
  Protokół Nr XVII/2008
z sesji Rady Gminy Masłów, 

która odbyła się w dniu 28 lutego 2008 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.Informacja o działkach gminnych.
7.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części działki nr 102 o 
powierzchni 0,0220 ha położonej w Barczy.
8.Projekt  uchwały  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  wydzierżawienie  działki  nr  438  o 
powierzchni  0,1000 ha położonej  w obrębie  ewidencyjnym Masłów Drugi,  w sołectwie 
Dolina Marczakowa.
9.Projekt uchwały w sprawie przekazania zwiększenia wartości stacji uzdatniania wody w 
Ciekotach  przekazanej  do  nieodpłatnego  użytkowania  przez  Międzygminny  Związek 
Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach.
10.Projekt uchwały w sprawie przekazania zwiększonej wartości przyłączy wodociągowych 
w  miejscowości  Domaszowice  przekazanych  do  nieodpłatnego  użytkowania  przez 
Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach.
11.Projekt  uchwały  w  sprawie  wyłączenia  z  nieodpłatnego  użytkowania  przez 
Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach przyłącza wodociągowego 
w miejscowości Domaszowice 172. 
12.Projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Wiśniówce.
13.Projekt  uchwały  w  sprawie  zmiany  statutu  Zespołu  Obsługi  Oświaty  i  Kultury  w 
Masłowie.
14.Projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówek zorganizowanych w 
szkołach podstawowych i  zespołach szkół,  prowadzonych przez  Gminę Masłów,  w tym 
wysokości opłat wnoszonych przez uczniów oraz nauczycieli i innych pracowników szkoły 
za korzystanie z posiłków w tych stołówkach.
15.Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Masłów na 2008 rok. 

a)wystąpienie Wójta w sprawie przedstawionego projektu budżetu 
b)przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej
c)przedstawienie  opinii  komisji  stałych  Rady  Gminy  Masłów  w  sprawie  projektu 
budżetu
d)stanowisko Komisji Budżetu i Finansów do zgłoszonych poprawek
e)głosowanie nad poprawkami
f)głosowanie nad przyjęciem uchwały 

16.Projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy Gminnego Ośrodka Kultury w Masłowie i 
nadania Statutu Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Masłowie.
17.Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
18.Sprawy organizacyjne, komunikaty.



Ad. 1.
Otwarcie sesji. 
Przewodnicząca Rady Gminy Genowefa Jaros w dniu 28 lutego 2008 roku o godzinie 12.10 
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  12  radnych,  co  wobec  ustawowego  składu  Rady  15  radnych 
stanowi 80 % 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.
Wójt Gminy Masłów Włodzimierz Korona zwrócił się z prośbą o wycofanie punktu 14 – 
Projekt uchwały w sprawie  ustalenia zasad korzystania ze stołówek zorganizowanych w 
szkołach podstawowych i  zespołach szkół,  prowadzonych przez  Gminę Masłów,  w tym 
wysokości opłat wnoszonych przez uczniów oraz nauczycieli i innych pracowników szkoły 
za korzystanie z posiłków w tych stołówkach z uwagi na konieczność dopracowania zasad i 
wypracowania  wspólnego  stanowiska  z  placówkami  zlokalizowanymi  na  terenie  gminy 
Masłów.
Przewodnicząca przystąpiła do głosowania nad proponowaną zmianą.
Radni, w głosowaniu 12 „za”, jednogłośnie przyjęli propozycję.
Porządek  obrad  wraz  ze  zmianami  został  przyjęty  w  głosowaniu  12  głosami  „za”, 
jednogłośnie i stanowi załącznik protokołu.

Ad. 4.
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
W głosowaniu 12 głosami „za”, jednogłośnie protokół został przyjęty.

 Ad. 5.
Sprawozdanie Wójta o pracach Wójta i Urzędu Gminy w okresie między sesjami.
Włodzimierz Korona  – Wójt Gminy omówił realizowane zadania z zakresu inwestycji oraz 
rozporządzenia wydane w okresie między sesjami.
Ponadto Wójt poinformował o bieżących sprawach, jakimi zajmował się urząd w ostatnim 
czasie:

zapadły  pierwsze  decyzje  dotyczące  fiszek.  Z  przedstawionych  przez  nas 
zaakceptowane zostały 3 z nich, jednak nie jest to czas na konkretne decyzje;
trwają prace nad Programem Odnowy Wsi;
ruszają prace dotyczące budowy chodnika w Świerczynach, gdzie pozostała kwestia 
dogadania się z jednym z właścicieli, gdzie ingerencja w jego posesję jest bardzo duża;
przymierzamy się do napraw dróg;
w ostatnim czasie głośno było na temat budowy toru motokrosowego w okolicach 
ogródków  działkowych.  Była  to  inicjatywa  młodzieży,  która  zadeklarowała  chęć 
uprzątnięcia działki gminnej, gdzie funkcjonowała piaskownia  i nielegalne wysypisko 
śmieci.  Krzyk,  jaki  się  podniósł  ze  strony  działkowców,  którzy  doszukali  się  tam 



siedliska puchacza, spowodował, że uruchomione zostały wszystkie służby począwszy 
od prokuratury. Na dzień dzisiejszy sprawa wygląda w ten sposób, że młodzież wycofała 
się z pomysłu i jeździ  tak jak dotychczas, na piaskowni nic się nie dzieje, natomiast 
gmina postara się zweryfikować i rozliczyć kto stale przebywa w domkach letniskowych 
i co robi np. ze ściekami. 

Radni nie zgłosili uwag i przyjęli informację do akceptującej wiadomości. 
Przybył radny Rafał Lis, co stanowi obecność 13 radnych.

Ad. 6.
Informacja o działkach gminnych.
Temat  przedstawił  pan  Dariusz  Korczyński  –  Kierownik  Referatu  Budownictwa  i 
Gospodarki Przestrzennej.
Rozważana jest propozycja sprzedaży działek gminnych:
−w Masłowie Pierwszym działka nr 1081 o pow. 2,6500 ha i działka 1084 o pow. 0,8000 ha, 
czyli  tzw.  teren  piaskowni  położone  przy  ul.  Zielonej,  w  sąsiedztwie  ogródków 
działkowych,  jest  to  teren  przeznaczony  pod  wszelkiego  rodzaju  usługi  z  możliwością 
zabudowy jednorodzinnej, zgodnie z zapisem Studium;
−w Brzezinkach działka nr 440/2 o pow. 0,2300 ha położonej w centrum wsi, naprzeciwko 
istniejącego sklepu spożywczego, jest to działka długa, w związku z tym jej frontowa część 
jest przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową, natomiast pozostała część, w związku z 
sąsiedztwem  rzeki  Lubrzanki  jest  dość  podmokła,  więc  pozostaje  w  dotychczasowym 
użytkowaniu;
−w Domaszowicach  działka  nr  90/1o  pow.  0,8200  ha,  przy  granicy  z  sołectwem Wola 
Kopcowa, przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, charakterystycznym 
elementem tej działki jest znajdujący się na niej transformator;
−w Mąchocicach Kapitulnych działka nr 414 o pow. 1,1000 ha z przeznaczeniem w Studium 
częściowo  pod  zabudowę  mieszkaniową,  pozostała  część  –  w  dotychczasowym 
użytkowaniu. 
Wójt  wyjaśnił,  że  jest  to  proces  przygotowujący  te  tereny  do  sprzedaży  z  uwagi  na 
konieczność  zapewnienia  środków własnych  na  inwestycje  realizowane  w  tym roku  w 
danych miejscowościach.  Jeżeli  się  okaże,  że mamy działki,  które są dla gminy zbędne 
będziemy przedstawiać  Państwu takie  tereny,  bez  konieczności  gwałtownych sprzedaży. 
Chcemy  by  były  to  decyzje  spokojnie  przemyślane,  z  przeznaczeniem  pozyskanych 
środków na konkretne inwestycje. Z doświadczenia wynika, że gospodarowanie działkami 
często wymaga  uregulowania  własności,  czego przykładem jest  działka  w Mąchocicach 
Kapitulnych, gdzie przez teren gminny, właściciele sąsiednich posesji utworzyli drogę, bo 
tak im było wygodnie. A na dzień dzisiejszy starają się umocowanie prawne tej sytuacji i nie 
wykluczone,  że  uda  im się  osiągnąć  cel,  przez  co  gmina  straci  działkę  w atrakcyjnym 
miejscu.
Radna Aniela Cedro – Przewodnicząca Komisji Ochrony Środowiska, Gospodarki Gruntami 
i Rolnictwa odczytała opinię komisji z dnia 21 lutego 2008 roku.
Radni nie zgłosili uwag. 
Rada Gminy Masłów przyjmuje do wiadomości i akceptuje materiały, które umożliwiają 
uruchomienie procedury sprzedaży wskazanych działek gminnych.

Ad. 7.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części działki nr 102 o 
powierzchni 0,0220 ha położonej w Barczy.



Temat  przedstawił  pan  Dariusz  Korczyński  –  Kierownik  referatu  Budownictwa  i 
Gospodarki Przestrzennej.
Projekt  dotyczy  dalszego  wydzierżawienia  działki  nr  ewid.  102  o  pow.  0,0220  ha 
zlokalizowanej w Barczy na okres 2 lat. Wydzierżawiającym jest pani Beata Jaworska  zam. 
Kielce. 
Komisja Ochrony Środowiska, Gospodarki Gruntami i  Rolnictwa na posiedzeniu w dniu 
21.02.2008 roku pozytywnie zaopiniowała projekt (stanowi załącznik protokołu).
Komisja  Budżetu  i  Finansów  na  posiedzeniu  w  dniu  26.02.2008  roku  zaopiniowała 
pozytywnie niniejszy projekt (stanowi załącznik protokołu).
Radni nie zgłosili uwag do projektu.
Przewodnicząca przystąpiła do głosowania nad projektem uchwały.
Uchwała  Nr  XVII/124/08  Rady  Gminy  Masłów  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  
wydzierżawienie  części  działki  nr  102 o  powierzchni  0,0220 ha  położonej  w  Barczy  –
została przyjęta w głosowaniu 13  „za”, jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik protokołu. 

Ad. 8.
Projekt  uchwały  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  wydzierżawienie  działki  nr  438  o 
powierzchni  0,1000 ha położonej  w obrębie  ewidencyjnym Masłów Drugi,  w sołectwie 
Dolina Marczakowa.
Temat  przedstawił  pan  Dariusz  Korczyński  –  Kierownik  referatu  Budownictwa  i 
Gospodarki Przestrzennej.
Projekt, analogicznie do poprzedniego, dotyczy dalszego wydzierżawienia działki nr ewid. 
438 o pow. 0,1000 ha zlokalizowanej w sołectwie Dolina Marczakowa, obręb ewidencyjny 
Masłów Drugi, na okres 2 lat. Wydzierżawiającym jest pan Józef Adamiec  zam. Dolina 
Marczakowa. 
Komisja Ochrony Środowiska, Gospodarki Gruntami i  Rolnictwa na posiedzeniu w dniu 
21.02.2008 roku pozytywnie zaopiniowała projekt (stanowi załącznik protokołu).
Komisja  Budżetu  i  Finansów  na  posiedzeniu  w  dniu  26.02.2008  roku  zaopiniowała 
pozytywnie niniejszy projekt (stanowi załącznik protokołu).
Radna Małgorzata Kozubek zwróciła się z zapytaniem, czy w każdej chwili jest możliwość 
wymówienia umowy, bez konsekwencji finansowych.
Wójt  odpowiedział,  że  istnieje  taka  możliwość,  zgodnie  z  zachowaniem  terminów 
przewidzianych w umowie dzierżawy. 
Radni nie zgłosili więcej uwag. 
Uchwała  XVII/125/08  Rady  Gminy  Masłów  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na 
wydzierżawienie  działki  nr  438  o  powierzchni  0,1000  ha  położonej  w  obrębie  
ewidencyjnym  Masłów  Drugi,  w  sołectwie  Dolina  Marczakowa. –  została  podjęta  13 
głosami „za”,  jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik protokołu.

Ad. 9.
Projekt uchwały w sprawie przekazania zwiększenia wartości stacji  uzdatniania wody w 
Ciekotach  przekazanej  do  nieodpłatnego  użytkowania  przez  Międzygminny  Związek 
Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach.
Temat omówił pan Dariusz Korczyński – Kierownik referatu BiGP.
Przeprowadzona  modernizacja  stacji  uzdatniania  wody  w  Ciekotach  spowodowała 
zwiększenie wartości urządzeń, których eksploatacja wymaga profesjonalnej obsługi. Stąd 
niniejszy projekt uchwały.
Komisja  do  spraw  Inwestycji,  na  posiedzeniu  w  dniu  25.02.2008  roku  pozytywnie 



zaopiniowała omawiany projekt uchwały (stanowi załącznik protokołu).
Komisja  Budżetu  i  Finansów,  na  posiedzeniu  w  dniu  26.02.br.  zaopiniowała  projekt 
pozytywnie (stanowi załącznik).
Radni nie zgłosili uwag.
Uchwała  Nr  XVII/126/08  Rady  Gminy  Masłów  w  sprawie   przekazania  zwiększenia 
wartości stacji uzdatniania wody w Ciekotach przekazanej do nieodpłatnego użytkowania  
przez Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach – przyjęta została 13 
głosami „za”, jednogłośnie i stanowi załącznik protokołu.

Ad. 10.
Projekt uchwały w sprawie przekazania zwiększonej wartości przyłączy wodociągowych w 
miejscowości  Domaszowice  przekazanych  do  nieodpłatnego  użytkowania  przez 
Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach.
Omówienia projektu dokonał pan Dariusz Korczyński – Kierownik referatu BiGP.
Analogicznie  do  poprzedniej  uchwały,  przekazuje  się  do  Międzygminnego  Związku 
Wodociągów  i  Kanalizacji  w  Kielcach  zwiększoną  wartość  przyłączy  wodociągowych, 
powstałą w wyniku modernizacji.
W dniu 25.02.2008 r. Komisja do spraw Inwestycji pozytywnie zaopiniowała przedstawiony 
projekt (stanowi załącznik).
Radni nie zgłosili uwag.
W dniu 26.02.2008 r.  Komisja Budżetu i  Finansów pozytywnie zaopiniowała omawiany 
projekt uchwały (stanowi załącznik protokołu). 
Nie zgłoszono uwag. 
Uchwała  Nr  XVII/127/08  Rady  Gminy  Masłów  w  sprawie   przekazania  zwiększonej  
wartości  przyłączy  wodociągowych  w  miejscowości  Domaszowice  przekazanych  do 
nieodpłatnego użytkowania  przez  Międzygminny Związek Wodociągów i  Kanalizacji  w  
Kielcach – została podjęta w głosowaniu 13 „za”, jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik 
protokołu.

Ad. 11.
Projekt uchwały w sprawie wyłączenia z nieodpłatnego użytkowania przez Międzygminny 
Związek Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach przyłącza wodociągowego w miejscowości 
Domaszowice 172. 
Temat przedstawił pan Dariusz Korczyński – Kierownik referatu BiGP.
W  związku  z  likwidacją  zużytego  przyłącza  wodociągowego,  który  uprzednio  został 
przekazany do eksploatacji  przez  MZWiK,  gmina ma obowiązek zgłoszenia  wyłączenia 
wartości powyższego środka trwałego, stąd przedstawiony Radzie projekt uchwały. 
Komisja do spraw Inwestycji pozytywnie zaopiniowała niniejszy projekt.
Komisja Budżetu i Finansów zaopiniowała pozytywnie omawiany projekt uchwały. 
Radni nie zgłosili uwag.
Uchwała Nr XVII/128/08 Rady Gminy Masłów w sprawie wyłączenia z nieodpłatnego  
użytkowania  przez  Międzygminny  Związek  Wodociągów  i  Kanalizacji  w  Kielcach 
przyłącza wodociągowego w miejscowości Domaszowice 172 – została podjęta 13 głosami 
„za” i stanowi załącznik protokołu. 

Ad. 12.
Projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Wiśniówce.
Projekt przedstawiła pani Irena Kundera – kierownik Zespołu Obsługi Oświaty i Kultury.



Szczegółowe informacje i wyliczenia kosztów zostały przekazane w materiałach i stanowią 
załącznik protokołu. Po spotkaniu z rodzicami tych dzieci padły ustalenia dotyczące zmiany 
obwodu szkolnego.  Na wniosek rodziców,  dzieci  z  Wiśniówki  będą należeć do obwodu 
szkoły nr 27 w Kielcach. 
Pan Wójt uzasadnił zamiar likwidacji szkoły. W ubiegłym roku obniżyliśmy stopień szkoły, 
zmieniając  ją  na  klasy  I  –  III.  Po  rozmowach z  rodzicami  przedstawiliśmy propozycję 
utworzenia szkoły społecznej, która ma inną formułę, jednak nie uzyskaliśmy akceptacji ze 
strony mieszkańców. Planujemy utworzenie w budynku świetlicy dla mieszkańców. 
Komisja Oświaty, Kultury, Opieki Społecznej i  Promocji Gminy, na posiedzeniu w dniu 
22.02.2008 roku pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji 
Szkoły w Wiśniówce. (stanowi załącznik protokołu). 
Komisja  Budżetu i  Finansów na posiedzeniu w dniu 26.02.2008 r.  pozytywnie  opiniuje 
omawiany  projekt  uchwały  w głosowaniu:  2  „za”,  2  „przeciw” i  1  „wstrzymujący  się” 
(stanowi załącznik).
Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję.
Radny  Robert  Fortuna  poinformował,  że  zapis  projektu  dotyczący  zmiany  obwodu 
szkolnego na Masłów Pierwszy był zapisem chybionym. Na posiedzeniu Komisji Oświaty 
nie  mieliśmy  informacji  dotyczącej  woli  rodziców,  niemniej  nie  zmienia  to  faktu,  że 
likwidacja szkoły jest krzywdząca, ale Rada z przykrością taką decyzję musi podjąć, bo 
kalkulacje wskazują, że utrzymanie szkoły jest dużym obciążeniem budżetu. 
Przewodnicząca Rady zgodziła się z opinią radnego, iż jest to decyzja trudna aczkolwiek 
sensowna. Utrzymanie takiego stanu rzeczy jest kosztowne i mimo szczerych chęci, gmina 
nie jest w stanie utrzymać tej szkoły w obecnej sytuacji. Nawet zakładając utworzenie klas 
łączonych pozwoli nam utrzymać szkołę jeszcze przez jakiś czas, obawiam się, że wydział 
oświaty zakwestionuje takie decyzje. Poza tym, jak wiadomo, nie jesteśmy jedyną gminą, 
która podejmuje takie decyzje.
Radny Tadeusz Kumański zwrócił się z pytaniem, czy koszty dowozu dzieci do Kielc będzie 
pokrywać gmina.
Wójt odpowiedział, ze w ramach obwodu szkolnego, koszty ponosi gmina.
Radny  Kazimierz  Rachwał  przypomniał,  ze  podobna  sytuacja  miała  miejsce  w 
Domaszowicach. Cztery lata temu rada miejska podjęła decyzję o zlikwidowaniu szkoły do 
której uczęszczało 50 dzieci z uwagi na duże koszty utrzymania. Teraz dzieci dojeżdżają do 
innej szkoły, a gmina zwraca koszty dojazdu.
Pan Tomasz Lato – Przewodniczący rady Powiatu poinformował, że jako dyrektor szkoły 
rozumie sytuację. Przez lata gmina starała się utrzymać ten obiekt, mimo dużych kosztów. 
Jednak  inne  aspekty,  np.  poziom  edukacji,  rozwój  społeczny  dzieci,  czy  stan  budynku 
również są ważne. Podobna sytuacja miała miejsce w Wilkowie, skąd dzieci przeszły do 
szkoły  w  Mąchocicach  Scholasterii  i  na  dzień  dzisiejszy,  rodzice  są  zadowoleni  z  tej 
sytuacji, mimo uprzedniego sprzeciwu.
Pan Marek Jabłoński – Przewodniczący Rady Rodziców poinformował, że rodzice przyjęli 
informację dotyczącą likwidacji szkoły, jednak nie zgadza się z opinią dyrektora w sprawie 
poziomu nauczania; mała liczba uczniów w poszczególnych klasach stwarza warunki do 
lepszej pracy na zajęciach, zaś w duże obiekty deprawują młodzież. Pan Jabłoński zwrócił 
się z pytaniem, czy szkoła nr 27 to jedyna możliwość dla dzieci, czy rodzice mogą wybrać 
inną szkołę.
Wójt odpowiedział, że gmina może wyznaczyć tylko jeden obwód, za który zwracane są 
koszty dojazd,  jednak nie oznacza to,  że rodzice nie mogą wybrać innej  szkoły.  Jest  to 
decyzja rodziców, jednak zwrot kosztów jest możliwy tylko z jednego obwodu, czyli szkoły 



nr 27.
Pan Lato zabrał głos, wyjaśniając swą poprzednia wypowiedź, że zgadza się ze zdaniem 
pana  Jabłońskiego  w  kontekście  agresji  w  dużych  szkołach.  Natomiast  w  kontekście 
edukacji  – małe szkoły nie  stwarzają  odpowiednich warunków do prowadzenia  zdrowej 
rywalizacji.
Radni nie zgłosili więcej uwag.
Uchwała  Nr  XVII/129/08  Rady  Gminy  Masłów  w  sprawie  zamiaru  likwidacji  Szkoły  
Podstawowej w Wiśniówce – przyjęta została 8 głosami „za”, przy 4 głosach „przeciw” i 1 
„wstrzymującym się”. Uchwała stanowi załącznik protokołu. 

Ad. 13.
Projekt uchwały w sprawie zmiany statutu Zespołu Obsługi Oświaty i Kultury w Masłowie.
Temat przedstawiła pani Irena Kundera – Kierownik ZOOiK. 
Powyższy projekt uchwały został przygotowany w oparciu o aktualne przepisy, w związku 
ze zmianami m.in. w zakresie siedziby Zespołu, obsługi bankowej oraz dodatkowych zadań 
i stanowisk.
Komisja  Oświaty,  kultury,  Opieki  społecznej  i  Promocji  Gminy,  na  posiedzeniu w dniu 
22.02.2008 r. pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały (stanowi załącznik). 
Nie zgłoszono uwag. 
Uchwała Nr XVII/130/07 Rady Gminy Masłów w sprawie zmiany statutu Zespołu Obsługi  
Oświaty i Kultury w Masłowie  – przyjęta została w głosowaniu: 13 „za”, jednogłośnie i 
stanowi załącznik protokołu.

Ad. 15.
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Masłów na 2007 rok. 

a)wystąpienie Wójta w sprawie przedstawionego projektu budżetu 
Pan Włodzimierz Korona – Wójt Gminy Masłów omówił pokrótce przedstawiony Radzie 
projekt budżetu. Prace nad nim wymagały racjonalnych decyzji, gdyż jest to projekt trudny. 
Zaplanowane  zadania  inwestycyjne  w  zakresie  wodociągowania,  kanalizowania  gminy, 
budowy i remontów dróg oraz bieżące inwestycje wymagają nakładów finansowych stąd 
zagrożenia  dotyczące  kredytów.  Dlatego  ograniczenia  finansowe  po stronie  dochodowej 
skłoniły  nas  do  przygotowania  projektu,  który  nie  zadowala  wszystkich.  Ale  mając 
świadomość  konieczności  zapewnienia  środków  na  ważne  zadania,  ograniczyliśmy  ich 
ilość, co nie oznacza, że w trakcie roku nie wynikną zmiany.

b)przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej
Pani  Małgorzata  Kumór  –  Skarbnik  Gminy  odczytała  uchwałę  Nr  109/2007  I  Składu 
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 20 grudnia 2007 roku w 
sprawie opinii o projekcie budżetu Gminy Masłów na 2008 rok wraz z informacją o stanie 
mienia komunalnego I objaśnieniami (stanowi załącznik protokołu). 

c)przedstawienie  opinii  komisji  stałych  Rady  Gminy  Masłów  w  sprawie  projektu 
budżetu 

Komisja Oświaty, Kultury, Opieki Społecznej i  Promocji Gminy, na posiedzeniu w dniu 
22.02.2008  roku  pozytywnie  zaopiniowała  proponowany  projekt  uchwały  w  sprawie 
uchwalenia budżetu Gminy Masłów na 2007 rok (stanowi załącznik budżetu).
Komisja do spraw Inwestycji, na spotkaniu w dniu 25.02.2008 r. pozytywnie zaopiniowała 
omawiany projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Masłów na 2007 rok 



(stanowi załącznik protokołu).
Komisja Ochrony Środowiska, Gospodarki Gruntami i Rolnictwa, na posiedzeniu w dniu 
21.02.2008  r.  zaopiniowała  pozytywnie  przedstawiony  projekt  uchwały  w  sprawie 
uchwalenia budżetu Gminy Masłów na 2007 rok (stanowi załącznik ).

d)stanowisko Komisji Budżetu i Finansów do zgłoszonych poprawek
Po  dokonaniu  analizy  budżetu  Gminy  na  2008  r.  Komisja  Budżetu  i  Finansów,  na 
posiedzeniu  w  dniu  26.02.2008  r.  pozytywnie  zaopiniowała  projekt  uchwały  (stanowi 
załącznik protokołu). 

e)głosowanie nad poprawkami
Nie zgłoszono poprawek do przedstawionego projektu.

f)głosowanie nad przyjęciem uchwały 
Przewodnicząca  Rady  przystąpiła  do  głosowania  nad  projektem  wraz  z  przyjętymi 
zmianami.
Uchwała Nr XVII/131/08 Rady Gminy Masłów w sprawie uchwalenia budżetu Gminy  
Masłów na 2007 rok – została podjęta w głosowaniu:

13 głosów „za”
  0 głosów „przeciw”
  0 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała stanowi załącznik protokołu.

Ad. 16.
Projekt  uchwały  w  sprawie  zmiany  nazwy  Gminnego  Ośrodka  Kultury  w  Masłowie  i 
nadania Statutu Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Masłowie.
Pan Bogusław Krukowski – Sekretarz Gminy przedstawił projekt uchwały mający na celu 
uporządkowanie statutu i zmianę nazwy GOK, ze względu na realizację zadań z zakresu 
sportu.
Komisja Oświaty, Kultury, Opieki Społecznej i  Promocji Gminy, na posiedzeniu w dniu 
22.02.2008 roku pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały (stanowi załącznik).
Komisja Budżetu i Finansów, na posiedzeniu w dniu 26.02.2008 r. Wypracowała wniosek 
do przedstawionego projektu uchwały (stanowi załącznik).  Komisja proponuje rozdzielić 
środki finansowe GOKiS wskazując środki na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego 
oraz na kulturę fizyczną i sport.
Radny Mirosław Januchta wyjaśnił, iż intencją komisji było ułatwienie rozliczania środków 
i przejrzystość w ich wydatkowaniu. Ponadto, radny zwrócił się z prośbą o zwiększenie 
środków na sport, gdyż za trud 3 – 4 miesięcznej pracy w lidze, nagroda w postaci jednej 
piłki to trochę za mało.
Pan  Wójt  odpowiedział,  że  uznajemy  za  zasadny  i  przyjmujemy  wniosek  komisji  do 
realizacji. 
Pan Marian Zarzycki – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury podziękował za wniosek, gdyż 
uważa, że usprawni to pracę GOKu i pozwoli na uporządkowanie wielu spraw. 
Więcej uwag nie zgłoszono. 
Uchwała  Nr  XVII/132/08  Rady  Gminy  Masłów  w  sprawie  zmiany  nazwy  Gminnego 
Ośrodka Kultury w Masłowie i nadania Statutu Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w 
Masłowie – została podjęta w głosowaniu 13 głosów „za”, jednogłośnie i stanowi załącznik 
protokołu.



Ad.17.
Interpelacje i zapytania radnych. 
Radny Tadeusz Kumański złożył podziękowanie za obietnicę dot. planu zwodociągowania 
Wiśniówki i zaznaczył, że nie chodzi jedynie o osiedle, ale również część tzw. za szosą. 
Wójt  wyjaśnił,  że  złożona deklaracja dotyczyła osiedla z uwagi na konieczność pilnego 
przeprojektowania  sieci.  Natomiast  teren  przy  szosie,  po  zaciągnięciu  opinii  dyrektora 
Banasika,  będzie  realizowany  spokojnie,  poza  tym  istnieje  tam  odcinek  sieci,  którego 
mieszkańcy nie pozwolą ruszyć, przedstawiony mieszkańcom projekt został oprotestowany. 
Sieć wodociągowa na osiedlu jest tematem pilnym, gdyż spółka Wodociągi Kieleckie nie 
zdecyduje się na przejęcie sieci z prostej przyczyny: nie da się sensownie opomiarować tych 
mieszkańców. 
Radny Kumański dodał, ze mieszkańcy osiedla korzystają z tego samego ujęcia, co grozi 
odcięciem  mieszkańców  od  wody;  zgodnie  z  obietnicami  kopalni,  która  zadeklarowała 
zamknięcie studni w 2009. 
Wójt odpowiedział, że nie ma takiego zagrożenia.
Radny Robert Fortuna zwrócił się z:

1) prośbą  o  dostarczenie  tłucznia  na  przystanek,  gdyż  zrobiły  sie  dziury  w wyniku 
osunięcia się ziemi;

2) prośbą  o  naprawę odpływów i  fragmentu  chodnika  na  wysokości  p.  Michcik,  p. 
Białogońskich;

3) zapytaniem  czy  miejscowy  plan  zagospodarowania  dla  sołectwa  Mąchocice 
Kapitulne będzie przygotowywany w tym roku;

4) zapytaniem,  czy  sprawozdanie  z  działalności  spółki  Lotnisko  Kielce  oraz  spółki 
Wodociągi Kieleckie za rok 2007 będą przedstawione, ewentualnie kiedy. 

Pan Wójt odpowiedział, że roboty będą zgłoszone, zaś co do przystanku – już jest zrobiony. 
Dziś sprawa miała być zrealizowana, a opóźnienie wynikło z faktu, że nie mieliśmy ludzi do 
pracy.  Jeśli  chodzi  o  spółkę  Lotnisko  Kielce,  rozmowy  toczą  się  na  poziomie 
właścicielskim, przedstawiciel gminy ma prywatne problemy, stąd  osobiście uczestniczę w 
spotkaniach. 
Wójt  wyjaśnił  aktualną  sytuacje  lotniska,  planowaną  rozbudowę  i  wynikające  z  tego 
przebudowy dróg. Sprawozdanie zarówno ze spółki lotnisko jak i z wodociągów zostanie 
przedstawione w najbliższym czasie.
Radny Andrzej Pedrycz zapytał jak się ma budowa chodnika w kierunku Woli Kopcowej do 
rozbudowy lotniska, czy te plany nie kolidują ze sobą.
Wójt  odpowiedział,  że  budowa  ciągu  pieszo  –  jezdnego  będzie  realizowana,  gdyż 
ewentualna przebudowa drogi to procedura, która potrwa nawet kilka lat.  A zapewnienie 
bezpieczeństwa pieszych jest na tyle pilne, ze zadanie nie zostało wstrzymane.
Radny Rafał Brzoza zgłosił konieczność wyłożenia kilku płyt chodnikowych w sąsiedztwie 
wiat  przystankowych  w  Masłowie  Drugim  oraz  konieczność  naprawy  drogi  w  obrębie 
skrzyżowania ul. Krajobrazowej i Panoramicznej.
Radny Bogusław Moskal zwrócił się z prośbą o przycięcie gałęzi drzew, które zasłaniają 
lampę uliczną obok posesji pana Łoskota.
Wójt odpowiedział, że najpierw musimy ustalić, kto odpowiada za drzewo, gdyż może się 
okazać, ze obowiązek dopilnowania tego nie leży po naszej stronie.
Radny Andrzej Kułak zwrócił uwagę na fakt,  iż wjazd na ulicę Podklonówka od strony 
GOKu  jest  zaśmiecony,  stąd  prośba  o  uprzątnięcie  tego,  bądź  upomnienie  właściciela 
gruntu.
Wójt odpowiedział, ze ustalimy, kto odpowiada za en grunt. 



Radny  Fortuna  zwrócił  się  z  prośbą  o  zwrócenie  uwagi  na  skrzyżowanie  w  centrum 
Mąchocic Kapitulnych, gdzie droga wymaga remontu.
Wójt odpowiedział, że jakiś miesiąc temu zwrócił się z pismem do Dyrektora Płazy w tej 
sprawie  i  otrzymał  odpowiedź,  że  w  tym  roku  skupiają  się  na  realizacji  zadań 
finansowanych z RPO, w związku z tym nie planują żadnych prac na tej drodze. Jeśli okaże 
się, ze ulica Sandomierska w Kielcach będzie remontowana musimy być przygotowani na 
jeszcze gorsze warunki na tej drodze. 
Radny Moskal zwrócił się z pytaniem, co z przystankiem w Masłowie Drugim, który został 
zniszczony.
Wójt odpowiedział, że ma być naprawiony i odstawiony na miejsce.
Radny Kazimierz  Rachwał  zgłosił  niebezpieczeństwo związane z drzewem naprzeciwko 
państwa Bednarskich w Domaszowicach.
Wójt odpowiedział, że zapozna się z tematem.
Radny Andrzej Pedrycz zwrócił się z prośbą o dowiezienie tłucznia na drogę w kierunku 
szkoły w Woli Kopcowej.
Wójt odpowiedział, ze  w miarę możliwości staramy się o uzupełnienie tłucznia, jednak w 
drodze przetargu wygrała firma z Wiśniówki, a na dzień dzisiejszy mają problem z ilością 
tłucznia, stąd opóźnienia  w realizacji napraw. 
Sołtys sołectwa Mąchocice Kapitulne zwrócił się z prośbą o oznakowanie skrzyżowania w 
kierunku szkoły, gdyż użytkownicy drogi mają wątpliwości co do pierwszeństwa.
Wójt odpowiedział, że sprawdzimy czy mogą, ewentualnie jakie znaki mogą być ustawione.
Sołtys Sobecki zwrócił się z prośbą o otrzymywanie materiałów na sesję budżetową.
Wójt odpowiedział, ze budżet będzie dostarczony po podpisaniu, w różnej formie zostanie 
przekazany zarówno radnym, jak i sołtysom i mieszkańcom. 
Sołtys Roman Kołomański zgłosił uszkodzenie 2 lamp po burzy.
Sołtys Maria Bysiak zwróciła  się  z  pytaniem w jaki  sposób można interweniować,  jeśli 
prywatny właściciel ma bałagan na prywatnym gruncie.
Wójt wyjaśnił możliwość udokumentowania i egzekwowania porządku.
Sołtys  Edward  Mazur  zgłosił  uszkodzenie  lamp  na  wysokości  posesji  p.  Ramiączek  i 
Dudzik w Woli Kopcowej.
Sołtys Bronisław Fąfara zgłosił potrzebę naprawienia drogi w kierunku Kajetanowa.

Ad. 18.
Sprawy organizacyjne, komunikaty.
Pan Bogusław Krukowski przypomniał o obowiązku złożenia przez radnych oświadczeń 
majątkowych wraz z kopią PIT-u za 2007 rok w terminie do końca kwietnia.
Po wyczerpaniu tematyki o godzinie 15.15 Przewodnicząca Rady podziękowała za udział w 
obradach i zamknęła posiedzenie. 

Protokolant:
Joanna Synak
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