
  Protokół Nr XXII/2008

z sesji Rady Gminy Masłów, 

która odbyła się w dniu 31 lipca 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  miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego 

sołectwa Wola Kopcowa, na terenie Gminy Masłów (załącznik w formie książkowej 

dostępny w Urzędzie Gminy Masłów lub na stronie www.maslow.biuletyn.net).

7. Projekt  uchwały  w  sprawie  uchwalenia  „Programu  ochrony  środowiska  i  Planu 

gospodarki  odpadami  dla  Gminy  Masłów  –  aktualizacja”  na  lata  2008  –  2012 

(załącznik dostępny w Urzędzie Gminy lub na stronie www.maslow.biuletyn.net). 

8. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Mąchocice 

Kapitulne na lata 2008 – 2013 (załącznik dostępny w Urzędzie Gminy lub na stronie 

www.maslow.biuletyn.net). 

9. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr III/24/06 Rady Gminy Masłów z 

dnia  28  grudnia  2006  r.  w  sprawie  zasad  wypłacania  i  wysokości  diet 

przysługujących radnym za udział w posiedzeniu sesji i komisji.

10. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IV/31/07 Rady Gminy Masłów z 

dnia  31  stycznia  2007  r.  w  sprawie  ustanowienia  diet  i  ustalenia  zasad  zwrotu 

kosztów podróży przysługujących sołtysom uczestniczącym w pracach Rady Gminy 

Masłów. 

11. Projekt uchwały w sprawie zmiany w budżecie gminy Masłów. 

12. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej.

13. Projekt  uchwały  w  sprawie   zatwierdzenia  sprawozdania  finansowego  instytucji 

kultury za 2007 r.

14. Wizja  lokalna  (w  terenie)  działek  będących  własnością  Gminy  Masłów. 

Przewidziany wyjazd około godz. 14.15. 
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Ad. 1.
Otwarcie sesji. 
Przewodnicząca  Rady  Gminy  Genowefa  Jaros  w  dniu  31  lipca  2008  roku  
o  godzinie  13.05  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.
Nie zgłoszono uwag.
Radni przyjęli porządek  w głosowaniu 12 „za”, jednogłośnie (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.
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:

 prace nad planami miejscowymi dla poszczególnych sołectw;
 przygotowanie  specyfikacji  i  przetargu  na  wykonawstwo,  w  ramach  funduszu 

spójności;
 przyjazd grupy z Börcs. 

Radna Małgorzata Kozubek zwróciła się z pytaniem dot. budowy stadionu, gdyż wniosek o 
budowę hali jest. 
Wójt  odpowiedział,  że  prace  trwają,  dokumenty  są  kompletowane  ale  nie  ma  jeszcze 
aplikacji wniosku. Jednak, jeśli chodzi o to zadanie, musimy podyskutować na ten temat i 
podjąć strategiczną decyzję. 
Radni nie zgłosili  więcej uwag i przyjęli sprawozdanie do akceptującej wiadomości.

Ad. 6.
Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa 
Wola  Kopcowa,  na terenie  Gminy Masłów  (załącznik w formie  książkowej  dostępny w 
Urzędzie Gminy Masłów lub na stronie www.maslow.biuletyn.net).
Pan Dariusz  Korczyński  –  Kierownik  referatu Budownictwa i  Gospodarki  Przestrzennej 
omówił projekt uchwały, przedstawił naniesione poprawki i wyjaśnił procedurę ponownego 
wyłożenia planu. 
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Radni nie zgłosili uwag.
Uchwała  Nr  XXII/167/08  Rady  Gminy  Masłów  w  sprawie  miejscowego  planu  
zagospodarowania przestrzennego sołectwa Wola Kopcowa, na ternie Gminy Masłów  – 
przyjęta została w głosowaniu 12 „za”, jednogłośnie i stanowi załącznik protokołu.

Ad. 7.
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Programu ochrony środowiska i Planu gospodarki 
odpadami dla Gminy Masłów – aktualizacja” na lata 2008 – 2012  (załącznik dostępny w 
Urzędzie Gminy lub na stronie www.maslow.biuletyn.net). 
Projekt przedstawił pan Dariusz Korczyński.
Komisja Ochrony Środowiska, Gospodarki Gruntami i Rolnictwa, na posiedzeniu w dniu 
25.07.br.  pozytywnie  zaopiniowała  powyższy  projekt  uchwały  (stanowi  załącznik 
protokołu).
Radna Małgorzata Kozubek zwróciła się z pytaniem, czy MPO nadal zajmuje się wywozem 
śmieci z ternu gminy.
Wójt odpowiedział, że jest to ta sama firma, czyli Onyx i wyjaśnił szczegółowo procedurę 
wyboru i propozycje zmiany sposobu odbioru śmieci. Jednak jest to sprawa skomplikowana 
i wymaga czasu.
Sekretarz  dodał  w  uzupełnieniu,  że  w  Kielcach  pojawiła  się  koncepcja  referendum  w 
sprawie tzw. podatku śmieciowego i taka koncepcja również jest przedmiotem rozmów w 
gminie. 
Więcej uwag nie zgłoszono.
Uchwała  Nr  XXII/168/08  Rady  Gminy  Masłów  w  sprawie  uchwalenia  „Programu 
ochrony środowiska i Planu gospodarki odpadami dla Gminy Masłów – aktualizacja” na  
lata 2008 – 2012 – przyjęta została w głosowaniu 12 „za”, jednogłośnie. Uchwała stanowi 
załącznik protokołu.

Ad. 8.
Projekt  uchwały  w  sprawie  zatwierdzenia  Planu  Odnowy  Miejscowości  Mąchocice 
Kapitulne  na  lata  2008  –  2012  (załącznik  dostępny  w  Urzędzie  Gminy  lub  na  stronie 
www.maslow.biuletyn.net). 
Projekt przedstawił szczegółowo pan Roch Bahyrycz – Zastępca Wójta Gminy.
Odbyły  się  konsultacje  społeczne  oraz  konsultacje  z  organizacjami  pozarządowymi,  na 
których program został zaakceptowany. 
Radny Mirosław Januchta dodał, że dokument ten zakłada inwestycje na kwotę około 4 mln 
zł, jest dokumentem otwartym i podlega aktualizacji. Radny poinformował, że mieszkańcy z 
dużą uwagą będą przyglądać się realizacji tych zadań.  
Radni nie zgłosili uwag.
Uchwała Nr XXII/169/08 Rady Gminy Masłów w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy 
Miejscowości Mąchocice Kapitulne na lata 2008 – 2012 – przyjęta została w głosowaniu 
12 „za”, jednogłośnie i stanowi załącznik protokołu.

Ad. 9.
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr III/24/06 Rady Gminy Masłów z dnia 28 
grudnia 2006 r. w sprawie zasad wypłacania i wysokości diet przysługujących radnym za 
udział w posiedzeniu sesji i komisji.
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Temat omówił Sekretarz Gminy – pan Bogusław Krukowski. 
Komisja  Budżetu  i  Finansów  w  dniu  28.07.2008  r.  pozytywnie  zaopiniowała  niniejszy 
projekt. 
Radni nie zgłosili uwag. 
Uchwała Nr XXII/170/08 Rady Gminy Masłów w sprawie zmiany uchwały Nr III/24/06 
Rady Gminy Masłów z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie zasad wypłacania i wysokości  
diet przysługujących radnym za udział w posiedzeniu sesji i komisji – przyjęta została w 
głosowaniu 12 „za”, jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik protokołu.

Ad. 10.
Projekt uchwały w sprawie  zmiany uchwały Nr IV/31/07 Rady Gminy Masłów z dnia 31 
stycznia 2007 r.  w sprawie ustanowienia diet  i  ustalenia zasad zwrotu kosztów podróży 
przysługujących sołtysom  uczestniczącym w pracach Rady Gminy Masłów.
Temat szczegółowo przedstawił pan Bogusław Krukowski.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów odczytał  pozytywną opinię do  niniejszego 
projektu (stanowi załącznik).
Przewodnicząca rady poinformowała, że przy procentowym systemie naliczania diet stawki 
będą wzrastały kwartalnie. 
Radny Mirosław Januchta dodał, że w przypadku deflacji stawki będą mniejsze. 
Więcej uwag radni nie zgłosili.
Uchwała Nr XXII/171/08 Rady Gminy Masłów w sprawie d zmiany uchwały Nr IV/31/07  
Rady Gminy Masłów z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie ustanowienia diet i ustalenia  
zasad zwrotu kosztów podróży przysługujących sołtysom  uczestniczącym w pracach Rady 
Gminy Masłów – podjęta została w głosowaniu 12 „za”, jednogłośnie i stanowi załącznik 
protokołu.

Ad. 11.
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy. 
Temat przedstawiła pani Małgorzata Kumór – Skarbnik Gminy. 
Zmiana  dotyczy  zwiększenia  planu  dochodów  o  kwotę  19.440  zł,  przy  jednoczesnym 
zwiększeniu planu wydatków gminy o tę kwotę. 
Komisja Budżetu i  Finansów na posiedzeniu w dniu 28.07.br.  pozytywnie  zaopiniowała 
niniejszy projekt uchwały (stanowi załącznik protokołu).
W uzupełnieniu, Wójt dodał, że kwota 30.000 zł na zadanie pn. Remont dachu w budynku 
strażnicy  w  Woli  Kopcowej  zostanie  przełożona  na  czas  późniejszy,  z  uwagi  na 
zlokalizowaną  obok  budowę  pompowni,  która  sama  nie  będzie  dużym  obiektem,  ale 
zbiorniki podziemne będą zajmowały sporą powierzchnię. Dlatego podjęliśmy rozmowy z 
OSP w Woli Kopcowej i uzyskaliśmy ich zgodę na przesunięcie tych środków na adaptację 
poddasza w Domu Ludowym, gdzie Sanepid coraz częściej przypomina nam o konieczności 
zmian sposobu żywienia. Zaś wspomniany remont strażnicy, po ponownym oszacowaniu 
kosztów zaproponowany zostanie w przyszłorocznym budżecie; z ufnością, że Rada będzie 
pamiętać o dzisiejszej zmianie.
Radny Andrzej Pedrycz zwrócił się z pytaniem, czy w przyszłym roku będzie to taka sama 
kwota zapisana w budżecie.
Wójt odpowiedział, że wstępnie przyjmujemy, że będzie to taka sama kwota. Jednak, jeśli 
Rada uzna zasadność zwiększenia jej z uwagi na zwiększenie zakresu robót, poszukamy 
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środków. 
Radni nie wnieśli więcej uwag.
Uchwała  XXII/172/08  Rady  Gminy  Masłów w  sprawie  zmiany  uchwały  budżetowej  – 
została podjęta 12 głosami „za”, jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik protokołu.

Ad. 12.
Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej.
Temat przedstawiła pani Małgorzata Kumór – Skarbnik Gminy. 
Omawiany  projekt  dotyczy  udzielenia  pomocy  finansowej  dla  Gminy  Górno,  na  kwotę 
5.000  zł,  w  ramach  zadania  pn.„Urządzenie  i  zagospodarowanie  ogólnodostępnego 
kąpieliska w Cedzynie”.
Komisja Budżetu i Finansów na posiedzeniu w dniu 28.07.2008 r. zaopiniowała pozytywnie 
przedstawiony projekt uchwały (stanowi załącznik).
Radna  Małgorzata  Kozubek  zwróciła  się  z  pytaniem,  czy  nie  można  tych  pieniędzy 
przeznaczyć na zagospodarowanie terenu po stronie gminy.
Wójt odpowiedział,  że nie ma takiej  możliwości,  z uwagi na fakt,  iż gmina nie posiada 
nawet skrawka ziemi przy zalewie.  Właścicielem większości  gruntu są Lasy Państwowe 
więc inwestowanie środków gminnych na urządzenie plaży, czy zagospodarowanie terenu 
jest niewykonalne, tym bardziej, że zwyczajnie zostaliśmy wygonieni z tego terenu. Cała ta 
sytuacja spowodowała, że teren został zamknięty dla turystów i jedyne co możemy zrobić to 
obligować nadleśnictwo do uporządkowania, notorycznie zaśmiecanego terenu. 
Jednak  zamknięcie  terenu  nie  wyklucza  ewentualnego  przypadku  utonięcia,  stąd 
przekazanie  kwoty  na  dofinansowanie  utrzymania  Wodnego  Ochotniczego  Pogotowia 
Ratunkowego.
Radny Andrzej Pedrycz zwrócił się z pytaniem, czy na terenie gdzie nie ma lasu, od strony 
Woli Kopcowej nie można zrobić boiska do siatkówki.
Wójt odpowiedział, że jest to również własność Lasów Państwowych, więc gmina nie ma 
podstaw do zagospodarowania, mało tego jest tam zakaz wstępu, o czym świadczą tablice 
informacyjne i barierki. 
Przewodnicząca Rady udzieliła głosu radnemu Tadeuszowi Kumańskiemu, który zapytał, 
czy  Gmina  Masłów zwracała  się  z  wnioskiem do  Gminy  Bodzentyn  o  dofinansowanie 
utrzymania zbiornika w Ciekotach. 
Wójt odpowiedział, że jest to wniosek bezzasadny, gdyż Bodzentyn ma swój zbiornik w 
Wilkowie.
Radni nie wnieśli więcej uwag.
Uchwała XXII/173/08 Rady Gminy Masłów w sprawie udzielenia pomocy finansowej  – 
została podjęta 12 głosami „za”, jednogłośnie i stanowi załącznik protokołu.

Ad. 13.
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury za 
2007 rok. 
Szczegółowych wyjaśnień dokonała pani Iwona Walczyńska – Główny księgowy ZOOiK.. 
Nie zgłoszono uwag.
Komisja  Budżetu  i  Finansów  pozytywnie  zaopiniowała  przedstawiany  projekt  (stanowi 
załącznik protokołu). 
Uchwała Nr XXII/174/08 Rady Gminy Masłów w sprawie zatwierdzenia sprawozdania  
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finansowego instytucji kultury za 2007 rok – przyjęta została 11 głosami „za”, jednogłośnie 
(podczas głosowania chwilowo nieobecna radna Małgorzata Kozubek). Uchwała stanowi 
załącznik protokołu.

Ad. 14.
Wizja lokalna (w terenie) działek będących własnością Gminy Masłów. 
Po wyczerpaniu tematyki o godzinie 14.10 Przewodnicząca Rady podziękowała za tę część 
obrad i przedstawiła radnym planowaną trasę przejazdu po terenie gminy, z uwzględnieniem 
wybranych zadań inwestycyjnych. 
Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokolant: Przewodnicząca Rady Gminy Masłów 
Joanna Synak /-/ Genowefa Jaros
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	Uchwała XXII/172/08 Rady Gminy Masłów w sprawie zmiany uchwały budżetowej – została podjęta 12 głosami „za”, jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik protokołu.

