
Protokół Nr XXV/2008
z sesji Rady Gminy Masłów, 

która odbyła się w dniu 06 listopada 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 nr XVII/127/03 Rady Gminy w Masłowie z 
dnia 29 grudnia 2003 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania  przestrzennego  sołectwa  Masłów  Pierwszy  w  jego  granicach 
administracyjnych. 
7. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XVII/128/03 Rady Gminy w Masłowie z 
dnia 29 grudnia 2003 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania  przestrzennego  sołectwa  Domaszowice  w  jego  granicach 
administracyjnych. 
8. Projekt uchwały w sprawie  przystąpienia Gminy Masłów/Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej  w  Masłowie  do  realizacji  projektu  systemowego:  „Program  aktywizacji 
społeczno-zawodowej bezrobotnych w gm. Masłów” w ramach Priorytetu VII.  Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki
9. Projekt uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2009 rok.
10. Projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu zboża dla celów obliczenia 
podatku rolnego.
11. Projekt uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 
2009 rok.
12. Projekt uchwały w sprawie stawek opłaty targowej.
13. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy.
14. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/164/08 Rady Gminy Masłów z dnia 
30 czerwca 2008 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej.
15. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/185/08 Rady Gminy Masłów z 
dnia 02 października 2008 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej.
16. Projekt uchwały w sprawie ustanowienia diet i ustalenia zasad zwrotu kosztów podroży 
przysługujących sołtysom uczestniczącym w pracach Rady Gminy Masłów.  
17. Projekt uchwały w sprawie  odpłatnego nabycia na rzecz Gminy Masłów działki nr 252 
o pow. 0,2200 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Masłów Drugi z przeznaczeniem pod 
budowę zbiornika retencyjnego „Dolina Marczakowa”.
18. Projekt uchwały w sprawie  odpłatnego nabycia na rzecz Gminy Masłów działki nr 253 
o pow. 0,1800 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Masłów Drugi z przeznaczeniem pod 
budowę zbiornika retencyjnego „Dolina Marczakowa”.
19. Projekt  uchwały  w  sprawie  nadania  nazwy  ulicy  w  obrębie  Masłów  Drugi,  w 
miejscowości Masłów Drugi, gmina Masłów.
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20. Projekt uchwały w sprawie przekazania zwiększonej wartości przyłączy wodociągowych
w  miejscowości  Dąbrowa  Kolonia  przekazanych  do  nieodpłatnego  użytkowania  przez 
Międzygminny  Związek Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach
21. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
22. Sprawy organizacyjne, komunikaty.

Ad. 1.
Otwarcie sesji.
Przewodnicząca Rady Gminy Masłów Genowefa Jaros, w dniu 06 listopada 2008 roku o 
godzinie 13:05 otworzyła posiedzenie Rady, przywitała radnych i zaproszonych gości. 

Ad. 2.
Stwierdzenie quorum.
Przewodnicząca  Rady  Gminy  oświadczyła,  iż  zgodnie  z  listą  obecności  aktualnie  w 
posiedzeniu  uczestniczy  15  radnych,  co  wobec  ustawowego  składu  Rady  15  radnych 
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.
Radny Robert Fortuna zwrócił się z wnioskiem o wprowadzenie do porządku obrad punktu 
20a – dot. zmiany przewodniczącego rady.
Pani Helena Zapała zwróciła się z zapytaniem czy wniosek formalny został zgłoszony i 
wyjaśniła procedurę składania tegoż wniosku. W terminie na 7 dni przed sesją należy złożyć 
pismo wraz z uzasadnieniem, podpisane przez 4 radnych (w przypadku, gdy rada liczy 15 
osób). I taki dokument wraz z projektem uchwały powinien zostać przesłany w materiałach. 
Sekretarz Gminy – pan Bogusław Krukowski odpowiedział, że taki wniosek nie wpłynął.
Radca prawny odpowiedziała, że w związku z powyższym wniosek nie podlega głosowaniu.
Porządek obrad został przyjęty w głosowaniu 14 „za”, przy 1 głosie „przeciw” i stanowi 
załącznik protokołu.

Ad. 4.
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
W głosowaniu 15 głosami „za”, jednogłośnie protokół został przyjęty.

Ad. 5.
Sprawozdania Wójta o pracach Wójta i Urzędu Gminy w okresie między sesjami. 
Materiał radni otrzymali w statutowym terminie i stanowi załącznik protokołu. 
Zastępca Wójta Roch Bahyrycz omówił w  sprawozdaniu realizowane zadania z zakresu 
inwestycji oraz rozporządzenia wydane w okresie między sesjami.
Radni nie zgłosili uwag i przyjęli sprawozdanie do akceptującej wiadomości. 

Ad. 6.
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XVII/127/03 Rady Gminy w Masłowie z 
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dnia 29 grudnia 2003 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania  przestrzennego  sołectwa  Masłów  Pierwszy  w  jego  granicach 
administracyjnych. 
Pan Dariusz  Korczyński  –  Kierownik  referatu Budownictwa i  Gospodarki  Przestrzennej 
omówił szczegółowo projekt uchwały.
Komisja Budżetu i Finansów na posiedzeniu w dniu 03.11.2008 r. pozytywnie zaopiniowała 
niniejszy projekt (stanowi załącznik protokołu).
Radna  Małgorzata  Kozubek  zwróciła  się  z  pytaniem  jakie  jest  stanowisko  Ministra 
Rolnictwa,  dotyczące wybranych terenów w Masłowie  Pierwszym,  gdyż na  spotkaniach 
była to kwestia sporna.
Pan  Korczyński  odpowiedział,  że  zgodnie  z  odpowiedzią,  określone  zostały  konkretne 
tereny, zaś teren Parceli,  o którym była mowa na spotkaniach (oznaczone na załączniku 
symbolem III), nie został zablokowany zarówno przez ministra jak i marszałka. 
Radna Kozubek zapytała  o  tereny zlokalizowane w okolicy ulicy Świerczyńskiej,  gdzie 
mieszkańcy  protestowali  przeciw  budowie  drogi  wojewódzkiej  –  zgodnie  z  projektem 
uchwały teren ten zostaje wstrzymany.
Pan Korczyński odpowiedział, że wynika to z braku zgody marszałka na odrolnienie klasy 
IV gruntów,  temat  drogi  jest  odrębną  sprawą  i  nie  wpłynął  na  decyzję,  gdyż  przebieg 
koncepcji drogi zgłoszony przez gminę został wstępnie zaakceptowany.
Radna  Kozubek  zapytała  również  o  fragment  ulicy  Spokojnej,  gdzie  zgodnie  z 
przedstawionym  załącznikiem  kilka  działek,  na  obecną  chwilę  jest  wyłączonych  z 
opracowania – z czego to wynika.
Pan Korczyński  odpowiedział,  że  jest  to  odzwierciedlenie  przyjętego Studium,  gdzie  te 
tereny tak zostały zapisane. 
Nie zgłoszono więcej uwag.
Uchwała  Nr  XXV/187/08  Rady  Gminy  Masłów  w  sprawie  zmiany  uchwały  Nr 
XVII/127/03  Rady  Gminy  w  Masłowie  z  dnia  29  grudnia  2003  roku  w  sprawie  
przystąpienia  do  sporządzenia  planu  zagospodarowania  przestrzennego  sołectwa 
Masłów Pierwszy w jego granicach administracyjnych – została przyjęta 15 głosami „za”, 
jednogłośnie i stanowi załącznik protokołu.

Ad.7.
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XVII/128/03 Rady Gminy w Masłowie z 
dnia 29 grudnia 2003 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania  przestrzennego  sołectwa  Domaszowice  w  jego  granicach 
administracyjnych. 
Temat omówił pan Dariusz Korczyński – Kierownik BiGP.
Radny Mirosław Januchta – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów odczytał opinię 
komisji z dnia 03.11.2008 r. Komisja zaopiniowała pozytywnie omawiany projekt (stanowi 
załącznik protokołu).
Radny Rafał Lis zwrócił się  z zapytaniem dotyczącym dalszej procedury planu.
Pan Rafał  Kozieł  wyjaśnił  na przykładzie zaproponowanego projektu dalsze kroki,  jakie 
zostaną podjęte, po uchwaleniu. Obszary, zaznaczone na mapie jako 1, 2, 3 będą wyłożone 
do publicznego wglądu, natomiast punkt 4 musi zostać poddany do ponownej analizy, gdyż 
w Studium jest zapis, że plan miejscowy musi być scalony z dokumentem studium.
Nie zgłoszono więcej uwag.
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Uchwała  Nr  XXV/188/08  Rady  Gminy  Masłów  w  sprawie  zmiany  uchwały  Nr 
XVII/127/03  Rady  Gminy  w  Masłowie  z  dnia  29  grudnia  2003  roku  w  sprawie  
przystąpienia  do  sporządzenia  planu  zagospodarowania  przestrzennego  sołectwa 
Domaszowice w jego granicach administracyjnych –  została  przyjęta  15  głosami  „za”, 
jednogłośnie i stanowi załącznik protokołu.

Ad. 8.
Projekt  uchwały  w  sprawie  przystąpienia  Gminy  Masłów/Gminnego  Ośrodka  Pomocy 
Społecznej  w  Masłowie  do  realizacji  projektu  systemowego:  „Program  aktywizacji 
społeczno-zawodowej bezrobotnych w gm. Masłów” w ramach Priorytetu VII.  Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Temat przedstawiła pani Elżbieta Moskal – zastępca kierownika GOPS w Masłowie.
Przewodnicząca otworzyła dyskusję.
Radna  Małgorzata  Kozubek  zwróciła  się  z  pytaniem,  jakie  kryteria  należy  spełniać,  by 
uczestniczyć w projekcie.
Pani Moskal odpowiedziała, że trzy podstawowe kryteria to:

1) wiek od 30 do 54lat,
2) długotrwale bezrobotna, zarejestrowana w biurze pracy,
3) korzysta z pomocy GOPS.

Radny Robert  Fortuna zwrócił  się  z pytaniem, jaki  będzie wynik tych szkoleń,  czy jest 
szansa na podjęcie pracy po ukończeniu projektu i czy uczestnicy otrzymają certyfikat za 
udział w szkoleniach.
Pani Moskal odpowiedziała, że osoby, które zgłaszają się do udziału w projekcie, otrzymują 
certyfikat  potwierdzający  ukończenie  kursu;  na  chwilę  obecna  zgłosiły  się  osoby  z 
wykształceniem podstawowym lub zawodowym, więc dla nich jest to szansa na znalezienie 
pracy.
Radny Fortuna zapytał w jakich miejscowościach organizowane są kursy.
Pani  Moskal  odpowiedziała,  że  jest  to  program  przeznaczony  na  ośrodki  pomocy 
społecznej, z tego co nam wiadomo, na 102 ośrodki – udział wzięły 34 ośrodki.
Radna Kozubek zwróciła  się  z  zapytaniem, czy gminy sąsiednie  również  uczestniczą w 
projekcie.
Pani Moskal odpowiedziała, że nie ma pewności, co do Gminy Górno, ale Gminy Zagnańsk 
i Miedziana Góra na pewno nie uczestniczą, natomiast Bieliny – tak.
Radni nie zgłosili więcej uwag.
Przewodnicząca przystąpiła do głosowania nad projektem.
Uchwała  Nr  XXV/189/08  Rady  Gminy  Masłów  w sprawie  przystąpienia  Gminy 
Masłów/Gminnego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w  Masłowie  do  realizacji  projektu 
systemowego: „Program aktywizacji społeczno-zawodowej bezrobotnych w gm. Masłów” 
w ramach Priorytetu VII.  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki –  podjęta została 14 
głosami „za” przy 1 głosie „wstrzymującym się”. Uchwała stanowi załącznik protokołu.

Ad. 9.
Projekt uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2009 rok.
Szczegółowo temat przedstawił pani Małgorzata Kumór – Skarbnik Gminy. 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów – radny Mirosław Januchta przedstawił opinię 
komisji  z  dnia  03.11.br.  Komisja  zaopiniowała  projekt  pozytywnie  (stanowi  załącznik 
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protokołu). 
Przewodnicząca otworzyła dyskusję.
Radny Tadeusz Kumański zwrócił się z pytaniem jaka jest wielkość z tytułu podatku od 
działalności gospodarczej i w jaki sposób te podatki są ściągane.
Pani Skarbnik odpowiedziała, że szczegółowe informacje są dostępne w urzędzie gminy, 
gdyż nie jest w stanie podać dokładnej kwoty z pamięci, natomiast co do ściągalności – 
gmina ma do dyspozycji i stosuje procedury, np. wystawianie tytułów egzekucyjnych, które 
egzekwują tę należność.
Więcej uwag nie zgłoszono.
Przewodnicząca przystąpiła do głosowania nad projektem.
Uchwała Nr XXV/190/08 Rady Gminy Masłów w sprawie określenia wysokości stawek  
podatku od nieruchomości na 2009 rok –  przyjęta została 15 głosami „za” jednogłośnie. 
Uchwała stanowi załącznik protokołu.

Ad. 10.
Projekt  uchwały  w  sprawie  obniżenia  średniej  ceny  skupu  zboża  dla  celów  obliczenia 
podatku rolnego.
Temat przedstawiła pani Małgorzata Kumór – Skarbnik Gminy.
Przewodniczący  Komisji  Budżetu  i  Finansów  odczytał  protokół  z  dnia  03.11.2008  r. 
(stanowi załącznik). Komisja opiniuje pozytywnie przedstawiony projekt. 
Nie zgłoszono uwag.
Uchwała Nr XXV/191/08 Rady Gminy Masłów w sprawie obniżenia  średniej ceny skupu  
zboża  dla  celów  obliczenia  podatku  rolnego  – podjęta  została  15  głosami  „za”, 
jednogłośnie i stanowi załącznik protokołu.

Ad. 11.
Projekt uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2009 
rok.
Skarbnik Gminy przedstawiła szczegółowo projekt uchwały.
Komisja  Budżetu  i  Finansów  pozytywnie  zaopiniowała  omawiany  projekt  (stanowi 
załącznik protokołu).
Nie zgłoszono uwag.
Uchwała Nr XXV/192/08 Rady Gminy Masłów w sprawie określenia stawek podatku od 
środków transportowych na 2009 rok – przyjęta została 15 głosami „za”, jednogłośnie i 
stanowi załącznik protokołu.

Ad. 12.
Projekt uchwały w sprawie stawek opłaty targowej.
Pani Małgorzata Kumór – Skarbnik Gminy omówiła projekt uchwały.
Komisja  Budżetu  i  Finansów  negatywnie  zaopiniowała  przedstawiony  projekt  uchwały, 
jednocześnie  wnioskując  o  zmianę  w §  1  w/w  projektu  przez  obniżenie  proponowanej 
stawki opłaty targowej z kwoty 42,00 zł na kwotę 20,00 zł (stanowi załącznik protokołu).
Radna Małgorzata Kozubek zabrała głos odnośnie zróżnicowania kwoty opłaty targowej. 
Zarówno  osoba,  która  handluje  z  samochodu  jak  i  przedsiębiorca,  który  uczestniczy  w 
imprezie gminnej, np. ustawiając karuzelę na placu -zobligowani są do wniesienia opłaty w 
takiej samej kwocie. Czy nie można tego zróżnicować, przyjmując tzw. widełki za wielkość 
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zajmowanego placu.
Pani Małgorzata Kumór – Skarbnik Gminy odpowiedziała, że jest taka możliwość, tylko 
należy się zastanowić,  czy jest  to istotna zmiana.  Pani Skarbnik wyjaśniła,  iż  do końca 
września  br.  wpływy  z  opłaty  targowej  wyniosły  1.400  zł  i  tak  naprawdę  mamy tylko 
jednego  handlującego,  który  systematycznie  płaci,  pozostali  nie  wywiązują  się  z  tego 
obowiązku. 
Radny Andrzej Pedrycz zwrócił się z pytaniem, czy zmniejszenie kwoty opłaty zwiększy 
ilość wpływów z tego tytułu.
Pani Skarbnik odpowiedziała, że takiej pewności nie mamy, jednak w latach poprzednich, 
kiedy ta stawka była niższa – więcej podmiotów handlujących wywiązywało się z niej.
Radny Rafał Brzoza powiedział, że taki eksperyment może się sprawdzić, poza tym skoro 
mamy tylko jednego uczciwego przedsiębiorcę,  to dlaczego mamy go karać zwiększoną 
stawką.
Radny Rafał Lis dodał, że szereg przedsiębiorców zajmujących się handlem stosuje luki 
prawne, by uniknąć płacenia tej opłaty.
Nie zgłoszono więcej uwag.
Przewodnicząca przystąpiła do głosowania nad wnioskiem Komisji  Budżetu i  Finansów, 
który został przyjęty 15 głosami „za”, jednogłośnie.
Uchwała Nr XXV/193/08 Rady Gminy Masłów w sprawie stawek opłaty targowej  wraz ze 
zmianą  –  została  podjęta  15  głosami  „za”,  jednogłośnie.  Uchwała  stanowi  załącznik 
protokołu.

Ad. 13.
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy.
Omówienia tematu dokonała pani Skarbnik Gminy – Małgorzata Kumór.
Zwiększa się plan dochodów i wydatków gminy o kwotę 34.899 zł.
Komisja Budżetu i Finansów zaopiniowała pozytywnie niniejszy projekt uchwały (stanowi 
załącznik).
Nie zgłoszono uwag do projektu.
Uchwała Nr XXV/194/08 Rady Gminy Masłów w sprawie zmiany uchwały budżetowej  
gminy – została przyjęta 15 głosami „za”, jednogłośnie i stanowi załącznik protokołu.

Ad. 14.
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/164/08 Rady Gminy Masłów z dnia 30 
czerwca 2008 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej.
Temat przedstawiła pani Kumór – Skarbnik Gminy.
Komisja  Budżetu  i  Finansów  na  posiedzeniu  w  dniu  03.11.br.  pozytywnie  opiniuje 
omawiany projekt uchwały (stanowi załącznik protokołu).
Nie zgłoszono uwag.
Uchwała Nr XXV/195/08 Rady Gminy Masłów w sprawie stawek uchwały Nr XXI/164/08  
Rady  Gminy  Masłów  z  dnia  30  czerwca  2008  roku  w  sprawie  udzielenia  pomocy 
finansowej  – w głosowaniu:  15  „za”,  jednogłośnie  została  przyjęta  i  stanowi  załącznik 
protokołu.

Ad. 15.
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/185/08 Rady Gminy Masłów z dnia 
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02 października 2008 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej.
Temat przedstawiła pani Małgorzata Kumór – Skarbnik Gminy.
Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała projekt (stanowi załącznik).
Radni nie wnieśli uwag. 
Uchwała  Nr  XXV/196/08  Rady  Gminy  Masłów  w  sprawie  zmiany  uchwały  Nr 
XXIV/185/08  Rady  Gminy  Masłów  z  dnia  02  października  2008  roku  w  sprawie 
udzielenia pomocy finansowej – została przyjęta 15 głosami „za”, jednogłośnie. Uchwała 
stanowi załącznik protokołu.

Ad. 16.
Projekt uchwały w sprawie ustanowienia diet i  ustalenia zasad zwrotu kosztów podroży 
przysługujących sołtysom uczestniczącym w pracach Rady Gminy Masłów.  
Temat omówił pan Bogusław Krukowski – Sekretarz Gminy.
Przewodniczący Komisji  Budżetu i  Finansów odczytał  pozytywną opinię do niniejszego 
projektu (stanowi załącznik).
Sołtys sołectwa Mąchocice  Kapitulne – pan Jan Sobecki zabrał głos odnośnie zapisu § 7 
„Dieta sołtysa ulega zmniejszeniu o 20%  kwoty określonej w §3 niniejszej uchwały, jeżeli 
w danym miesiącu nie  odbyła  się  sesja Rady Gminy”.  Pan Sobecki  uważa,  że wzorem 
poprzedniej uchwały, zapis ten nie jest konieczny, tym bardziej, że od kilku lat nie było 
zmiany wielkości prowizji sołtysów.
Sekretarz  wyjaśnił,  ze  intencją  tego  zapisu  jest  ujednolicenie  uchwał  diet  radnych  i 
sołtysów. Skoro taki zapis został przyjęty w uchwale dotyczącej diet radnych, to idąc tym 
śladem przygotowaliśmy projekt uchwały w sprawie diet sołtysów. Sekretarz dodał również, 
że praktycznie w każdym miesiącu jest sesja, więc nie chodziło o zabranie czegokolwiek 
sołtysom.
Pani skarbnik uzupełniła wypowiedź sekretarza w kwestii stawek prowizji wyjaśniając, że 
przy  uchwalaniu  zwiększeń  stawek  podatkowych  automatycznie  zwiększa  się  podstawa 
prowizji dla sołtysów.
Radny Rafał Lis zabrał głos odnośnie opinii komisji, podczas której padło wyjaśnienie, że 
skoro  radni  za  nieobecność na  komisji  bądź sesji  lub w przypadku,  gdy nie  ma takich 
spotkań w danym miesiącu – mają potrącane 20 %, to ujednolicając przepisy – sołtysi też 
mają taki zapis w uchwale.
Radny Rafał  Brzoza,  przychylając się  do opinii  sołtysów – składa wniosek o uchylenie 
zapisu § 7.
Przewodnicząca  przystąpiła  do  głosowania  nad  wnioskiem  radnego  Brzozy,  w  sprawie 
wykreślenia zapisu § 7  „Dieta sołtysa ulega zmniejszeniu o 20%  kwoty określonej w §3 
niniejszej uchwały, jeżeli w danym miesiącu nie odbyła się sesja Rady Gminy”.
W głosowaniu: 8 „za”, 4 „przeciw”, 3 głosy „wstrzymujące się” – wniosek został przyjęty.
Radni nie wnieśli więcej uwag. 
Uchwała Nr XXV/197/08 Rady Gminy Masłów w sprawie  ustanowienia diet i ustalenia  
zasad zwrotu kosztów podroży przysługujących sołtysom uczestniczącym w pracach Rady 
Gminy Masłów wraz ze zmianą – podjęta została 10 głosami „za”, przy 4 głosach „przeciw” 
i 1 głosie „wstrzymującym się”. Uchwała stanowi załącznik protokołu.

Ad. 17.
Projekt uchwały w sprawie odpłatnego nabycia na rzecz Gminy Masłów działki nr 252 o 
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pow. 0,2200 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Masłów Drugi z przeznaczeniem pod 
budowę zbiornika retencyjnego „Dolina Marczakowa”.
Omówienia dokonał pan Bogusław Krukowski – Sekretarz Gminy.
Komisja Budżetu i  Finansów na posiedzeniu w dniu 03.11.br.  pozytywnie  zaopiniowała 
niniejszy projekt (stanowi załącznik).
Komisja Ochrony Środowiska, Gospodarki Gruntami i  Rolnictwa na posiedzeniu w dniu 
03.11.2008 roku pozytywnie zaopiniowała niniejszy projekt  (stanowi załącznik protokołu).
Radny  Artur  Pawelec  uznaje  zakup  za  niecelowy,  gdyż  gminę  nie  stać  na  tak  duże 
inwestycje,  w  związku  z  powyższym  znowu  będzie  głosował  przeciw.  Ponadto  radny 
uważa, że pracownicy gminy powinni dołożyć wszelkich starań by pozyskiwać środki z 
zewnątrz na ten cel.
Radny  Mirosław  Januchta  wyjaśnił  stanowisko  Komisji  Budżetu  i  Finansów,  która 
sugerowała się tym, iż w celu pozyskania środków z zewnątrz, gmina musi pokazać, że ma 
grunty przeznaczone pod tę inwestycję.
Sekretarz  gminy  uzupełnił  informację  dotyczącą  wykupu  gruntów  pod  tę  inwestycję 
informując, że jest to koszt niekwalifikowany, w związku z tym nie można będzie uzyskać 
środków na ten cel.  Jednak, zakładając, że do roku 2010 zdążymy z wykupem – mamy 
deklarację marszałka, że w ramach Związku Gmin Gór Świętokrzyskich, możemy otrzymać 
do 4 mln zł, przy czym koszt inwestycji to kwota około 6 mln (bez uwzględniania wykupu 
gruntów).
Radna Małgorzata Kozubek zwróciła się z pytaniem, czy na dzień dzisiejszy gminę stać na 
zakup tych dwóch działek i jaką kwotą dysponujemy na ten cel.
Sekretarz odpowiedział, że tak, gdyż w budżecie przewidziane zostało 100.000 zł na ten cel.
Radna  Kozubek  dodała,  że  ma  informację  od  mieszkańców,  że  właściciele  działek 
położonych w środku nie wyrażą zgody na sprzedaż tych terenów pod budowę zalewu. 
Ponadto mówimy, że nie będziemy budować tego typu inwestycji, tylko skupiamy się na 
chodnikach i  drogach,  czego powodem była  utrata  możliwości  dofinansowania  60% na 
budowę stadionu.
Sekretarz odpowiedział, że rada doskonale wie, że gdyż decydowała o tym, że rezygnujemy 
z  fiszki  na  stadion,  uznając  za  priorytet  budowę hali  w Masłowie.  Po analizie  kosztów 
przyjęliśmy zadanie dotyczące hali, które wyniesie około 8 mln, przez co nie stać nas będzie 
na budowę drugiego dużego obiektu.
Radny Robert Fortuna zwrócił się z pytaniem, jaki procentowy udział gminy we własności 
gruntu pozwala nam ubiegać się o środki unijne.
Sekretarz odpowiedział, że w chwili przygotowania wniosku wystarczy przyrzeczenie, że 
będziemy posiadać te grunty, ale w chwili przystąpienia musimy posiadać 100%.
Radny Bogusław Moskal zapytał, kto podjął decyzję o rezygnacji ze stadionu.
Odpowiedzi udzielił Sekretarz informując, że na sesji objazdowej poruszane były sprawy 
inwestycji,  gdzie po szczegółowej analizie kosztów, w rozmowie z Wójtem zapadła taka 
decyzja; a nie wymagała ona głosowania przez Radę. 
Więcej uwag radni nie zgłosili.
Uchwała Nr XXV/198/08 Rady Gminy Masłów w sprawie odpłatnego nabycia na rzecz  
Gminy  Masłów  działki  nr  252  o  pow.  0,2200  ha  położonej  w  obrębie  ewidencyjnym 
Masłów  Drugi  z  przeznaczeniem  pod  budowę  zbiornika  retencyjnego  „Dolina  
Marczakowa”  –  przyjęta  została  11  głosami  „za”,  przy  2  głosach  „przeciw”  i  2 
„wstrzymujących się”. Uchwała stanowi załącznik protokołu.
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Radna Małgorzata kozubek zwróciła się z pytaniem, dlaczego gmina nie inwestuje w rozwój 
zbiornika w Ciekotach.
Sekretarz odpowiedział, że z tego co pamięta, padł wniosek o przeznaczenie około 50.000 zł 
na remont tego zbiornika i rada nie przyjęła tego zadania.
Radny Kazimierz Łakomiec uzasadnił stanowisko, informując, że w związku z remontem 
drogi w kierunku Radostowej i wstawiania nowych kręgów pod przepust – przyjęcie tego 
zadania było bezcelowe.
Radna  Kozubek  wyjaśniła,  że  chodzi  jej  o  ewentualne  wyczyszczenie  zbiornika,  przy 
niewielkich nakładach finansowych.

Ad. 18.
Projekt uchwały w sprawie  odpłatnego nabycia na rzecz Gminy Masłów działki nr 253 o 
pow. 0,1800 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Masłów Drugi z przeznaczeniem pod 
budowę zbiornika retencyjnego „Dolina Marczakowa”.
Projekt omówił Sekretarz Gminy Bogusław Krukowski.
Komisja Budżetu i Finansów w dniu 03.11.br. pozytywnie zaopiniowała niniejszy projekt 
(stanowi załącznik).
Komisja Ochrony Środowiska, Gospodarki Gruntami i Rolnictwa w dniu 03.11.2008 roku 
zaopiniowała projekt pozytywnie (stanowi załącznik).
Radni nie zgłosili uwag.
Uchwała Nr XXV/199/08 Rady Gminy Masłów w sprawie odpłatnego nabycia na rzecz  
Gminy  Masłów  działki  nr  253  o  pow.  0,1800  ha  położonej  w  obrębie  ewidencyjnym 
Masłów  Drugi  z  przeznaczeniem  pod  budowę  zbiornika  retencyjnego  „Dolina  
Marczakowa”  – została  przyjęta  12  głosami  „za”,  przy  2  głosach  „przeciw”  i  1 
„wstrzymującym się”. Uchwała stanowi załącznik protokołu.

Ad. 19.
Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w obrębie Masłów Drugi, w miejscowości 
Masłów Drugi, gmina Masłów.
Temat przedstawił Sekretarz Gminy Bogusław Krukowski.
Komisja Ochrony Środowiska, Gospodarki Gruntami i Rolnictwa w dniu 03.11.2008 roku 
zaopiniowała projekt pozytywnie (stanowi załącznik).
Radni nie zgłosili uwag.
Uchwała Nr XXV/200/08 Rady Gminy Masłów w sprawie nadania nazwy ulicy w obrębie  
ewidencyjnym Masłów Drugi, w miejscowości Masłów Drugi, Gmina Masłów – podjęta 
została w głosowaniu 15 „za”, jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik protokołu.

Ad. 20.
Projekt uchwały w sprawie  przekazania zwiększonej wartości przyłączy wodociągowych
w  miejscowości  Dąbrowa  Kolonia  przekazanych  do  nieodpłatnego  użytkowania  przez 
Międzygminny  Związek Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach
Omówienia tematu dokonał pan Dariusz Korczyński – kierownik BiGP.
Komisja do spraw Inwestycji na posiedzeniu w dniu 28.10.2008 r.  zaopiniowała projekt 
pozytywnie (stanowi załącznik protokołu).
Nie zgłoszono uwag. 
Uchwała  Nr  XXV/201/08  Rady  Gminy  Masłów  w  sprawie  przekazania  zwiększonej  
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wartości  przyłączy wodociągowych w miejscowości Dąbrowa Kolonia przekazanych do  
nieodpłatnego użytkowania przez Międzygminny  Związek Wodociągów i Kanalizacji w  
Kielcach – podjęta  została  w  głosowaniu  15  „za”,  jednogłośnie  i  stanowi  załącznik 
protokołu.

Ad. 21.
Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
Radny Tadeusz Kumański zwrócił się z wnioskiem o zaprojektowanie sieci wodociągowej 
dla całego sołectwa wiśniówka, nie tylko przyjętej części.
Sekretarz odpowiedział, że takiej możliwości nie ma, gdyż jak radnemu wiadomo, pomysł 
wdrożenia  tego  projektu  powstał  po  spotkaniu  z  przedstawicielami  m.in.  Wodociągów 
Kieleckich,  kiedy  okazało  się,  że  konieczne  jest  zaprojektowanie  sieci,  dla  tej  części 
sołectwa. Praktycznie w ostatniej chwili, projekt ten został dodany do projektu budżetu na 
2008 rok, gdzie Wójt zadeklarował kwotę 30.000 zł na to zadanie. W trakcie prac okazało 
się,  że  potrzeba jeszcze 20.000 zł  na  modernizację  sieci  osiedlowej,  gdyż w niedługim 
czasie planowano odłączenie sieci od kopalni. Poza tym, należy zwrócić uwagę na fakt, iż w 
części  osiedla  nie  ma  właściwego  pomiarowania  wody,  co  jest  niedopuszczalne  dla 
Wodociągów Kieleckich i ten stan rzeczy należy zmienić najpierw. 
Radny  Kazimierz  Łakomiec  podziękował  za  wykonanie  naprawy  przepustu  na  drodze 
powiatowej i wycięcie drzew od Mąchocic – Scholasterii w kierunku cmentarza i zwrócił 
się z zapytaniem, czy jest szansa na zrealizowanie trzeciego ze zgłaszanych wniosków, tj. 
budowa zadaszonego przystanku w okolicach cmentarza w Brzezinkach.
Zastępca Wójta odpowiedział, że w tym roku zrealizowano zadanie wykorzystując środki 
przeznaczone na ten cel, więc jest szansa na wykonanie go w przyszłym roku. 
Radny  Rafał  Lis  poinformował  o  uporządkowaniu  terenu  pod  drogę  i  poprosił  o 
uporządkowanie terenu wokół przystanka autobusowego w Domaszowicach.
Radny Mirosław Januchta zwrócił się z pytaniem:

1) na  jakim  etapie  jest  przebudowa  przystanku  obok  posesji  pana  Dudzika  w 
Mąchocicach Kapitulnych.  Radny jest  zaskoczony niekonsekwencją,  gdyż zadanie 
miało być wykonane w październiku;

2) co z zadaniem dot. Wodociągu w Mąchocicach Kapitulnych (końcówka sieci);
3) kiedy radni otrzymają projekt budżetu na 2009 rok.

Pani  Skarbnik  odpowiedziała,  że  termin  wykonania  budżetu  i  dostarczenia  go  do  15 
listopada. Skarbnik odpowiedziała, że nie widzi szansy, by był on przygotowany wcześniej, 
w  związku  z  powyższym,  po  15  listopada  projekt  zostanie  przekazany  na  ręce 
Przewodniczącej i rozesłany Radzie.
Pan Dariusz Korczyński odniósł się do pozostałych tematów zgłoszonych przez radnego 
Januchtę.  Wodociągi  wydały  warunki  dotyczące  budowy studni  i  pomiarowania,  jednak 
problemem jest konieczność zawiązania komitetu społecznego i z tym były jakieś problemy; 
wiem, że Pan radny rozmawiał w tym temacie z Panią prawnik. 
Radny Lis dodał, że był na rozmowie u dyrektora Banasika w tej sprawie i wyjaśnił, że nie 
ma  żadnej  dokumentacji  dotyczącej  tego  odcinka  sieci,  od  Ameliówki.  Po  wstępnych 
rozmowach mamy deklarację  Wodociągów Kieleckich  na  podawanie  wody rurą  Ø 180. 
jednak  warunkiem  jest  przejęcie  jej  przez  ORLEN  i  ponoszenie  kosztów,  zaś  gmina 
zobligowana zostanie do uzyskania zgód od mieszkańców na przebieg sieci, tj. około 600 
m. Jeśli chodzi o terminy – realnie jest to możliwe do wykonania w przyszłym roku.
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Radna Aniela Cedro zwróciła się z zapytaniem, czy jest możliwość odtworzenia przystanku 
autobusowego przy drodze krajowej w Dąbrowie.
Zastępca  Wójta  odpowiedział,  że  wykonawca  na  pewno ma w planie  odtworzenie  tych 
przystanków. 
Radny Bogusław Moskal zwrócił się do Sekretarza z informacją, że wyjaśni dlaczego nie 
uczestniczył w spotkaniu po sesji objazdowej w lipcu br.
Radny Robert Fortuna poprosił ponownie o naprawę płyt chodnikowych na wjazdach do 
posesji i zwrócił się z pytaniem, czy przy przebudowywanym zakręcie, na łączniku z drogą 
powiatową zostanie wstawiony nowy przystanek.
Pan Tomasz Lato – Przewodniczący Rady Powiatu odpowiedział, że w projekcie ta część 
zadania zapisana została po stronie urzędu gminy. Zgodnie z uzgodnieniami,  przystanek 
miał pozostać w tym samym miejscu, gdzie dotychczas.
Radna Małgorzata  Kozubek zwróciła  się  z  pytaniem,  czy  wiadomo jakie  sołectwa będą 
brane  pod  uwagę  przy  wprowadzaniu  nazw  ulic  w  przyszłym  roku,  gdyż  przyjęliśmy 
stopniowe wprowadzanie nazewnictwa, a na dzień dzisiejszy mamy uporządkowane trzy 
sołectwa.
Sekretarz odpowiedział,  że zastanawiamy się nad sołectwem Ciekoty, w oczekiwaniu na 
zakończenie procedury zmiany granic sołectwa.
Radna  Kozubek  zwróciła  się  również  z  prośbą  do  radnych  o  wsparcie  finansowe  na 
organizację Powiatowego Spotkania Sołtysów zaplanowanego na dzień 22.11.br. na terenie 
Gminy Masłów.
Pani Skarbnik odpowiedziała,  że nie jest  to zadanie gminy, w związku z tym będziemy 
musieli przeanalizować organizację, żeby zbadać ewentualną możliwość wsparcia.
Radny Rafał Lis zwrócił się z pytaniem do radnego Fortuny, jakie przesłanki, zastrzeżenia 
ma w stosunku do przewodniczącej, składając wniosek o odwołanie z funkcji.
Radny  Robert  Fortuna  odpowiedział,  że  sformułuje  wniosek  na  piśmie  wraz  z 
uzasadnieniem, gdyż w kuluarach krążą inne opinie niż na forum rady,  m.in.  dotyczące 
organizacji pracy rady. Dlatego uważam, ze takie głosowanie będzie weryfikacją sytuacji. 
Pani Prawnik ponownie wyjaśniła procedurę składania wniosku podpisanego przez czterech 
radnych,  wraz  z  uzasadnieniem  i  projektem  uchwały  w  sprawie  odwołania 
Przewodniczącego Rady. Takie dokumenty są podstawą do głosowania tajnego w sprawie, 
gdzie bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady zapada decyzja.
Radny Fortuna zwrócił się z pytaniem:

1) kiedy  nastąpi  zmiana  kursowania  linii  38,  w  związku  z  przygotowaną  nawrotką 
autobusową;

2) czy nie przyjmowano założeń, że po wprowadzeniu nazewnictwa ulic w Masłowie, 
kolejnym sołectwem miały być Mąchocice Kapitulne.

Zastępca  Wójta  odpowiedział,  że  nie  było  sztywno  przyjętej  kolejności,  w  związku  z 
nazewnictwem ulic.  Jednak  jeżeli  radni  deklarują  taką  wolę,  będziemy  opracować  nad 
wskazanym sołectwem.  Proszę  tylko  zwrócić  uwagę  na  fakt,  że  wprowadzenie  ulic  nie 
wiąże się jedynie z e zmianą dowodu osobistego, ale całego szeregu dokumentów, będących 
kosztem dla mieszkańca.
Zaś co do zmiany kursowania linii  38 – przeciągu dwóch najbliższych miesięcy sprawa 
będzie rozwiązana.
Radny Rafał Lis poprosił o uwzględnienie zadania dotyczącego wprowadzaniu nazw ulic  w 
sołectwie Domaszowice, jeśli będzie taka możliwość.
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Radna  Małgorzata  Kozubek  poprosiła  o  przygotowanie  projektu  uchwały  dotyczącego 
wycofania się ze spółki Lotnisko Kielce, gdyż spółka przynosi straty, jest obciążeniem dla 
budżetu, nie mamy żadnej informacji dotyczącej sytuacji w spółce.
Sekretarz  wyjaśnił,  że  jeśli  jest  taka  potrzeba,  na  kolejne  posiedzenie  Rady zaproszony 
zostanie  przedstawiciel  gminy,  celem  zreferowania  sytuacji  w  spółce  i  odpowiedzi  na 
pytania. Natomiast sama uchwała o wycofaniu się z e spółki, nie była by konieczna w takiej 
sytuacji.
Radna  Kozubek  podtrzymuje  swój  wniosek  o  wycofanie  się  Gminy  Masłów ze  spółki 
Lotnisko Kielce, gdyż przedłużanie się tej sprawy zwiększa nasze straty.
Pani Helena Zapała – Radca Prawny odpowiedziała, że wielkość strat wynika z zapisu w 
akcie  notarialnym  i  uzależniona  jest  od  wielkości  udziałów  w  spółce  i  okresu 
sprawozdawczego.
Radny Mirosław Januchta zwrócił się z zapytaniem, kiedy kończy się okres sprawozdawczy.
Pani  Zapała  odpowiedziała,  że  okres  sprawozdawczy rozpoczyna się i  kończy z rokiem 
kalendarzowym, zaś zatwierdzanie sprawozdań trwa do czerwca roku następnego.
Stanowisko  w  tej  sprawie  przedstawił  radny  Rafał  Brzoza,  który  wyjaśnił,  że  spółka 
przynosi korzyści niemierzalne, jako wizytówka gminy, promująca region.
Radny Andrzej Pedrycz zwrócił się z prośbą o przekazanie materiałów w tym temacie, w 
terminie ustawowym, celem zapoznania się z nimi. 
Przewodniczący Rady Powiatu – pan Tomasz Lato przyznał rację radnemu Brzozie, uznając 
lotnisko za wizytówkę i biorąc pod uwagę możliwości rozwojowe. Poza tym mimo strat 
finansowych,  udział  w  spółce  wpływa  na  decyzje  jakie  zapadają  na  forum  zarządu. 
Kolejnym ważnym elementem jest projekt budowy lotniska w Obicach, który pozwala na 
rozwój  naszego  lotniska  jako  obiektu  pomocniczego.  Dlatego  opinia  radnej  Kozubek 
powinna przekładać się na rozwój całej gminy, gdyż funkcjonowanie lotniska w Masłowie, 
w przeciwieństwie do tego co usłyszeliśmy -  przynosi korzyści, o czym wspomniał radny 
Brzoza.  
Przewodnicząca  Rady  udzieliła  głosu  Radnej  Powiatu  –  pani  Teodorze  Jagiełło,  która 
złożyła  sprawozdanie  z  zakresu  zadań  realizowanych  przez  powiat,  m.in.  dot.  dróg 
Schetynówek, zakupu urządzeń do szpitala na ul. Prostej.
Sołtys sołectwa Masłów Drugi – pan Stanisław Winiarski zgłosił potrzebę naprawy kratki 
ściekowej przy ul. Panoramicznej.
Sołtys sołectwa Mąchocice Kapitulne – pan Jan Sobecki poprosił o uporządkowanie okolic 
obiektu ośrodka zdrowia w Mąchocicach Kapitulnych (dot. ogrodzenia i porządku wokół 
budynku).
Sołtys  sołectwa  Ciekoty  –  pan  Roman  Kołomański  podziękował  radnej  Kozubek  za 
zgłoszenie naprawy zbiornika w Ciekotach.
Więcej uwag nie zgłoszono.

Ad. 22.
Sprawy organizacyjne, komunikaty.
Sekretarz  Gminy  poinformował  o  uroczystościach  związanych  z  obchodami  70-lecia 
budowy pomnika w Wiśniówce i 90-lecia święta Niepodległości. W dniu 16.IX.2008 r. mszą 
św. rozpoczną się uroczystości w sali sportowej budynku dawnej szkoły o godz. 15.oo, na 
co serdecznie zapraszamy.
Przewodnicząca,  odniosła się do wypowiedzi radnego,  dotyczącej  funkcjonowania Rady, 
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informując iż uznaje swe działania za właściwe, sumiennie wywiązując się z obowiązków. 
Przewodnicząca Rady Gminy,  po  wyczerpaniu  tematyki  o  godzinie  16.00 podziękowała 
zgromadzonym za udział i zamknęła posiedzenie Rady Gminy Masłów. 

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