  Fortuna  zwrócił  się  z  pytaniem,  na  jaki  cel  przeznaczona  zostanie  nagroda  za  I 
miejsce w Turnieju Miast i Gmin.
Wójt odpowiedział, że czekamy jeszcze na wręczenie nagrody, gdyż zamieszanie polityczne 
spowodowało przesunięcie terminu. 
Radny Pedrycz zwrócił się  z prośbą o postawienie w pobliżu Domu Ludowego w Woli 
Kopcowej dodatkowego kosza do segregacji śmieci z przeznaczeniem na makulaturę.
Wójt  odpowiedział,  że  z  uwagi  na  fakt,  iż  pojemniki  na  śmieci  segregowane  zostały 
pozyskane w ramach umowy ze Związkiem Gmin Gór Świętokrzyskich, musimy sprawdzić 
czy jest zgoda na odbiór tego typu śmieci. Jeśli tak, to taki pojemnik zostanie ustawiony. 
Radny Rafał Brzoza podziękował za wykonanie ulicy Panoramicznej w Masłowie Drugim.
Przewodnicząca udzieliła  głosu radnej  Kozubek w sprawie segregacji  śmieci.  W gminie 
Bocheniec  (w  kierunku  Małogoszczy)  działa  firma  zbierająca  nieodpłatnie  śmieci 
segregowane, prośba o zainteresowanie się tym tematem.
Wójt  odpowiedział,  że  z  uwagi  na  przynależność  do  metropolii  kieleckiej,  jesteśmy 
zobligowani do niektórych umów. Nasze śmieci składowane są na Promniku z uwagi na to, 
że  mamy  podpisaną  umowę  z  MPO,  która  gwarantuje  odbiór  śmieci.  Nie  możemy 
samodzielnie wybierać firmy, chyba że Rada podejmie taką decyzję i gruntownie zmieni 
system gospodarki śmieciami na terenie gminy.
Radny Rafał  Lis  zapytał  czy MPO ma obowiązek opróżniania koszy przy przystankach 
autobusowych.
Pan Wójt odpowiedział, że taki zapis jest w umowie.
Radna Teresa Osuch zwróciła uwagę, że podczas remontu drogi w Dąbrowie nie zostały 
wykonane pobocza.
Wójt odpowiedział, że nie ma jeszcze odbioru, prace są w trakcie realizacji.
Pan Jan Sobecki – sołtys sołectwa Mąchocice Kapitulne zabrał głos odnośnie dowozu dzieci 
do szkoły.
Pan Staszowski – mieszkaniec sołectwa Mąchocice Kapitulne zwrócił się z prośbą do rady o 
przedłużenie trasy przejazdu autobusu szkolnego o około 800 m z 2600 m. 
Wójt odpowiedział, że temat był analizowany z panią Kunderą. Z naszych ustaleń wynika, 
że  kurs  poranny  zabiera  dzieci,  problem  jest  z  późniejszym  kursem,  który  należy 
skorygować poprzez dostosowanie godzin rozpoczęcia zajęć w szkołach: w Mąchocicach 
Kapitulnych oraz Mąchocicach Scholasterii.  Postaramy się jakoś rozwiązać ten problem, 
jednak nie mogę zagwarantować dodatkowego kursu, gdyż gminy na to nie stać.
Sołtys sołectwa Masłów Drugi – pan Stanisław Winiarski poinformował, że wycięte zostały 
krzaki przy wjeździe do Doliny Marczakowej, jednak nie zostały uprzątnięte.
Pan Wójt odpowiedział, że namawia mieszkańców do uprzątnięcia. Jeśli nikt się nie zgłosi – 



wyślemy kogoś, kto to uprzątnie.
Pan Goncerzewicz – przedstawiciel  Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Mąchocic Scholasterii
i  Ciekot „Żeromszczyzna” podziękował za  wykonanie  oznaczeń na drodze w przełomie 
Lubrzanki i poprosił o wykonanie pobocza, co znacznie poprawi bezpieczeństwo.
Odpowiedzi udzielił  Wójt, informując że wspólnie z powiatem postaramy się wykonać to 
zadanie w przyszłym roku.
Pan Goncerzewicz poinformował, że Stowarzyszenie stara się uruchomić program „Przełom 
Lubrzanki” w celu poprawnienia atrakcyjności miejsca. 
Więcej uwag nie zgłoszono.

Ad. 10.
Sprawy organizacyjne, komunikaty.
Pan Włodzimierz Korona poinformował, że w niedługim czasie zwrócimy się z prośbą do 
radnych  w  sprawie  zorganizowania  spotkania  mającego  na  celu  omówienie  projektu 
budżetu i wniosków jakie zostały złożone. Taka forma umożliwi łatwiejsze dopracowanie 
zadań inwestycyjnych, a co za tym idzie, skuteczniejsze przygotowanie projektu budżetu.
Po wyczerpaniu tematyki o godzinie 15.50 Przewodnicząca Rady podziękowała za udział w 
obradach i zamknęła posiedzenie. 

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


