
Protokół Nr XXI/2008

z sesji Rady Gminy Masłów, 

która odbyła się w dniu 30 czerwca 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. Projekt uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz 

akceptacji wartości jednego punktu dla pracowników samorządowych zatrudnionych 

w  jednostce  organizacyjnej  Gminy  Masłów  –  Gminnego  Ośrodka  Pomocy 

Społecznej w Masłowie.  

7. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia  Strategii  Rozwoju Gminy Masłów w latach 

2008 – 2020 (załącznik w formie książkowej dostępny w Urzędzie Gminy Masłów 

pok. 8 lub na stronie www.maslow.biuletyn.net).

8. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy.

9. Projekty uchwał w sprawie udzielenia pomocy finansowej.

10. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej planu aglomeracji Kielce 

11. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.

12. Sprawy organizacyjne, komunikaty.

Ad. 1.
Otwarcie sesji. 
Przewodnicząca Rady Gminy Genowefa Jaros w dniu 30 czerwca 2008 roku o godzinie 
14.20 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 i jest podstawą do podejmowania prawomocnych uchwał.
Lista obecności stanowi załącznik Nr 1 niniejszego protokołu.
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Ad. 3.
Przyjęcie porządku obrad.
Przewodnicząca Rady odczytała proponowany porządek obrad.
Pan Bogusław Krukowski – Sekretarz Gminy złożył wniosek o przyjęcie w porządku obrad 
punktu 7a – Projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Masłów do Stowarzyszenia 
„Lokalna  Grupa  Działania  –  Wokół  Łysej  Góry”  w  charakterze  członka  zwykłego  i 
udzielenia pełnomocnictwa Wójtowi Gminy Masłów do pełnego reprezentowania Gminy w 
„Stowarzyszeniu  „Lokalna  Grupa  Działania  –  Wokół  Łysej  Góry”.  Projekt  ten  został 
przesłany  w  materiałach  w  statutowym  terminie,  jednak  z  uwagi  na  fakt,  iż  tematyka 
dzisiejszego spotkania została przygotowana wcześniej – punkt ten nie został wpisany.
W głosowaniu 13 „za”, jednogłośnie zmiana została przyjęta.
Porządek obrad wraz ze zmianą został przyjęty w głosowaniu 13 głosami „za”, jednogłośnie 
i 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, dotyczące m.in.:

 organizowanej Biesiady Regionalnej połączonej ze świętem lotniska,
 przyjazdu grupy ukraińskiej,
 powracającego problemu gospodarstwa pani Lorek,
 projektu Szklanego Domu,
 budowy drogi przy ul. Dębowej.

Radni nie zgłosili więcej uwag.

Ad. 6.
Projekt  uchwały  w  sprawie  ustalenia  najniższego  wynagrodzenia  zasadniczego  oraz 
akceptacji  wartości  jednego  punktu  dla  pracowników samorządowych  zatrudnionych  w 
jednostce  organizacyjnej  Gminy  Masłów  –  Gminnego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w 
Masłowie.  
Temat  omówiła  szczegółowo pani  Monika  Dolezińska  –  Kierownik  Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Masłowie.
Komisja Oświaty, Kultury, Opieki Społecznej i  Promocji  Gminy na posiedzeniu w dniu 
30.06.br. pozytywnie zaopiniowała niniejszy projekt uchwały (stanowi załącznik protokołu). 
Komisja Budżetu i Finansów na posiedzeniu w dniu 23.06.2008 r. pozytywnie zaopiniowała 
powyższy projekt.
Radni nie zgłosili uwag.
Przewodnicząca przystąpiła do głosowania nad projektem uchwały.
Uchwała  Nr  XXI/160/08  Rady  Gminy  Masłów  w  sprawie  ustalenia  najniższego  
wynagrodzenia zasadniczego oraz akceptacji wartości jednego punktu dla pracowników 
samorządowych zatrudnionych w jednostce organizacyjnej Gminy Masłów – Gminnego 
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Ośrodka Pomocy Społecznej  w Masłowie  –  przyjęta  została  w głosowaniu:  13 głosami 
„za”, jednogłośnie. Uchwała została przyjęta i stanowi załącznik protokołu. 

Ad. 7.
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Masłów w latach 2008 – 
2020.
Pan Bogusław Krukowski – Sekretarz Gminy przedstawił projekt uchwały. 
Temat był przedstawiony na spotkaniach z organizacjami, gdzie otrzymał pozytywną opinię.
Przewodnicząca Rady Gminy wyjaśniła,  iż na wszystkich komisjach stałych, projekt był 
szczegółowo omawiany i został zaakceptowany.
Radni nie zgłosili uwag.
Uchwała  Nr  XXI/161/08 Rady  Gminy  Masłów w  sprawie  przyjęcia  Strategii  Rozwoju  
Gminy  Masłów  w  latach  2008  –  2020  –  przyjęta  została  w  głosowaniu  13  „za”, 
jednogłośnie i stanowi załącznik protokołu.

Ad. 7 a.
Projekt  uchwały  w  sprawie  przystąpienia  Gminy  Masłów  do  Stowarzyszenia  „Lokalna 
Grupa Działania – Wokół Łysej  Góry” w charakterze członka zwykłego oraz udzielenia 
pełnomocnictwa  Wójtowi  Gminy  Masłów  do  pełnego  reprezentowania  Gminy  w 
„Stowarzyszeniu „Lokalna Grupa Działania – Wokół Łysej Góry”. 
Projekt przedstawił pan Bogusław Krukowski – Sekretarz Gminy Masłów.
Komisja Budżetu i Finansów na posiedzeniu w dniu 23.06.2008 r. pozytywnie zaopiniowała 
powyższy projekt (stanowi załącznik protokołu). 
Komisja do Spraw Inwestycji w dniu 23.06.br. zaopiniowała projekt pozytywnie.
Komisja Ochrony Środowiska, Gospodarki Gruntami i  Rolnictwa na posiedzeniu w dniu 
23.06.2008 roku pozytywnie zaopiniowała projekt niniejszej uchwały (stanowi załącznik).
Komisja Oświaty, Kultury, Opieki Społecznej i  Promocji  Gminy na posiedzeniu w dniu 
30.06 br. również pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt.
Radni nie wnieśli uwag.
Uchwała Nr XXI/162/08 Rady Gminy Masłów w sprawie przystąpienia Gminy Masłów do  
Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Wokół Łysej Góry” w charakterze członka 
zwykłego  oraz  udzielenia  pełnomocnictwa  Wójtowi  Gminy  Masłów  do  pełnego 
reprezentowania  Gminy  w  Stowarzyszeniu  „Lokalna  Grupa  Działania  –  Wokół  Łysej  
Góry” –  przyjęta została w głosowaniu 13 „za” jednogłośnie i stanowi załącznik protokołu.

Ad. 8.
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy.
Temat szczegółowo przedstawiła pani Małgorzata Kumór – Skarbnik Gminy.
Zwiększa się  plan dochodów gminy o kwotę 128.708 zł,  jednocześnie zwiększając plan 
wydatków gminy o kwotę 207.740 zł. 
Przewodniczący  Komisji  Budżetu i  Finansów odczytał  opinię  z  dnia  23.06  br.  Komisja 
zaopiniowała projekt pozytywnie.
Radni nie wnieśli uwag.
Uchwała Nr XXI/163/08 Rady Gminy Masłów w sprawie  zmiany uchwały  budżetowej  
gminy – została podjęta w głosowaniu 13 „za”, jednogłośnie i stanowi załącznik protokołu.
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Ad. 9.
Projekty uchwał w sprawie udzielenia pomocy finansowej.
Omówienia tematu dokonała pani Małgorzata Kumór – Skarbnik Gminy.
Pierwszy z przedstawionych projektów dotyczy udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu 
Kielce  w  ramach  zadania  pn.  „Wykonanie  chodnika  wzdłuż  drogi  powiatowej  0311T 
Masłów –  Ciekoty  w m.  Masłów Pierwszy...”  w  kwocie  240.000  zł.  Zaś  drugi  projekt 
zakłada pomoc finansową dla Powiatu Kielce na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa 
drogi  powiatowej  nr  0595T na  odcinku  Brzezinki  –  Klonów o  dł.  1250  m”  w kwocie 
198.750 zł.
Radni nie zgłosili uwag do przedstawionych projektów.
Przewodnicząca Rady przystąpiła do głosowania.
Uchwała Nr XXI/164/08 Rady Gminy Masłów w sprawie udzielenia pomocy finansowej – 
przyjęta została w głosowaniu: 13 „za”, jednogłośnie. 
Uchwała stanowi załącznik protokołu.

Uchwała XXI/165/08 Rady Gminy Masłów w sprawie udzielenia pomocy finansowej  – 
została podjęta 13 głosami „za”,  jednogłośnie i stanowi załącznik protokołu.

Ad. 10.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej planu aglomeracji Kielce.
Pan Dariusz Korczyński – Kierownik Referatu Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej 
wyjaśnił szczegółowo  projekt uchwały.
Przewodniczący Komisji do Spraw Inwestycji odczytał pozytywną opinię do niniejszego 
projektu uchwały (stanowi załącznik).
Nie zgłoszono uwag.
Uchwała XXI/166/08 Rady Gminy Masłów w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej planu  
aglomeracji  Kielce –  przyjęta została  13 głosami „za”,   jednogłośnie.  Uchwała stanowi 
załącznik protokołu.

Ad. 11.
Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
Radny Tadeusz Kumański podziękował za wykonanie naprawy drogi (zwaną ul. Górną) w 
Wiśniówce i poprosił o podobne prace na ul. Dolnej.
Radny Andrzej Pedrycz złożył podziękowanie za wykonanie nakładki na ul. Letniskowej w 
Woli Kopcowej.
Radny  Kazimierz  Łakomiec  zgłosił  konieczność  naprawienia  wyrwy obok  posesji  pana 
Chaby i pana Błaszczyka oraz drugą , przy posesji pana Suchogórskiego.
Radny  Tadeusz  Kumański  zwrócił  się  z  pytaniem  czy  przyjęto  termin  przetargu  na 
wodociąg w Wiśniówce.
Wójt wyjaśnił sytuację i omówił pokrótce przebieg rozmów ze spółką Wodociągi Kieleckie, 
dotyczącą zarówno rejonu Wiśniówki jak i Ameliówki.
Radny  Mirosław  Januchta  poruszył  sprawę  planowanego  spotkania  z  mieszkańcami 
Ameliówki  dot.  sieci  wodociągowej,  zwracając  się  z  prośbą  o  podanie  przybliżonego 
terminu; oraz sprawę poprawienia drogi na Zakaniowie i wykonania rowów, o czym była 
mowa na poprzedniej sesji.
Wójt  odpowiedział,  że warto było by spotkać się  w terenie,  w obydwu sprawach,  gdyż 
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naprawa drogi została wykonana; zwłoka pojawiła się w związku z tym, że czekaliśmy na 
dobrej jakości destrukt. Zaś co do rowów pojawiają się problemy, które należy omówić, by 
ustalić zakres i termin  wykonania robót. 
Radna  Małgorzata  Kozubek  zwróciła  się  z  prośbą  o  rozważenie  przesunięcia  terminu 
organizacji Biesiady, w związku z trwającymi w tym czasie imprezami typu Święto Kielc, 
Zjazd Sołtysów.
Wójt odpowiedział, że konsekwentnie do roku ubiegłego, termin ten był zachowany. Jednak 
po tegorocznych obchodach, takie rozwiązanie będzie brane pod uwagę. 
Przewodnicząca Rady złożyła podziękowanie na ręce Przewodniczącego Rady Powiatu za 
wykonanie barierki na moście w Brzezinkach.
Sołtys sołectwa Mąchocice Kapitulne – pan Jan Sobecki zwrócił się z prośbą o rozważenie 
możliwości organizacji Dożynek Gminnych w Ciekotach.
Wójt odpowiedział, że Ciekoty naturalnym miejscem do organizowania tego typu imprez, 
jednak ostatnia impreza była organizowana wspólnie z Marszałkiem, stąd decyzja by odbyło 
się to na lotnisku. 
Więcej uwag radni nie zgłosili.

Ad. 12.
Sprawy organizacyjne, komunikaty.
Wójt  poinformował,  że  na przełomie lipca i  sierpnia planowana jest  kolejna sesja Rady 
Gminy,  która  połączona  zostanie  z  wyjazdem  w  teren,  w  celu  obejrzenia  kilku  zadań 
inwestycyjnych. 
Po wyczerpaniu tematyki o godzinie 15.15 Przewodnicząca Rady podziękowała za udział w 
obradach i zamknęła posiedzenie. 

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