
Protokół Nr XXIV/2008

z sesji Rady Gminy Masłów, 

która odbyła się w dniu 02 października 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 zmiany uchwały budżetowej gminy.

7. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej.

8. Projekt  uchwały  w  sprawie  ustalenia  wysokości  i  sposobu  wypłacania  ekwiwalentu 

strażakom  ochotniczych  straży  pożarnych  Gminy  Masłów,  za  udział  w  akcjach 

ratowniczych oraz ćwiczeniach i szkoleniach.

9. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.

10. Sprawy organizacyjne, komunikaty.

Ad. 1.

Otwarcie sesji. 

Przewodnicząca Rady Gminy Genowefa Jaros w dniu 02 października 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 14 radnych,  co wobec ustawowego składu Rady stanowi 93 % 

obecności, czyli stanowi quorum 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  i  zgłosiła  wniosek  o 

usuniecie  z  porządku  obrad  punktów:  4  i  5,  w  związku  z  faktem  iż  jest  to  sesja 

nadzwyczajna, przygotowana w trybie pilnym.

W głosowaniu, 14 „za', jednogłośnie wniosek został przyjęty.

Porządek obrad wraz ze zmianą został przyjęty w głosowaniu 14 głosami „za”, jednogłośnie 

i stanowi załącznik protokołu.

Ad. 6.

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy.

Temat przedstawiła pani Małgorzata Kumór – Skarbnik Gminy.

Przybył radny Rafał Lis.

Komisja  Budżetu  i  Finansów  na  posiedzeniu  w  dniu  29.09.2008  roku,  pozytywnie 

zaopiniowała projekt (stanowi załącznik protokołu). 

Nie zgłoszono uwag.

Uchwała  XXIV/184/08  Rady  Gminy  Masłów  w  sprawie  zmiany  uchwały  budżetowej  

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

 

Ad. 7.

Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej.

Temat przedstawiła pani Skarbnik Gminy.

Komisja Budżetu i  Finansów w dniu 29.09.2008 roku, pozytywnie zaopiniowała projekt 

(stanowi załącznik). 

Radny Robert Fortuna zwrócił się z pytaniem, czy były rozmowy na temat; czy zmieniła się 

sytuacja.

Zastępca Wójta Gminy odpowiedział, że nic się nie zmieniło.

Przewodnicząca odczytała projekt uchwały. 

Uchwała XXIV/185/08 Rady Gminy Masłów w sprawie udzielenia pomocy finansowej – 

została przyjęta 15 głosami „za”, jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik protokołu.
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Ad. 8.

Projekt  uchwały  w  sprawie  ustalenia  wysokości  i  sposobu  wypłacania  ekwiwalentu 

strażakom  ochotniczych  straży  pożarnych  Gminy  Masłów,  za  udział  w  akcjach 

ratowniczych oraz ćwiczeniach i szkoleniach.

Projekt przedstawił pan Roch Bahyrycz – Zastępca Wójta Gminy.

Zarząd Gminny Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Masłowie uchwałą Nr 2/2008 z dnia 

26.09.2008  r.  przyjęta  została  stawka  9,00  zł  za  godzinę  (uchwała  stanowi  załącznik 

protokołu).

Komisja Budżetu i Finansów w dniu 29.09.2008 roku zaopiniowała pozytywnie omawiany 

projekt (stanowi załącznik).

Radny Mirosław Januchta wyjaśnił stanowisko Komisji w tej sprawie.

Radna Małgorzata Kozubek zauważyła, że w stosunku do innych gmin, Masłów przeznacza 

najniższe środki budżetowe na działalność jednostek.  

Radny Robert Fortuna zwrócił się z pytaniem, czy wielkość środków jest skorelowana z 

ilością mieszkańców gminy.

Zastępca Wójta odpowiedział, że jest to kwota, jaką Rada Gminy przeznaczyła na ten cel. 

W  uzupełnieniu,  Wójt  przedstawił  informację  dot.  samochodów  pożarniczych,  jakie 

posiadają poszczególne jednostki gminy i gmin ościennych.

Radny Bogusław Moskal zapytał na jakiej podstawie Zarząd Gminny OSP przyjął w formie 

uchwały  zaproponowaną  stawkę,  skoro  pojawiają  się  głosy  ze  strony  strażaków  o 

zwiększenie tej kwoty.

Przewodnicząca odpowiedziała, że takie są prawa demokracji, gdzie większość podejmuje 

decyzję, co nie znaczy, że absolutnie wszyscy się z tym zgadzają.

Radny Fortuna zwrócił się z czy przygotowana jest informacja dotycząca ilości wyjazdów i 

jaka stawka obowiązywała dotychczas.

Wójt odpowiedział, że była to kwota 15,00 zł za akcję i przedstawił informację o ilości 

wyjazdów poszczególnych jednostek z terenu gminy.

Przewodnicząca udzieliła  głosu panu Kazimierzowi Stachura – Wiceprezesowi ZG OSP, 

który poinformował Radę o ilości wyjazdów do akcji gaśniczych i usuwania owadów  oraz 

wyjaśnił  zależność  wynikającą  z  zarejestrowania  niektórych  jednostek  w  Krajowym 

Systemie Ratowniczo – Gaśniczym.
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Radny Rafał Lis zwrócił się z pytaniem jaka jest cena nowego samochodu dla jednostki.

Wójt odpowiedział,  że przy założeniu o możliwości dofinansowania 50% - jest to koszt 

około 150.000 zł, do którego należy doliczyć koszt doposażenia pojazdu. 

Więcej uwag nie zgłoszono.  

Uchwała XXIV/186/08 Rady Gminy Masłów w sprawie  ustalenia wysokości  i  sposobu 

wypłacania  ekwiwalentu  strażakom ochotniczych straży  pożarnych Gminy  Masłów,  za 

udział  w  akcjach  ratowniczych  oraz  ćwiczeniach  i  szkoleniach –  została  podjęta  15 

głosami „za”,  jednogłośnie i stanowi załącznik protokołu.

Ad. 9. 

Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.

W związku z wpłynięciem wniosku od radnego Kumańskiego, sekretarz odczytał pismo z 

dnia 25.09.br. oraz odpowiedź Wójta w tej sprawie (stanowi załącznik protokołu). 

Radny Tadeusz Kumański  zwrócił  uwagę,  iż  nikt  nie  dba o teren wokół  zlikwidowanej 

szkoły w Wiśniówce.

Sekretarz  wyjaśnił  sytuację,  jaka  powstała  po  likwidacji  szkoły.  Ponieważ  pan  Obara 

wycofał się z projektu utworzenia prywatnej placówki, pojawił się wniosek od Ks. Słowika 

– dyrektora Caritas Kieleckie, który zadeklarował chęć utworzenia kompleksowego obiektu 

dla dzieci i młodzieży. 

Radny Kazimierz  Łakomiec  zgłosił  potrzebę  uporządkowania  przydrożnych krzaków na 

odcinku od cmentarza w Brzezinkach kierunku wsi Mąchocice – Scholasteria i  ponowił 

wniosek o naprawę przystanku obok cmentarza oraz ubytków przy przepustach. 

Radny Robert Fortuna zwrócił się z ponownym wnioskiem o uzupełnienie wysiewki przy 

przystanku w Mąchocicach Kapitulnych

radna  Małgorzata  Kozubek  poprosiła  o  uporządkowanie  terenu  wokół  cmentarza  w 

Masłowie, z uwagi na zbliżające się święto. Radna Kozubek powróciła również do sprawy 

lotniska w Masłowie. 

Sekretarz omówił pokrótce sytuację lotniska i decyzje, jakie zapadły na ostatnim Walnym 

Zgromadzeniu Udziałowców spółki. 

Radny Andrzej Pedrycz poprosił o wyjaśnienie własności z punktu prawnego.

Pani Helena Zapała – Radca Prawny wyjaśniła że gmina jest udziałowcem w spółce i na tej 
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podstawie może wpływać na podejmowane decyzje, jednak własność terenu nadal pozostaje 

w rękach Marszałka. 

Radna Aniela Cedro zwróciła się z pytaniem, gmina jako udziałowiec będzie ponosić koszty 

związane z modernizacją lotniska.

Sekretarz odpowiedział, że na tę chwilę zapewnione są środki w urzędzie marszałkowskim 

na modernizację, w związku z powyższym gmina nie dokłada środków na ten cel.

Radny  Fortuna  zwrócił  się  z  wnioskiem o  wprowadzenie  ograniczeń  tonażu  na  drodze 

wojewódzkiej w Mąchocicach Kapitulnych, w związku z uciążliwością w ruchu.

Pan Roch Bahyrycz – Zastępca Wójta  odpowiedział,  że  wielokrotnie  zwracaliśmy się  z 

takim wnioskiem, jednak wniosek nie został zaakceptowany.

Radna  Małgorzata  Kozubek  poinformowała  o  udziale  Chóru  Masłowianie  w  III 

Powiatowym Przeglądzie Chóralnym na Św. Krzyżu, gdzie otrzymaliśmy wyróżnienie. W 

Gminnym Ośrodku Kultury była kiedyś sala tradycji, która pozwalała wyeksponować tego 

typu wyróżnienia; niestety została zlikwidowana.

Więcej uwag radni nie zgłosili.

Na posiedzenie przybyła radna powiatu – pani Teodora Jagiełło, która pokrótce omówiła 

realizowane przez gminę projekty związane z pozyskaniem środków i kwoty, jakie udało się 

uzyskać.

Ad. 10.

Sprawy organizacyjne, komunikaty.

Sekretarz przedstawił informację dotyczącą deklaracji spółki Tarmac w sprawie przekazania 

gminie części terenu kopalni w Wiśniówce.

Radny Mirosław Januchta zwrócił się z pytaniem, w jakim czasie po przejęciu tego terenu, 

gmina może go spieniężyć.

Pani Zapała – radca prawny odpowiedziała, że nie ma żadnych obwarowań terminowych w 

takiej sytuacji.

Przewodnicząca  zaproponowała,  by  radni  wybrali  się  w  teren  w  celu  obejrzenia 

proponowanych do przejęcia gruntów.

Drugą sprawą przedstawioną przez sekretarza jest problem uzyskania zgód od mieszkańców 

na  budowę  drogi  w  Woli  Kopcowej,  ul.  Dębowa.  Termin  składania  wniosku  o 
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dofinansowanie  upływa  z  dniem  3.XI,  w  związku  z  powyższym  proponujemy  Radzie 

zmianę  zadania  na  budowę  drogi  łączącą  Masłów  Pierwszy  z  Masłowem  Drugim,  tj. 

przedłużenie ul. Spacerowej, gdzie dokumentacja jest prawie przygotowana.

Radna  Kozubek  zapytała,  czy  mieszkańcy  wyrażają  zgodę  na  oddanie  pasa  gruntu  pod 

budowę. 

Sekretarz odpowiedział, że z informacji, jakie uzyskał od pani Anny Jarosz – mieszkańcy 

się zgadzają. Jednak spotkanie w tej sprawie odbędzie się 06.X. br.

Radni nie zgłosili uwag w tej sprawie i przyjęli informację do akceptującej wiadomości.

Przewodnicząca poinformowała o zmianie godzin rozpoczęcia sesji. 

Sekretarz powiadomił radnych, iż w związku z brakiem zainteresowania ze strony radnych, 

sołtysów i pracowników urzędu – planowana wycieczka na Węgry się nie odbędzie. 

Po wyczerpaniu tematyki o godzinie 14.45 Przewodnicząca Rady podziękowała za udział w 

obradach i zamknęła posiedzenie. 

Protokolant:

Joanna Synak
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