
  Protokół Nr XXIII/2008
z sesji Rady Gminy Masłów, 

która odbyła się w dniu 17 września 2008 roku

Tematyka sesji:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołów z poprzedniej sesji.
5. Sprawozdanie Wójta o pracach Wójta i Urzędu Gminy w okresie między sesjami.
6. Projekt  uchwały  w  sprawie  udzielenia  upoważnienia  dla  Kierownika  Gminnego 

Ośrodka  Pomocy  Społecznej  do  prowadzenia  postępowania  wobec  dłużników 
alimentacyjnych.

7. Przedstawienie  informacji  o  przebiegu  wykonania  budżetu  gminy  Masłów  za  I 
półrocze 2008 r.

8. Przedstawienie  informacji  o  przebiegu  wykonania  planu  finansowego  Instytucji 
Kultury za I półrocze 2008 roku.

9. Projekt  uchwały  w  sprawie  uchylenia  uchwały  NR  XXII/170/08  Rady  Gminy 
Masłów z dnia 31 lipca 2008 roku 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 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.

11. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy.
12. Projekt uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectwa 

Masłów Drugi  w przedmiocie  nadania  nazwy ulicy  w obrębie  Masłów Drugi,  w 
miejscowości Masłów Drugi, gmina Masłów.

13. Projekt  uchwały  w sprawie  górnych  stawek  opłat  ponoszonych  przez  właścicieli 
nieruchomości  w  zakresie  odbierania  odpadów  komunalnych  oraz  opróżniania 
zbiorników bezodpływowych.

14. Projekt uchwały  w sprawie  warunków wykonania  odcinka sieci  wodociągowej  w 
miejscowości  Domaszowice  i  zwolnienia  z  opłaty  regulaminowej  wnioskodawcę 
Pana Artura Lisa właściciela działki nr ewid. 130/2 położonej w Domaszowicach.

15. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy.
16. Projekt uchwały w sprawie  rozpatrzenia skargi Stowarzyszenia Zielonych „GAJA” 

na działalność Wójta Gminy.
17. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
18. Sprawy organizacyjne, komunikaty.

Ad. 1.
Otwarcie sesji. 
Przewodnicząca Rady Gminy Genowefa Jaros w dniu 17 września 2008 roku o godzinie 
13.45 otworzyła posiedzenie Rady Gminy, przywitała radnych i zaproszonych gości. 
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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.
Pan Włodzimierz  Korona – Wójt  Gminy Masłów zwrócił  się  z  prośbą o wniesienie  do 
porządku punktu 11a dot. Projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej, w 
związku z kontynuacją budowy chodnika w Domaszowicach. Wójt wyjaśnił, że z uwagi na 
nie zachowanie terminu –  jakikolwiek głos sprzeciwu sprawi, że wycofujemy się z tego 
wniosku.
Radna Małgorzata Kozubek zwróciła się z zapytaniem, czy w dniu dzisiejszym, Rada może 
podjąć decyzję o przyjęciu realizacji zadania dot. Budowy Stadionu w Masłowie.
Wójt odpowiedział, ze w sprawozdaniu przedstawiona zostanie pełna informacja dotycząca 
tej inwestycji.    
Radny Bogusław Moskal zwrócił się z zapytaniem, czy jest jeszcze termin na składanie 
wniosku.
Wójt  odpowiedział,  że  minął  termin składania  wniosków na drogi,  natomiast  najbliższy 
termin aplikacji wniosku o stadion jeszcze nie minął. Jednak z uwagi na duże zagrożenie 
pozostałych  zadań,  nie  zdecydowałem się  na  podpisanie  tego  wniosku.  Ale  jeżeli  Rada 
zdecyduje  się  na  realizację  zadania  dot.  Budowy  stadionu  w  Masłowie  (gdyż  jest  to 
kompetencja  Państwa),  to  taki  wniosek  zostanie  złożony,  jednak  dyskusję  na  ten  temat 
zaplanowaliśmy w dalszej części dzisiejszego spotkania. 
Przewodnicząca Rady odczytała wniosek i przystąpiła go głosowania.
Radni, w głosowaniu: 14 „za” przy 1 głosie „przeciw” odrzucili wniosek.
Przewodnicząca Rady przystąpiła do głosowania nad porządkiem obrad, bez zmian, który 
został przyjęty 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:

• złożone  wnioski  o  dofinansowanie  zadań  (23%  na  budowę  hali  w  Masłowie 
Pierwszym i 60% na budowę stadionu w Masłowie), jednak po dokładnej analizie 
tematu, okazuje się, że nie stać nas będzie na realizację obydwu zadań jednocześnie. 
W związku z tym, podjąłem decyzję o złożeniu wniosku tylko na budowę hali, gdyż 
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to było priorytetem;
• jesteśmy o krok od przejęcia terenów w centrum sołectwa Wiśniówka i z tego tytułu 

przymierzamy się do przeprowadzenia modernizacji;
• trwają  prace  nad  projektem budżetu  na  2009 rok;  wnioski  można  składać  do  15 

października br.;
• przymierzamy  się  do  przedstawienia  szczegółowych  informacji  do  dyskusji  nt. 

zmiany przewoźnika, gdyż jesteśmy jedną z gmin ościennych, która płaci najwięcej 
za usługi MPK. W związku z powyższym musimy się zastanowić nad ewentualną 
zmianą na PKS;

Radny Bogusław Moskal zwrócił się z pytaniem jakie ustalenia nt. stadionu zostały podjęte 
na spotkaniu z ks. Biskupem w Urzędzie Marszałkowskim, o którym informowała go radna 
Kozubek.
Wójt odpowiedział, że takie spotkanie się nie odbyło i nawet nie było planowane. Radna 
Kozubek, po innej mojej rozmowie, prosiła o interwencję ks. Biskupa, który wyraził swoje 
zdanie  zauważając,  że  świadczy  to  o  niezrozumieniu  podziału  na  zadania  należące  do 
samorządu i kościoła, więc nie czuje się kompetentny do udziału w dyskusji na ten temat. 
Radny Robert Fortuna zwrócił uwagę na brak kratek i korytek przy realizacji chodnika w 
Mąchocicach Kapitulnych, na wysokości pana Jaremcio, gdzie spływ wód jest bardzo duży. 
Ponadto wysoka skarpa przy budynku dawnej mleczarni nie została zabezpieczona.
Zastępca Wójta – pan Roch Bahyrycz wyjaśnił założenia przyjęte przez planistę i poprosił 
radnego o ustalenie terminu spotkania w terenie, celem dokładnego wskazania uwag.
Radny Mirosław Januchta poprosił o zwrócenie uwagi na fragment chodnika w tym rejonie, 
obok posesji pana Kmiecika, gdzie spływ wód zagraża zalewaniem garażu.
Wójt wyjaśnił, że taki sygnał został zgłoszony i przekazany projektantowi, który wyraził 
negatywną opinię, twierdząc, że nie ma takiego zagrożenia.
Sołtys  Mąchocic  Kapitulnych  –  pan  Jan  Sobecki  również  zabrał  głos  w  tej  sprawie, 
zgłaszając  szereg  niedociągnięć  przy  budowie  tego  chodnika,  m.in.  przy  posesji  pana 
Jaremcio, pani Anioł i pana Kmiecika. 
Wójt wyjaśnił, że wszelkie problemy będą na bieżąco zgłaszane projektantowi i w miarę 
możliwości  – rozwiązywane.  Jednak na chwilę obecną nie możemy uruchomić środków 
budżetowych na modernizację zadania, gdyż projektant nie potwierdza takiego zagrożenia.
Radni nie zgłosili więcej uwag.

Ad. 6.
Projekt uchwały w sprawie  udzielenia upoważnienia dla Kierownika Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej do prowadzenia postępowania wobec dłużników alimentacyjnych.
Temat przedstawił pan Bogusław Krukowski – Sekretarz Gminy.
Radny  Robert  Fortuna  zwrócił  się  z  pytaniem,  czy  Rada  Gminy  dysponuje  jakimś 
narzędziami, umożliwiającymi skuteczniejszą ściągalność środków od dłużników.
Sekretarz odpowiedział, iż wszelkie wymogi zostały określone w ustawie i gmina nie ma 
możliwości zaostrzenia ich.
Więcej uwag nie zgłoszono.
Uchwała  XXIII/175/08  Rady  Gminy  Masłów  w  sprawie  udzielenia  upoważnienia  dla 
Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do prowadzenia postępowania wobec 
dłużników  alimentacyjnych –  została  podjęta  15  głosami  „za”,  jednogłośnie  i  stanowi 
załącznik protokołu.
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Ad. 7.
Przedstawienie informacji  o  przebiegu wykonania budżetu gminy Masłów za I  półrocze 
2008 r.
Pani  Małgorzata  Kumór  –  Skarbnik  Gminy  omówiła  pokrótce  dochody  i  wydatki 
budżetowe,  zrealizowane zadania  i  odczytała  opinię  I  Składu Orzekającego Regionalnej 
Izby  Obrachunkowej  w  Kielcach,  zawartą  w  uchwale  Nr  45/2008  (stanowi  załącznik 
protokołu).
Przewodniczący  Komisji  Budżetu  i  Finansów  –  radny  Mirosław  Januchta  odczytał 
pozytywną opinię komisji z dnia 26.08.2008 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania 
budżetu gminy Masłów za I półrocze 2008 r. (stanowi załącznik).
Radni nie zgłosili uwag i przyjęli informację do akceptującej wiadomości.

Ad. 8.
Przedstawienie informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Instytucji Kultury za I 
półrocze 2008 roku.
Omówienia tematu dokonała pani Aneta Ksel – Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w 
Masłowie oraz pan Marian Zarzycki – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i  Sportu w 
Masłowie.
Komisja Budżetu i Finansów na posiedzeniu w dniu 26.08.2008 r. wypracowała wniosek 
dotyczący  bardziej  szczegółowego  przedstawienia  kosztów  organizacji  imprez 
organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury.
Komisja  Rewizyjna  na  posiedzeniu  w  dniu  16.09.2008  r.  pozytywnie  zaopiniowała 
przedstawione informacje (stanowi załącznik protokołu).
Radna Małgorzata kozubek zwróciła  się  z  pytaniem, czy prowadzone były rozmowy na 
temat ceny z firmą, dotychczas zajmującą się drukiem Kuriera.
Wójt  odpowiedział,  że  nie  tylko  cena  była  mobilizacją  do  podjęcia  decyzji  o  zmianie 
drukarza, ale chodziło również o jakość druku. 
Pan  Zarzycki  dodał,  że  firma  pana  Wiktora  Nowakowskiego,  z  którą  rozpoczynaliśmy 
emisję Kuriera Masłowskiego, jest podmiotem sprawdzonym i pewnym. Ostatnimi czasy 
zdarzały się błędy drukarskie i powtórki tekstów, stąd proponowana zmiana.
Radna Kozubek zwróciła się z kolejnym pytaniem dotyczącym oferty Gminnego Ośrodka 
Kultury:  czym  zachęcamy  młodzież  do  udziału  w  zajęciach,  czy  jest  szansa  na 
zorganizowanie dyskoteki i czy można przesunąć godziny otwarcia obiektu – taki wniosek 
był już składany.
Pan  Zarzycki  odpowiedział,  że  informacja  o  przedsięwzięciach  organizowanych  w 
placówce jest szeroko rozpropagowana w terenie, m.in. poprzez kierowanie jej do szkół. 
Godziny  otwarcia  pozostały  niezmienione  z  uwagi  na  fakt,  iż  po  20.00  nie  było 
zainteresowania ze strony młodzieży. Natomiast co do dyskotek, dyrektor poinformował, że 
ma złe doświadczenia w tym temacie, gdyż ciężko zapanować nad taką grupą młodzieży, 
bez udziału ochrony. Poza tym GOK nie jest obiektem do organizacji tego typu imprez. 
Radni nie wnieśli więcej uwag i przyjęli informację do wiadomości. 

Ad. 9. 
Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały NR XXII/170/08 Rady Gminy Masłów z 
dnia 31 lipca 2008 roku w sprawie zmiany uchwały Nr III/24/06 Rady Gminy Masłów z 
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dnia  28  grudnia  2006 r.  w sprawie  zasad  wypłacania  i  wysokości  diet  przysługujących 
radnym za udział w posiedzeniu sesji i komisji.
Sekretarz Gminy – pan Bogusław Krukowski przedstawił projekt.
Z uwagi na przekroczenie kwoty maksymalnej diety dla przewodniczącego rady, Wydział 
Prawny i Nadzoru wystosował pismo o wszczęciu procedury rozstrzygnięcia nadzorczego. 
Komisja Budżetu i Finansów, w dniu 16.09.2008 r.,  pozytywnie zaopiniowała omawiany 
projekt (stanowi załącznik).
Nie zgłoszono uwag.
Uchwała  XXIII/176/08  Rady  Gminy  Masłów  w  sprawie  uchylenia  uchwały  NR 
XXII/170/08 Rady Gminy Masłów z dnia 31 lipca 2008 roku 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 – została 
podjęta 15 głosami „za”, jednogłośnie i stanowi załącznik protokołu.

Ad. 10.
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.
Temat przedstawił pan Bogusław Krukowski – Sekretarz Gminy.
Komisja Budżetu i Finansów, na posiedzeniu w dniu 16.09.2008 r. wypracowała wniosek 
polegający  na:  procentowym  określeniu  wysokości  diet  radnych  w  stosunku  do  kwoty 
bazowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe określonych w ustawie 
budżetowej. Wniosek ten został przejęty w głosowaniu 5 „z”, jednogłośnie. 
Radny Robert Fortuna zwrócił się z pytaniem, jak wygląda sprawa w gminach ościennych.
Sekretarz przedstawił informacje dot. wysokości diet w gminie Górno, w odniesieniu do 
Masłowa.
Radni nie zgłosili więcej uwag.
Uchwała  XXIII/177/08 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 15 „za”, jednogłośnie i stanowi załącznik protokołu.

Ad. 11.
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy.
Projekt przedstawiła pani Małgorzata Kumór – Skarbnik Gminy.
Komisja Budżetu i Finansów na posiedzeniu w dniu 16.09.2008 r. pozytywnie zaopiniowała 
niniejszy projekt (stanowi załącznik protokołu).
Radny  Tadeusz  Kumański  zwrócił  się  z  pytaniem  czy  realizowane  jest  zadanie  pn. 
Opracowanie  projektu  budowlanego  sieci  wodociągowej  wraz  z  przyłączami  dla  części 
sołectwa Wiśniówka (osiedle).
Wójt  odpowiedział,  że  w  tej  sprawie  przeprowadzone  zostały  rozmowy  ze  spółką 
Wodociągi  Kieleckie  oraz  z  Gminą  Zagnańsk;  wszelkie  ustalenia  zostaną  radnemu 
przekazane telefonicznie, gdyż na chwilę obecną ciężko jest mówić o szczegółach.
Więcej uwag nie zgłoszono.
Uchwała  XXIII/178/08  Rady  Gminy  Masłów  w  sprawie  zmiany  uchwały  budżetowej  
gminy – została podjęta 15 głosami „za”, jednogłośnie i stanowi załącznik protokołu.
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Ad. 12.
Projekt uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectwa Masłów 
Drugi  w  przedmiocie  nadania  nazwy  ulicy  w  obrębie  Masłów  Drugi,  w  miejscowości 
Masłów Drugi, gmina Masłów.
Pan Bogusław Krukowski – Sekretarz gminy przedstawił projekt.
Komisja  Ochrony  Środowiska,  Gospodarki  Gruntami  i  Rolnictwa  w  dniu  19.09.br. 
pozytywnie zaopiniowała niniejszy projekt.
Radny  Bogusław  Moskal  zapytał  czy  przy  okazji  konsultacji  w  sprawie  tego  odcinka, 
można uporządkować końcowy odcinek ul. Krajobrazowej, przy łączniku z Dąbrową. 
Wójt  odpowiedział,  że  niestety  ta  część  Masłowa  Drugiego  ma  zaszłości  z  lat 
osiemdziesiątych, gdzie mieszkańcy mają adres Masłowa Pierwszego, na terenie Masłowa 
Drugiego.  Jakiekolwiek  działania  podjęte  w  pośpiechu  spowodują  utrudnienia  dla 
mieszkańców; jedynym sensownym i szybkim rozwiązaniem byłoby połączenie tych dwóch 
sołectw i nazwanie ich Masłów. Dlatego zastanawiamy się nad innymi możliwościami.
Natomiast sensownym jest nadanie nazwy ulicy w Dolinie Marczakowej i przy tej okazji 
można to zrobić, jeżeli jest taka wola Rady.
Radny Rafał Brzoza zwrócił się z pytaniem czy wprowadzenie nazwy ulicy nie uporządkuje 
częściowo bałaganu związanego z adresami, abstrahując od bałaganu geodezyjnego; jak to 
ma miejsce w Masłowie Pierwszym i Drugim, ul. Spokojna.
Wójt  odpowiedział,  że  jest  to  tymczasowe  rozwiązanie,  które  nakłada  na  mieszkańców 
obowiązek  wymiany  dokumentów,  co  wiąże  się  z  kosztami.  Jednak  nie  rozwiązuje  to 
całkowicie sprawy, gdyż geodezyjnie problem pozostaje nadal, a ponieważ pojawiają się 
deklaracje ze strony mieszkańców o zmianie przynależności do sołectwa, chcemy rozwiązać 
tę sprawę kompleksowo.
Radny  Andrzej  Kułak  zwrócił  uwagę,  by  przy  ustalaniu  nazw  ulic,  nie  powielać 
nazewnictwa, sugerując się inną nazwą sołectwa; jak to ma miejsce w Masłowie Pierwszym 
i Woli Kopcowej, gdzie przyjęto nazwę ulicy: Świętokrzyska.  
Radny Andrzej Pedrycz również zauważył, że jest problem z powtarzającymi się adresami, 
gdyż nie pisze się nazwy sołectwa.
Więcej uwag nie zgłoszono.
Uchwała XXIII/179/08 Rady Gminy Masłów w sprawie  przeprowadzenia konsultacji  z  
mieszkańcami  sołectwa Masłów Drugi  w przedmiocie  nadania  nazwy ulicy  w obrębie 
Masłów  Drugi,  w  miejscowości  Masłów  Drugi,  gmina  Masłów –  została  podjęta  15 
głosami „za”, jednogłośnie i stanowi załącznik protokołu.

Ad. 13.
Projekt  uchwały  w  sprawie  górnych  stawek  opłat  ponoszonych  przez  właścicieli 
nieruchomości w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników 
bezodpływowych.
Temat przedstawił Sekretarz Gminy.
Komisja Ochrony Środowiska, Gospodarki Gruntami i Rolnictwa, na posiedzeniu w dniu 
19.09.2008 r. pozytywnie zaopiniowała niniejszy projekt.
Komisja Budżetu i Finansów na posiedzeniu w dniu 
Radny Artur Pawelec zapytał, jaka jest metodologia ustalania stawek omawianych opłat.
Sekretarz  odpowiedział,  że  proponowane  stawki  ustalane  są  na  podstawie  rozmów  z 
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firmami zajmującymi się opróżnianiem pojemników, przy uwzględnieniu inflacji i wielkości 
stawek w gminach ościennych. 
Radny  Pawelec  zwrócił  się  z  pytaniem,  co  by  się  stało,  gdybyśmy  nie  przyjęli 
proponowanych stawek.
Sekretarz odpowiedział, że firma mogłaby rozwiązać umowę z nami i musielibyśmy szukać 
kogoś na to miejsce.
Wójt dodał, że ewentualnie istnieje możliwość dofinansowania z budżetu tego zadania, ale 
jest to całkowicie pozbawione sensu.
Więcej uwag nie zgłoszono.
Uchwała  XXIII/180/08  Rady  Gminy  Masłów  w  sprawie  górnych  stawek  opłat  
ponoszonych  przez  właścicieli  nieruchomości  w  zakresie  odbierania  odpadów 
komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych – została podjęta 15 głosami 
„za”, jednogłośnie i stanowi załącznik protokołu.

Ad. 14.
Projekt  uchwały  w  sprawie  warunków  wykonania  odcinka  sieci  wodociągowej  w 
miejscowości  Domaszowice  i  zwolnienia  z  opłaty  regulaminowej  wnioskodawcę  Pana 
Artura Lisa właściciela działki nr ewid. 130/2 położonej w Domaszowicach.
Pan Dariusz Korczyński – Kierownik Referatu Budownictwa przedstawił powyższy projekt.
Komisja  do  spraw  Inwestycji,  na  posiedzeniu  w  dniu  25.08.2008  roku  pozytywnie 
zaopiniowała omawiany projekt (stanowi załącznik protokołu).
Komisja  Budżetu  i  Finansów  na  posiedzeniu  w  dniu  16.09br.  zaopiniowała  projekt 
pozytywnie.
Radni nie zgłosili uwag.
Uchwała XXIII/181/08 Rady Gminy Masłów w sprawie  warunków wykonania odcinka 
sieci  wodociągowej w miejscowości Domaszowice i  zwolnienia z  opłaty regulaminowej  
wnioskodawcę  Pana  Artura  Lisa  właściciela  działki  nr  ewid.  130/2  położonej  w 
Domaszowicach  –  została  podjęta  15  głosami  „za”,  jednogłośnie  i  stanowi  załącznik 
protokołu.

Ad. 15.
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – radny Rafał Lis przedstawił skargi zgłoszone przez: 
panią Katarzynę Łakomiec zam. Ciekoty oraz przez  Stowarzyszenie Zielonych „GAJA”i 
odczytał protokół Komisji Rewizyjnej z dnia 01.09.2008 roku.
Wójt złożył dodatkowe wyjaśnienia w tych sprawach.
Radny  Robert  Fortuna  zwrócił  się  z  pytaniem  jakie  konkretnie  zarzuty  zgłosiła  pani 
Łakomiec.
Wójt  odpowiedział,  że  w  skardze  zawarte  zostały  zarzuty  począwszy  od  niewłaściwej 
mieszanki  nakładki,  przez  wykonanie  poboczy  i  brak  oznakowania.  Dlatego  powołana 
została  komisja,  która  pobrała  próbki,  w miejscach  wskazanych  przez  panią  Łakomiec. 
Wszystkie normy zostały spełnione, co jednak nie przekonało tej pani.
Radny Kazimierz Łakomiec zabrał głos odnośnie skargi dot. drogi w Ciekotach twierdząc, 
że jest to ładnie położona nakładka, która służy mieszkańcom.
Sekretarz przypomniał, że droga, o której mowa była jednym z punktów sesji objazdowej 
Rady Gminy Masłów.
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Więcej uwag nie zgłoszono.
Uchwała  XXIII/182/08  Rady  Gminy  Masłów  w  sprawie  rozpatrzenia  skargi  na 
działalność  Wójta  Gminy –  została  podjęta  15  głosami  „za”,  jednogłośnie  i  stanowi 
załącznik protokołu.

Ad. 16.
Projekt  uchwały  w  sprawie  rozpatrzenia  skargi  Stowarzyszenia  Zielonych  „GAJA”  na 
działalność Wójta Gminy.
Nie zgłoszono uwag.
Uchwała  XXIII/183/08  Rady  Gminy  Masłów  w  sprawie  rozpatrzenia  skargi  na 
działalność  Wójta  Gminy –  została  podjęta  15  głosami  „za”,  jednogłośnie  i  stanowi 
załącznik protokołu.

Ad. 17.
Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
Radny  Bogusław  Moskal  zwrócił  się  z  problemem  dotyczącym  remontowanej  pętli  w 
Masłowie Drugim, gdzie powstał nowy przystanek, o obniżonym poziomie, ze schodami. 
Radny wyraził obawę, że może to być przyczyną wypadków w okresie zimowym. Ponadto 
w okolicy przystanku wykopany został głęboki rów uniemożliwiający przejście na pobliski 
plac zabaw.
Zastępca Wójta uzasadnił przyczyny przyjętego rozwiązania i poprosił radnego o spotkanie 
na terenie prowadzonych prac. 
Radna Małgorzata Kozubek zwróciła się z pytaniem, czy nie ma możliwości przedłużenia 
linii nr 38.
Wójt  odpowiedział,  że  nie  ma szansy  na  wydłużenie  jakiejkolwiek  linii,  gdyż na  dzień 
dzisiejszy gmina płaci ogromne kwoty na utrzymanie komunikacji zbiorowej, w związku z 
powyższym przymierzamy się do zmiany przewoźnika. 
Radna Małgorzata Kozubek zapytała również,  czy mieszkańcy,  którzy wcześniej  zaczęli 
wymianę płyt eternitowych z dachu i u których te płyty zalegają, mają również możliwość 
uzyskania pomocy finansowej z tytułu usuwania azbestu.
Wójt  wyjaśnił,  że  na  chwilę  obecną  nie  ma  takiej  możliwości,  gdyż  zgodnie  z 
obowiązującym regulaminem – pomoc przysługuje osobom biorącym udział w projekcie. 
Tak jak mamy problem ze śmieciami, gdzie gmina wymaga od mieszkańców, by usuwali je 
zgodnie z przepisami, a część z nich i tak się nie wywiązuje z tego; tak też w tym przypadku 
– mieszkańcy zobligowani są do usunięcia zalegających na podwórkach płyt eternitowych, 
zgodnie z przepisami.  Natomiast, niewykluczone jest, że regulamin ten, w miarę potrzeb, 
zostanie zmodyfikowany, gdyż projekt funkcjonuje dobrze i dziś podpisana została umowa 
na refundacje,  na kwotę 5.500 zł. Ze strony urzędu pilnuje tego pani Braszczyk. 
Radna Kozubek zwróciła się również  z pytaniem, czy jest możliwość opodatkowania terenu 
lotniska, gdyż gmina nie ma z tego tytułu żadnych korzyści, mało tego,  mieszkańcy maja 
ograniczony wstęp na ten teren, o organizację imprezy musimy prosić. 
Wójt odpowiedział, że nie ma takiej możliwości, gdyż działalność aeroklubu jest zwolniona 
z tytułu podatku o d nieruchomości, w związku z tym, praktycznie cały teren nie podlega 
opodatkowaniu. 
Radny  Kazimierz  Łakomiec  zwrócił  się  z  pytaniem  dotyczącym  projektu  sieci 
wodociągowej wzdłuż drogi dzierżawionej od nadleśnictwa. Czy mieszkańcy mogą liczyć 
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na zwolnienie z opłaty regulaminowej, jeśli wykonają sieć na własny koszt.
Wójt  odpowiedział,  że  na  zasadach  regulaminowych,  jest  taka  możliwość.  Na  dzień 
dzisiejszy  brakowało  nam  tam 4  zgód,  co  powodowało  opóźnienia,  jednak  na  bieżąco 
rozwiązujemy problemy.
Radny Łakomiec zadeklarował, że postara się zebrać brakujące zgody mieszkańców. Radny 
zgłosił również usterki w drodze powiatowej, na wysokości posesji Jana Suchogórskiego i 
Aleksandry Chaby.
Radny Andrzej Pedrycz poprosił o usunięcie koszy przeznaczonych do segregacji surowców 
wtórnych, zlokalizowanych w sąsiedztwie Domu Ludowego, gdyż powstało tam wysypisko 
śmieci. 
Wójt odpowiedział, że jest to problem nie tylko Woli Kopcowej, ale praktycznie każdego 
sołectwa, gdyż nie tylko mieszkańcy, ale osoby z zewnątrz przywożą śmieci. Dlatego prośba 
o sygnały, byśmy mogli składać wnioski do sądu grodzkiego o ukaranie, gdyż jest to plaga. 
My ze swojej strony możemy w tej chwili przenieść pojemniki w inne miejsce, jeżeli to 
pomoże. 
Radny  Mirosław  Januchta  zgłosił  oburzenie  wobec  władz  gminy,  które  wykształciły 
niesamowitą  zdolność  odrzucania  wniosków  i  uwag  mieszkańców  i  radnych,  jako 
przedstawicieli społeczeństwa, a przyznają rację projektantom. 
W odniesieniu do tej wypowiedzi, Wójt przyznał, że z całym szacunkiem do mieszkańców – 
nie są oni omnibusami mającymi wiedzę techniczną w każdym temacie, zaś projektanci czy 
inspektorzy nadzoru odpowiadają za wykonanie projektu. To, że ludzie mówią, nie znaczy 
jeszcze,  że  możemy złożyć  wniosek  z  zamówień publicznych o  wykonanie  korekty  do 
projektu.  Dlatego  nawet  przy  niewielkich  zadaniach,  przyjmujemy  inspektora  nadzoru, 
który odpowiada za wykonanie, gdyż często okazuje się, że ludzie mówili, ze źle to będzie 
wykonane, a w efekcie przyznają rację, bo okazuje się, że ważna jest technika wykonania 
czy skład mieszanki. Na każdy sygnał reagujemy i zgłaszamy inspektorowi.
Radny Moskal zapytał,  czy po wybudowaniu sklepu przez prywatnego inwestora będzie 
wstawiona nowa wiata przystankowa w Masłowie Drugim. 
Przewodnicząca  Rady  przypomniała,  że  zgodnie  z  ustaleniami  –  Zastępca  Wójta 
zaproponował spotkanie w terenie i ustalenie szczegółów dotyczących zadania, w związku z 
tym, nie rozstrzygniemy tego na dzisiejszym spotkaniu. 
Radny Moskal zwrócił się również z pytaniem co z przystankiem, w okolicy ul. Leśnej w 
Masłowie Drugim, który został zniszczony przez osobę prywatną. 
Zastępca  Wójta  odpowiedział,  że  ta  osoba  zobowiązała  się  do  naprawienia  przystanku, 
jednak w tej chwili nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć dlaczego jeszcze tego nie zrobił. 
Taką  wiedzę  ma  pani  Jarosz,  która  zajmuje  się  sprawą,  w  związku  z  tym odpowiemy 
radnemu nawet jutro.
Sołtys sołectwa Mąchocice Kapitulne – pan Jan Sobecki ponowił prośbę o ustawienie znaku 
„Ustąp Pierwszeństwa” przy połączeniu zjazdu z górnych Mąchocic z drogą powiatową. 
Ponadto  szkoła  w  Mąchocicach  jest  nieprzystosowana  do  takiej  ilości  uczniów,  były 
pieniądze na dobudowę pawilonu, kiedy ruszy rozbudowa.
Wójt odpowiedział, że temat rozbudowy szkoły wiążę się częściowo z decyzją radnego o 
zmianie  miejsca  zamieszkania  i  zagospodarowania  budynku  Agronomówki,  zaś  temat 
dobudowy pawilonu pojawił się w tym roku, kiedy pokazała się informacja o możliwości 
uzyskania środków unijnych. Wtedy padła propozycja rozbudowy szkoły w Brzezinkach i 
Mąchocicach Kapitulnych,  gdzie  każdy z pawilonów kosztował  by nas  po oszacowaniu 
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około 750 tyś zł. Jednak okazało się, że w tych pieniądzach nie było możliwości pozyskania 
ich na oświatę, w związku z tym pozostaje nam to rozwiązać jako zadanie gminne. 
Jesteśmy na kilka tyg. Przed przygotowaniem projektu budżetu na 2009 rok, więc radni, 
sołtysi mają możliwość zgłaszać zadania do realizacji w przyszłym roku.
Sołtys sołectwa Dolina Marczakowa – pan Janusz Obara poinformował o dwóch pismach, 
jakie złożył w imieniu mieszkańców, z prośbą o interwencję w sprawie uciążliwości kopalni 
w Wiśniówce.
Wójt  odpowiedział,  że  rozeznał  się  w sprawie,  jednak w tym temacie,  jedyne co może 
zrobić,  to  zgłaszać  sprawę  do  Inspekcji  Ochrony  Środowiska,  by  zbadał  sprawę,  zaś 
mieszkańcy z powództwa cywilnego mogą zgłosić sprawę do sądu, z uwagi na szkody. 
Drugą sprawą zgłoszoną przez sołtysa Obarę był temat drogi w kierunku do Kajetanowa.
Wójt  odpowiedział,  że  sprawa została  zgłoszona projektantowi,  by  pokazał  tę  drogę na 
mapie.  Wójt  wyjaśnił  szczegółowo  temat,  przedstawiając  stanowisko  Wójta  Gminy 
Zagnańsk, która współrealizuje drogę.  
Pan Obara poinformował również, że na terenie sołectwa Dolina Marczakowa pojawia się 
ten sam problem dotyczący segregacji śmieci, z tym, że kierowca, który odbiera odpady – 
nie opróżnia koszy zapełnionych do połowy.
Wójt odpowiedział, że sprawa zostanie zbadana.
Więcej uwag nie zgłoszono.

Ad. 18.
Sprawy organizacyjne, komunikaty.
Przewodnicząca  poinformowała,  że  kolejna  sesja  Rady  odbędzie  się  na  początku 
października.
Wójt  poinformował  również  o  deklaracji  ze  strony  Kieleckich  Kopalni  Kwarcytu  w 
Wiśniówce, która zadeklarowała chęć przekazania gminie terenów o łącznej powierzchni 
około  20  ha,  gdzie  znajdują  się  m.in.  budynki,  biurowiec,  jeziorko  szmaragdowe  jak 
również  sieć  wodociągowa,  dlatego  ważne  jest  ustalenie  szczegółów  ewentualnego 
przekazania.  By  ułatwić  radnym rozeznanie  się  w  sprawie,  zorganizujemy  spotkanie  w 
terenie, o którym powiadomimy telefonicznie.
Wójt  poinformował  również,  że  z  inicjatywy  Koła  Gospodyń  Wiejskich  z  Dąbrowy 
planowany jest wyjazd grupy około 40 osób na Węgry w dniach 10 – 12 października. 
Jeżeli  ktoś z Państwa zechce wziąć udział, proszony jest o kontakt z sekretarzem; koszt 
wyjazdu to 350 zł. Warunkiem wyjazdu jest zebranie grupy.
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
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