
Protokół Nr XXVI/2008
z sesji Rady Gminy Masłów, 

która odbyła się w dniu 04 grudnia 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 VIII/56/07 Rady Gminy Masłów z dnia 
26 kwietnia 2007 roku w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Wiśniówce.
7. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr III/21/99 Rady Gminy Masłów z dnia 04 
marca  1999  roku  w  sprawie  określenia  obwodu  publicznej  Szkoły  Podstawowej  w 
Masłowie,...
8. Projekt  uchwały  w  sprawie  określenia  obwodu  publicznej  Szkoły  Podstawowej  w 
Masłowie.
9. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/127/03 Rady Gminy w Masłowie z 
dnia 29.12.2003 r. ...
10. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/128/03 Rady Gminy w Masłowie z 
dnia 29.12.2003 r. ...
11. Projekt uchwały w sprawie  odpłatnego nabycia na rzecz Gminy Masłów działki nr 254 
o pow. 0,1700 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Masłów Drugi z przeznaczeniem pod 
budowę zbiornika retencyjnego „Dolina Marczakowa”.
12. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części działki nr 152 o 
powierzchni 0,4000 ha położonej w Masłowie Pierwszym.
13. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny na rzecz 
Województwa Świętokrzyskiego działek stanowiących własność Gminy Masłów.
14. Projekt uchwały w sprawie: zgody na wydzierżawienie dla Caritas Diecezji Kieleckiej 
na  okres  10  lat  nieruchomości  położonej  w  Wiśniówce  i  w  sprawie  zwolnienia  z 
przeprowadzenia przetargu w tym zakresie.
15. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy.
16. Projekt uchwały w sprawie zobowiązań w zakresie podejmowanej inwestycji o wartości 
przekraczającej  granicę  ustaloną  corocznie  przez  radę  pn.:  „Budowa  odcinków  sieci 
wodociągowych w Woli Kopcowej w drodze nr 383 i na przedłużeniu ul. Cichej”.
17. Projekt uchwały w sprawie zobowiązań w zakresie podejmowanej inwestycji o wartości 
przekraczającej  granicę  ustaloną  corocznie  przez  radę  pn.:  „PB  odcinków  sieci 
wodociągowej wraz z przyłączami dla części sołectwa Wiśniówka (osiedle)”.
18. Sprawozdanie z działalności delegata do spółki Lotnisko Kielce.
19. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
20. Sprawy organizacyjne, komunikaty.
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Ad. 1.
Otwarcie sesji.
Przewodnicząca Rady Gminy Masłów Genowefa Jaros,  w dniu 04 grudnia 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.
Wójt  Gminy  Włodzimierz  Korona  zwrócił  się  z  prośbą  do  Rady  o  zmianę  kolejności 
punktów w porządku obrad, z uwagi na zaproszenie delegata do spółki Lotnisko Kielce. W 
związku z  powyższym prośba  o  przesunięcie  punktu  18  –  Sprawozdanie  z  działalności 
delegata do spółki Lotnisko Kielce; i przedstawienie go jako punku 6. 
Nie zgłoszono uwag.
Radni przyjęli zmianę w głosowaniu 14 „za”, jednogłośnie (salę obrad chwilowo opuścił 
radny Rafał Lis). 
Porządek obrad został  przyjęty w głosowaniu 14 „za”,  jednogłośnie i  stanowi załącznik 
protokołu.

Ad. 4.
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
W głosowaniu 14 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. 
Wójt Gminy Włodzimierz Korona omówił w  sprawozdaniu realizowane zadania z zakresu 
inwestycji oraz rozporządzenia wydane w okresie między sesjami.
Ponadto Wójt omówił:

 wnioski, jakie zostały przygotowane w celu pozyskania środków z zewnątrz,
 realizację budowy chodnika w Masłowie Pierwszym i plan uporządkowania terenu 

wokół Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu,
 przygotowania projektu budżetu na 2009 rok.

Radni nie zgłosili uwag i przyjęli sprawozdanie do akceptującej wiadomości. 

Ad. 6.
Sprawozdanie z działalności delegata do spółki Lotnisko Kielce.
Pan Grzegorz Sańpruch przedstawił sprawozdanie z działalności Spółki za 3 kwartały 2008 
roku (stanowi załącznik protokołu).
W dyskusji, radna Małgorzata Kozubek poruszyła sprawę dzierżawy terenu pod prywatne 
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hangary, zwracając się z prośbą o uzupełnienie informacji o wielkości stawek za 1 m2.
Pan Sańpruch odpowiedział, że z uwagi na fakt, iż rozmowy są scedowane na Prezesa – ta 
informacja  zostanie  uzupełniona,  gdyż  ostatnie  rozmowy  z  panem Malcem,  odbyły  się 
stosunkowo niedawno. 
Radny Artur Pawelec zwrócił uwagę na fakt, iż materiały przekazane przed sesją zawierają 
informację Prezesa Spółki, nie delegata, która kończy się stwierdzeniem, że lotnisko jest 
promocją gminy, a nie są to cele statutowe. Stąd pytania: jakie jakie są wizje spółki, czy 
aeroklub  płaci  coś  dla  spółki,  czy  podjęto  działania  dotyczące  pozyskania  środków  z 
zewnątrz.
Wójt  odpowiedział,  że  część  tych  pytań  winna  być  skierowania  do  właściciela  terenu. 
Lotnisko w obecnym kształcie nie przyniesie zysków, gdyż zakres wykonywanych działań 
jest skierowany do niewielkiej liczby osób. Szkolenia prowadzone przez Aeroklub nie są na 
tyle dochodowe,  by zbilansować straty.  Jeśli  chodzi o sprzęt  przechowywany na terenie 
spółki – z ustawy wynika jasno, że jest on zwolniony z podatku, więc gmina nie może 
domagać się opłat z tytułu podatku. 
Na  dzień  dzisiejszy  sytuacja  wygląda  w  ten  sposób,  że  właścicielem  jest  marszałek, 
aeroklub zarządza sprzętem, spółka zarządza terenem i stara się zbilansować straty, które 
pokrywają udziałowcy. 
Jednak proponuję wstrzymać się z  decyzją o wycofaniu ze spółki,  przynajmniej  jeszcze 
jakiś czas, gdyż nasze zamierzenia realizowane są zgodnie z planem. Udział w zarządzie 
spółki pozwala nam na blokowanie niektórych decyzji związanych z rozbudową i wykupem 
terenu, bez podjęcia decyzji o przełożeniu drogi wojewódzkiej.
Radna  Kozubek  zwróciła  się  z  pytaniem,  co  do  wykupu  terenów  od  właścicieli 
sąsiadujących   z  lotniskiem,  gdyż  rozmowy  z  mieszkańcami  zostały  przeprowadzone, 
zaproponowano stawki, ale decyzja nie zapadła. 
Wójt odpowiedział, że są to trudne rozmowy, w których uczestniczył będzie właściciel, i tu 
jest  rola  radnych,  by  uczestniczyli  w  tych  spotkaniach,  tak  jak  to  miało  miejsce  w 
Domaszowicach, gdzie przeprowadzono wykup terenu pod budowę drogi.
Radny Rafał Lis zwrócił się z pytaniem, czy w przypadku, gdy właściciele się nie zgodzą na 
sprzedaż, może dojść do sytuacji, że zostaną wywłaszczeni.
Wójt odpowiedział, że problem tych rozmów polega na tym, że właściciele zgadzają się na 
sprzedaż,  ale  są  też  osoby,  których  gospodarstwa  nie  wchodzą  bezpośrednio  pod 
rozbudowę, a ich właściciele chętnie to sprzedadzą.
Na tym dyskusję zakończono.  

Ad.7.
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/56/07 Rady Gminy Masłów z dnia 26 
kwietnia 2007 roku w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Wiśniówce.
Temat omówiła pani Irena Kundera – Kierownik Zespołu Obsługi Oświaty i Kultury.
W dniu  01.12.2008  r.  Komisja  Oświaty,  Kultury,  Opieki  Społecznej  i  Promocji  Gminy 
pozytywnie zaopiniowała niniejszy projekt uchwały (stanowi załącznik protokołu).
Nie zgłoszono uwag.
Uchwała Nr XXVI/202/08 Rady Gminy Masłów w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/56/07 
Rady  Gminy  Masłów  z  dnia  26  kwietnia  2007  r.  w  sprawie  przekształcenia  Szkoły  
Podstawowej  w  Wiśniówce  –  została  przyjęta  15  głosami  „za”,  jednogłośnie  i  stanowi 
załącznik protokołu.
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Ad. 8.
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr III/21/99 Rady Gminy Masłów z dnia 04 
marca  1999  roku  w  sprawie  określenia  obwodu  publicznej  Szkoły  Podstawowej  w 
Masłowie, zmienionej uchwałą nr VIII/57/07 Rady Gminy Masłów z dnia 26 kwietnia 2007 
roku.
Temat przedstawiła pani Irena Kundera – Kierownik ZOOiK.
 Komisja Oświaty, Kultury, Opieki Społecznej i Promocji Gminy zaopiniowała pozytywnie 
przedstawiony projekt uchwały. Protokół Komisji z posiedzenia w dniu 01.12.br. stanowi 
załącznik.
Radni nie zgłosili uwag do projektu.
Przewodnicząca przystąpiła do głosowania.
Uchwała Nr XXVI/203/08 Rady Gminy Masłów w sprawie zmiany uchwały Nr III/21/99 
Rady Gminy Masłów z dnia 04 marca 1999 roku w sprawie określenia obwodu publicznej  
Szkoły Podstawowej w Masłowie, zmienionej uchwałą nr VIII/57/07 Rady Gminy Masłów 
z dnia 26 kwietnia 2007 roku –  podjęta została 15 głosami „za”, jednogłośnie. Uchwała 
stanowi załącznik protokołu.

Ad. 9.
Projekt  uchwały  w  sprawie  określenia  obwodu  publicznej  Szkoły  Podstawowej  w 
Masłowie.
Szczegółowo temat przedstawiła pani Irena Kundera – Kierownik ZOOiK. 
Komisja Oświaty, Kultury, Opieki Społecznej i Promocji Gminy zaopiniowała pozytywnie 
przedstawiony projekt (stanowi załącznik).
Nie zgłoszono uwag.
Przewodnicząca przystąpiła do głosowania nad projektem.
Uchwała  Nr  XXVI/204/08  Rady  Gminy  Masłów określenia  obwodu publicznej  Szkoły  
Podstawowej  w  Masłowie  –  przyjęta  została  15  głosami  „za”  jednogłośnie.  Uchwała 
stanowi załącznik protokołu.

Ad. 10.
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/127/03 Rady Gminy w Masłowie z 
dnia 29.12.2003 r. ...
Temat przedstawił pan Rafał Kozieł – projektant.
Na  dzisiejszą  sesję  planowaliśmy  przedstawienie  Radzie  projektów  uchwał  w  sprawie 
planów  miejscowych  dla  pozostałych  miejscowości,  jednak  zmiana  przepisów,  bez 
uwzględnienia  przepisów  przejściowych  spowodowała  cofniecie  pewnego  etapu  prac  i 
opóźnienie ich o mniej więcej pół roku.  
Radny  Artur  Pawelec  zwrócił  się  z  pytaniem,  czy  nie  było  możliwości  przygotowania 
projektu wcześniej, kto popełnił błąd.
Pan Kozieł  odpowiedział,że  była  to  pierwsza  tego  typu uchwała,  którą  przygotowywał. 
Problem  dotyczył  interpretacji  przepisów,  które  w  pewnych  sytuacjach  są  niejasne. 
Niemniej jest wyraźnie wskazany termin etapu prac, którego nie da się skrócić, więc nie 
było możliwości przeforsowania tego wcześniej. 
Więcej uwag nie zgłoszono.
Uchwała  Nr  XXVI/205/08  Rady  Gminy  Masłów  w  sprawie  zmiany  uchwały  Nr  
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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   – podjęta  została  15 
głosami „za”, jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik protokołu.

Ad. 11.
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/128/03 Rady Gminy w Masłowie z 
dnia 29.12.2003 r. ...
Nie zgłoszono uwag.
Uchwała  Nr  XXVI/206/08  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  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  
sołectwa Domaszowice w jego granicach administracyjnych – przyjęta została 15 głosami 
„za”, jednogłośnie i stanowi załącznik protokołu.

Ad. 12.
Projekt uchwały w sprawie odpłatnego nabycia na rzecz Gminy Masłów działki nr 254 o 
pow. 0,1700 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Masłów Drugi z przeznaczeniem pod 
budowę zbiornika retencyjnego „Dolina Marczakowa”.
Pan Włodzimierz Korona – Wójt Gminy omówił projekt uchwały.
Komisja  Ochrony  Środowiska,  Gospodarki  Gruntami  i  Rolnictwa  w dniu  01.12.2008 r. 
pozytywnie zaopiniowała niniejszy projekt (stanowi załącznik).
Komisja  Budżetu  i  Finansów  w  dniu  01.12.2008  r.  pozytywnie  zaopiniowała  projekt 
(stanowi załącznik protokołu).
Nie zgłoszono uwag.
Uchwała Nr XXVI/207/08 Rady Gminy Masłów w sprawie odpłatnego nabycia na rzecz  
Gminy  Masłów  działki  nr  254  o  pow.  0,1700  ha  położonej  w  obrębie  ewidencyjnym 
Masłów  Drugi  z  przeznaczeniem  pod  budowę  zbiornika  retencyjnego  „Dolina  
Marczakowa” –została  podjęta  14  głosami  „za”,  przy  1  głosie  „wstrzymującym  się”. 
Uchwała stanowi załącznik protokołu.

Ad. 13.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części działki nr 152 o 
powierzchni 0,4000 ha położonej w Masłowie Pierwszym.
Omówienia tematu dokonał pan Dariusz Korczyński – Kierownik BiGP.
Komisja  Ochrony  Środowiska,  Gospodarki  Gruntami  i  Rolnictwa  w dniu  01.12.2008 r. 
zaopiniowała pozytywnie omawiany projekt (stanowi załącznik).
Komisja Budżetu i Finansów zaopiniowała pozytywnie niniejszy projekt uchwały (stanowi 
załącznik).
Nie zgłoszono uwag.
Uchwała  Nr  XXVI/208/08  Rady  Gminy  Masłów  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  
wydzierżawienie działki nr 152 o powierzchni 0,4000 ha położonej w Masłowie Pierwszym 
– została przyjęta 15 głosami „za”, jednogłośnie i stanowi załącznik protokołu.

Ad. 14.
Projekt  uchwały  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  zbycie  w  drodze  darowizny  na  rzecz 
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Województwa Świętokrzyskiego działek stanowiących własność Gminy Masłów.
Temat przedstawił pan Wójt Włodzimierz Korona.

Komisja  Ochrony  Środowiska,  Gospodarki  Gruntami  i  Rolnictwa  w dniu  01.12.2008 r. 
pozytywnie opiniuje omawiany projekt.
Komisja Budżetu i Finansów na posiedzeniu w dniu 01.12.br. pozytywnie opiniuje projekt.
Nie zgłoszono uwag.
Uchwała Nr XXVI/209/08 Rady Gminy Masłów w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w  
drodze darowizny na rzecz Województwa Świętokrzyskiego działek stanowiących własność  
Gminy Masłów – w głosowaniu: 15 „za”, jednogłośnie została przyjęta i stanowi załącznik 
protokołu.

Ad. 15.
Projekt uchwały w sprawie: zgody na wydzierżawienie dla Caritas Diecezji Kieleckiej na 
okres  10  lat  nieruchomości  położonej  w  Wiśniówce  i  w  sprawie  zwolnienia  z 
przeprowadzenia przetargu w tym zakresie.
Omówienia tematu dokonał Wójt Gminy – Włodzimierz Korona.
Przedmiotem uchwały jest budynek zlikwidowanej Szkoły Podstawowej w Wiśniówce, w 
którym na dzień dzisiejszy funkcjonuje świetlica prowadzona przez Caritas. Pojawiło się 
kilka  propozycji  na zagospodarowanie  tego budynku,  jednak zakładaliśmy współpracę z 
instytucjami, a nie prywatnymi osobami., stąd propozycja, którą przedstawiamy Radzie. 
Komisja Ochrony Środowiska, Gospodarki Gruntami i  Rolnictwa na posiedzeniu w dniu 
01.12.2008 r. zaopiniowała pozytywnie niniejszy projekt uchwały (stanowi załącznik).
Komisja Budżetu i Finansów na posiedzeniu w dniu 01.12.2008 r. zaopiniowała pozytywnie 
niniejszy projekt uchwały (stanowi załącznik).
Nie zgłoszono uwag do projektu.
Uchwała  Nr  XXVI/210/08  Rady  Gminy  Masłów  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na 
wydzierżawienie dla Caritas Diecezji Kieleckiej na okres 10 lat nieruchomości położonej  
w Wiśniówce i w sprawie zwolnienia z przeprowadzenia przetargu w tym zakresie – została 
przyjęta 15 głosami „za”, jednogłośnie i stanowi załącznik protokołu.

Ad. 16.
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy.
Temat omówiła pani Małgorzata Kumór – Skarbnik  Gminy.
Zmniejsza się plan dochodów gminy o kwotę 3.060.714 zł przy jednoczesnym zmniejszeniu 
planu wydatków o kwotę 3.444.295 zł. 
Przewodniczący Komisji  Budżetu i  Finansów odczytał  pozytywną opinię do niniejszego 
projektu uchwały (stanowi załącznik).
Radni nie wnieśli uwag. 
Uchwała Nr XXVI/211/08 Rady Gminy Masłów w sprawie zmiany uchwały budżetowej  
gminy – podjęta została 15 głosami „za”, jednogłośnie i stanowi załącznik protokołu.

Ad. 17.
Projekt uchwały w sprawie zobowiązań w zakresie podejmowanej inwestycji o wartości 
przekraczającej  granicę  ustaloną  corocznie  przez  radę  pn.:  „Budowa  odcinków  sieci 
wodociągowych w Woli Kopcowej w drodze nr 383 i na przedłużeniu ul. Cichej”.
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Omówienia dokonała pani Małgorzata Kumór – Skarbnik Gminy.
Komisja Budżetu i  Finansów na posiedzeniu w dniu 01.12.br.  pozytywnie  zaopiniowała 
niniejszy projekt (stanowi załącznik).
Radni nie zgłosili uwag.
Uchwała  Nr  XXVI/212/08  Rady  Gminy  Masłów  w  sprawie  zobowiązań  w  zakresie  
podejmowanej  inwestycji  o  wartości  przekraczającej  granicę  ustaloną  corocznie  przez  
radę pn.: „Budowa odcinków sieci wodociągowych w Woli Kopcowej w drodze nr 383 i na  
przedłużeniu  ul.  Cichej” –  przyjęta  została  15  głosami  „za”  jednogłośnie  i  stanowi 
załącznik protokołu.

Ad. 18.
Projekt uchwały w sprawie zobowiązań w zakresie podejmowanej inwestycji o wartości 
przekraczającej  granicę  ustaloną  corocznie  przez  radę  pn.:  „PB  odcinków  sieci 
wodociągowej wraz z przyłączami dla części sołectwa Wiśniówka (osiedle)”.
Projekt omówiła pani Skarbnik Gminy.
Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały.
Radni nie zgłosili uwag.
Uchwała  Nr  XXVI/213/08  Rady  Gminy  Masłów  w  sprawie  zobowiązań  w  zakresie  
podejmowanej  inwestycji  o  wartości  przekraczającej  granicę  ustaloną  corocznie  przez  
radę  pn.:  „PB  odcinków  sieci  wodociągowej  wraz  z  przyłączami  dla  części  sołectwa  
Wiśniówka (osiedle)” – została przyjęta 15 głosami „za”, jednogłośnie i stanowi załącznik 
protokołu.

Ad. 19.
Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
Radny Artur Pawelec poprosił by projekty uchwał były parafowane przez radcę prawnego 
bądź autora.
Radny Robert Fortuna zwrócił uwagę na fakt, iż niektóre – bardzo niebezpieczne miejsca na 
drogach  są  zaniedbane,  czego  skutki  można  było  zauważyć  w  ostatnim  czasie  między 
miejscowościami:  Mąchocice  Kapitulne  a  Mąchocice  Scholasteria,  stąd  prośba  o 
monitorowanie tych miejsc.
Wójt  odpowiedział,  że głównym problemem jest prędkość,  z jaką kierowcy pokonują tę 
trasę. Jest to droga powiatowa, i między innymi dlatego, mimo standardu tej drogi, zapadła 
decyzja  o  pomalowaniu  jej.  Zaś  co  do  zimowego  utrzymania,  możemy  jedynie  prosić 
powiat, by przy ustalaniu kolejności wziął pod uwagę ten odcinek drogi. Jednak uważam, że 
nie  jest  do  końca  słuszne  traktowanie  tegoż  odcinka,  jako  trudniejszego,  gdyż  większe 
problemy stanowi odcinek w Masłowie, przy wjeździe i zjeździe z Klonówki, gdzie często 
zdarza się, że większe opady śniegu powodują trudności w przedostaniu się przez górę.
Pan  Tomasz  Lato  –  Przewodniczący  Rady  Powiatu  poinformował,  że  zgadza  się  że 
stwierdzeniem przedmówcy, iż głównym powodem tych zdarzeń jest nadmierna prędkość, 
poza tym większość z nich nie jest  odnotowywana w policyjnych statystykach.  Dlatego 
biorąc pod uwagę dokumentację – ilość zdarzeń na tym odcinku jest przeciętna. Jednak jako 
mieszkaniec  pobliskiej  miejscowości,  zgadza się  z  faktem,  iż  wypadków tam jest  dużo. 
Powodem  tego  było  wystąpienie  z  wnioskiem  do  Powiatowego  Zarządu  Dróg  do 
zamontowanie  barierek,  jednak  po  analizie  ekspertów  okazuje  się,  że  tego  typu 
zabezpieczenia  spowodują  większe  uszkodzenia  pojazdów  i  będą  stanowiły 
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niebezpieczeństwo dla osób poruszających się po tej drodze. Dlatego podjęliśmy decyzję o 
wycince drzew w pasie drogowym, by poprawić widoczność. Ponadto stale uzupełniane są 
znaki drogowe, które notorycznie giną. 
Ponadto pan Tomasz Lato poinformował o zakończeniu prac związanych z budową drogi w 
kierunku Klonowa, zakończeniu prac związanych z naprawą mostu w kierunku Barczy oraz 
o realizowanym zadaniu w Domaszowicach. 
Radny Tadeusz Kumański zwrócił się z prośbą dotyczącą czyszczenia rowów przy trasie 73 
w Wiśniówce, gdzie uporządkowana została tylko jedna strona drogi. Ponadto, pan radny 
złożył  podziękowanie  za  udział  i  organizację  uroczystości  związanej  z  obchodami  70 
pomnika upamiętniającego odzyskanie niepodległości.
Wójt  poinformował,  że  możemy  jedynie  monitować  problem,  gdyż  nie  jesteśmy 
właścicielem drogi.
Radna Małgorzata Kozubek zgłosiła potrzebę zamontowania luster w okolicy:

1) Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu,
2) Urzędu Gminy.

Poza  tym,  radna  przypomniała,  że  kilkakrotnie  zwracała  się  z  prośbą  o  namalowanie 
przejścia dla pieszych w pobliżu budynku GOPS, gdzie zlokalizowane są dwa przystanki 
autobusowe.
Wójt odpowiedział, że w związku z przebudową odcinka w okolicy GOKiS, jeśli będzie 
potrzeba zamontowania lustra, to zostanie założone. Co do przejścia dla pieszych w okolicy 
budynku GOPS, sprawa jest o tyle trudna, że obok jest zakręt, stąd może to być problem. 
Jednak po przebudowie tego zakrętu, widoczność jest znacznie lepsza, stąd zagrożenie nie 
jest duże o ile zachowana jest właściwa prędkość. 
Radny Robert Fortuna zwrócił się z prośbą o przeniesienie koszy do segregacji śmieci w 
okolice przystanku autobusowego, gdyż znacznie ułatwi to dostęp. 
Więcej uwag nie zgłoszono.

Ad. 20.
Sprawy organizacyjne, komunikaty.
Przewodnicząca Rady Powiatu – pan Tomasz Lato złożył zebranym życzenia świąteczne.
Pan Bogusław Krukowski – Sekretarz Gminy poinformował radnych, że wpłynęła opinia 
dotycząca  oświadczeń  majątkowych,  w  której  wskazano  szereg  błędów.  Jeśli  radni  są 
zainteresowani, jakie błędy popełnili – zapraszamy do urzędu gminy. 
Przewodnicząca Rady Gminy złożyła  życzenia  świąteczne i  po wyczerpaniu tematyki  o 
godzinie 15.50 zamknęła posiedzenie Rady Gminy Masłów. 

Protokolant:
Joanna Synak

8 z 8


	Ad. 11.

