
  Protokół Nr XXVII/2008

z sesji Rady Gminy Masłów, 

która odbyła się w dniu 30 grudnia 2008 roku

Tematyka sesji:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.

5. Sprawozdanie Wójta o pracach Wójta i Urzędu Gminy w okresie między sesjami.

Projekty uchwał w sprawie:

6. uchwalenia budżetu Gminy Masłów na 2009 rok: 

a)  wystąpienie Wójta w sprawie przedstawionego projektu budżetu 

b)  przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej 

c)  przedstawienie opinii komisji stałych Rady Gminy Masłów w sprawie projektu budżetu

d)  stanowisko Komisji Budżetu i Finansów do zgłoszonych poprawek

e)  głosowanie nad poprawkami

f)  głosowanie nad przyjęciem uchwały 

7. zmiany uchwały Nr XVI/163/2000 Rady Gminy Masłów z dnia 09.11.2000 r. w sprawie 

utworzenia jednostki organizacyjnej Gminy Masłów Zespołu Obsługi Oświaty i Kultury w 

Masłowie, zmienionej uchwałą Nr XVII/130/08 Rady Gminy Masłów z dnia 28.02.2008 r.

8. zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.

9. przekazania odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Domaszowice.

10. przekazania odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Domaszowice.

11. uchwalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 2008.

12. zmiany  uchwały  nr  XXIV/185/08  Rady  Gminy  Masłów  z  dnia  02.10.2008  roku  w 

sprawie udzielenia pomocy finansowej zmienionej uchwałą nr XXV/196/08 Rady Gminy 

Masłów z dnia 06.11.2008 roku.

13. zmiany uchwały budżetowej Gminy.

14. Przyjęcie sprawozdań z prac Komisji stałych za 2008 rok.
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15. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji stałych Rady Gminy 

Masłów na 2009 r.

16. Analiza oświadczeń majątkowych. 

17. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.

18. Sprawy organizacyjne, komunikaty.

Ad. 1.

Otwarcie sesji. 
Przewodnicząca  Rady  Gminy  Genowefa  Jaros  w  dniu  30  grudnia  2008  roku  
o godzinie 12.30 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  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.
Pan  Włodzimierz  Korona  –  Wójt  Gminy  poprosił  o  dodanie  podpunktu  dotyczącego 
stanowiska  Wydziału  Nadzoru  i  Kontroli  Świętokrzyskiego  Urzędu  Wojewódzkiego  w 
Kielcach w sprawie sprostowania błędu, jako podpunkt do punktu 5 – sprawozdanie Wójta 
o pracach Wójta i Urzędu Gminy w okresie między sesjami. 
W głosowaniu 15  „za”, jednogłośnie porządek został przyjęty.

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. 
Włodzimierz Korona –Wójt Gminy omówił realizowane zadania z zakresu inwestycji oraz 
zadania związane z zamknięciem roku inwestycyjnego.
Radni nie zgłosili uwag.

Wójt wyjaśnił sytuację związaną z błędnie wysłaną uchwałą w sprawie dzierżawy 
budynku dawnej szkoły w Wiśniówce.
W związku  z  faktem,  iż  w materiałach  skierowanych  do  radnych  oraz  omawianych na 
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poszczególnych  komisjach widniał zapis w §1 „...budynku byłej Szkoły Podstawowej w 
Wiśniówce  o  łącznej  powierzchni  954,74  m2...”,  zaś  do  Wydziału  Nadzoru  i  Kontroli 
przesłany został błędny egzemplarz z zapisem § 1 „...części pomieszczeń znajdujących się 
w  budynku  byłej  Szkoły  Podstawowej  w  Wiśniówce...”  –  w  związku  z  powyższym 
zaleceniem Dyrektora Wydziału jest przekazanie informacji radnym, co niniejszym czynię. 
Radni nie zgłosili uwag i przyjęli informację do akceptującej wiadomości. 
 
Ad. 6.
Projekt uchwały uchwalenia budżetu Gminy Masłów na 2009 rok.
a) wystąpienie Wójta w sprawie przedstawionego projektu budżetu 
Pan Włodzimierz Korona – Wójt  Gminy Masłów omówił  przedstawiony Radzie projekt 
uchwały budżetowej, wydatki przyjęte na rok 2009 oraz zadania inwestycyjne zawarte w 
projekcie. 
Dokument powstał przed 15 listopada 2008 roku i jest zgodny z przepisami obowiązującymi 
od 01 stycznia 2009 roku w części formalnej. W części merytorycznej, która jak się okazuje 
po obradach komisji, być może nie do końca spełnia Państwa oczekiwania, przyjęte zostały 
najważniejsze zadania, gdyż projekt w części kredytowej doszedł do granic możliwości. W 
związku  z  powyższym  wnioski  zgłoszone,  oscylujące  w  granicach  1,900  mln  zł,  w 
większości muszę odrzucić. Jednak pojawiło się kilka poprawek do budżetu, których koszty 
nie są na tyle duże, a wykonanie ich znacznie poprawi jakość działań.

b) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej 
Pani  Małgorzata  Kumór  –  Skarbnik  Gminy  odczytała  uchwały  Regionalnej  Izby 
Obrachunkowej z dnia 03 grudnia 2008 roku:
− Nr 87/2008 w sprawie opinii o projekcie budżetu Gminy Masłów na 2009 rok wraz z 
informacją o stanie mienia komunalnego oraz objaśnieniami (stanowi załącznik protokołu), 
− Nr 88/2008 w sprawie  możliwości  sfinansowania  deficytu  planowanego w projekcie 
uchwały budżetowej Gminy Masłów na 2009 rok (stanowi załącznik protokołu),
− Nr 89/2008 w sprawie opinii  o prawidłowości  prognozy kwoty  długu dołączonej  do 
projektu uchwały budżetowej Gminy Masłów na 2009 rok (stanowi załącznik protokołu).

c) przedstawienie opinii Komisji stałych Rady Gminy Masłów w sprawie projektu budżetu
Komisja  Budżetu  i  Finansów  na  posiedzeniu  w  dniu  22.12.2008  roku  pozytywnie 
zaopiniowała niniejszy projekt (stanowi załącznik protokołu).  
Komisja do Spraw Inwestycji  na posiedzeniu w dniu 18.12.2008 r.  pozytywnie opiniuje 
projekt budżetu na 2009 rok i zgłasza dodatkowe wnioski (stanowi załącznik protokołu). 
Komisja Ochrony Środowiska, Gospodarki Gruntami i  Rolnictwa na posiedzeniu w dniu 
18.12.2008 r. pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy 
Masłów na 2009 r. w części dotyczącej działu 900. Dodatkowo Komisja wypracowała trzy 
wnioski (stanowi załącznik protokołu).
Komisja Oświaty, Kultury, Opieki Społecznej i  Promocji  Gminy na posiedzeniu w dniu 
18.12.2008  r.  pozytywnie  zaopiniowała  projekt  budżetu  gminy  Masłów na  2009  rok  w 
zakresie działu: 801, 854, 921, 926 oraz 750 rozdział 75075 (stanowi załącznik protokołu). 
Rada Sportu na posiedzeniu w dniu 19.12.2008 r. pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu 
na 2009 r.
Radny Bogusław Moskal zwrócił uwagę na fakt, iż będąc członkiem Rady Sportu nie został 
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powiadomiony o spotkaniu w sprawie opinii do projektu budżetu na rok 2009 i poprosił o 
wyjaśnienie sprawy. 
Sekretarz odpowiedział, że jest to ciało dodatkowe, nad którym pieczę sprawuje Dyrektor 
GOKiS.  Jednak,  w  związku  z  jego  dzisiejszą  nieobecnością  na  posiedzeniu  Rady  – 
wyjaśnimy sprawę w terminie późniejszym. 
Radny Artur Pawelec zwrócił się z pytaniem do prawnika, czy Rada ma możliwość podjęcia 
uchwały  zmienionej,  niż  pierwotnie  przesłana  do  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  w 
terminie do 15 ,listopada br. 
Pani  Helena  Zapała  –  Radca  prawny  odpowiedziała,  że  taka  jest  procedura  i  wszystko 
odbywa  się  zgodnie  z  przepisami.  Można  wprowadzać  zmiany  do  budżetu,  jednak  z 
zachowaniem pewnych reguł. 

d) stanowisko Komisji Budżetu i Finansów do zgłoszonych poprawek 
e) głosowanie nad poprawkami 
Wójt zgłosił autopoprawkę na zadanie dotyczące wykonania odcinka sieci wodociągowej do 
państwa Domagałów za kwotę 12.000 zł. 
Przewodnicząca  Rady  zwróciła  się  z  prośbą  do  Przewodniczącego  Komisji  Budżetu  i 
Finansów  o  przedstawienie  poszczególnych  wniosków,  będących  przedmiotem  obrad 
Komisji i poinformowała, iż w ramach usprawnienia każdy z wniosków będzie w kolejności 
omawiany i głosowany. 
WNIOSEK Nr 1 zgłoszony przez Komisję Budżetu i Finansów:
dotyczy budowy drogi nr 957 o dł. Ok. 1 km, koszt inwestycji ok. 1.000.000 zł,  środki 
finansowania – z kredytu.
Opinia Wójta – negatywna, z uwagi na fakt, iż na dzień dzisiejszy jest to „droga do nikąd”. 
Wybudowanie jej jedynie na takim odcinku nie rozwiąże sytuacji, a stwierdzenie, że jest to 
droga  łącząca  dwie  wsie  nie  ma  uzasadnienia.  Na  wiosnę  wykonane  zostaną  prace 
zmierzające do poprawienia nawierzchni, w celu umożliwienia dojazdu do pól.
W  dyskusji,  radny  Bogusław  Moskal  oraz  radny  Rafał  Brzoza  poruszyli  temat  drogi 
zniszczonej przez osobę prywatną, która do dnia dzisiejszego nie została naprawiona. 
Radny Artur Pawelec stwierdził, iż odczuwa dyskomfort w związku  z  koniecznością 
podjęcia  decyzji  już  dziś.  Właściwym byłoby przeanalizowanie  stanu dróg i  stworzenie 
rankingu, który pozwoli na podjęcie decyzji o kolejności ich wykonania. 
Wójt  odpowiedział,  iż  zgadza  się  z  tym pomysłem,  w związku  z  czym temat  zostanie 
przygotowany i wstępnie w marcu 2009 – przedstawiony Radzie. . 
Sekretarz przypomniał, iż w 2006 roku przygotowane zostało tego typu zestawienie, więc 
należy je jedynie zaktualizować. 
Pani Skarbnik przytoczyła art. 173 ustawy o finansach publicznych i i wyjaśniła jego treść. 
Wójt  dodał,  iż  w związku z  dużą ilością  zadań przyjętych w projekcie,  nie  zezwoli  na 
dodanie kilku kolejnych zadań finansowanych z kredytu, gdyż na chwilę obecną sytuacja 
finansowa jest trudna. 
Radna Małgorzata kozubek uważa, iż zdjęcie projektu uchwały z porządku obrad nie jest 
właściwym posunięciem, w związku z powyższym proponuje przyjąć projekt budżetu i po 
analizie stanu dróg, w marcu 2009, zaktualizować budżet. 
Radny Robert Fortuna zwrócił się z pytaniem, czy przedmiotowa droga ma status drogi 
gminnej i czy w związku z tym można ją przyjąć do realizacji, pod warunkiem pozyskania 
śrdków z zewnątrz.
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Pan Dariusz Korczyński – Kierownik referatu BiGP odpowiedział, że takiego statusu droga 
nie posiada., w części jest to droga do pól. 
Wójt dodał, iż z wstępnych obliczeń wynika, iż koszt wykonania tej drogi przekroczy kwotę 
2,5  mln  zł.  W związku  z  powyższym nie  możemy  sobie  pozwolić  na  takie  obciążenie 
budżetu. 
Wójt  zadeklarował,  że  jeżeli  taka  będzie  wola  Rady,  zgłosimy  tę  drogę  jako  jedną  z 
pierwszych do programu Schetynówek.
Głos  zabrał  radny Andrzej  Pedrycz,  informując  iż  jego zdaniem należy zapoznać się  w 
terenie  z  sytuacja  dotyczącą  dróg,  gdyż  jest  szereg  dróg,  które  należałoby  przyjąć  do 
realizacji. W samej Woli Kopcowej jet to około 20 dróg, w związku z powyższym Rada 
winna mieć takie rozeznanie.
Radny Moskal zwrócił  się  z zapytaniem, czy faktycznie taki jest koszt 1350 m odcinka 
omawianej drogi.
Sekretarz odpowiedział,  iż  zgodnie  z kosztorysem,  odcinek o długości  1600 m kosztuje 
około 3 mln zł.
Radny Brzoza wyjaśnił, iż jest wnioskodawcą przyjęcia tego zadania; jego celem nie było 
skłócenie Rady, jednak wniosku nie wycofuje, a uszanuje decyzję Rady.  Więcej uwag nie 
zgłoszono, Przewodnicząca przystąpiła do głosowania nad wnioskiem Nr 1.

W głosowaniu: 5 „za”,
6 przeciw”,
4 „wstrzymujące się” wniosek został odrzucony.

 
WNIOSEK Nr 2 zgłoszony przez Komisję Budżetu i Finansów:
dotyczy wykonania projektu budowy chodnika w Woli Kopcowej, długość ok. 3 km, koszt 
ok. 30.000 zł, źródło finansowania  z kredytu.
Opinia Wójta – negatywna, w związku z niedopracowaniem tematu, poza tym jest to droga 
powiatowa, w związku tym budowa chodnika winna być finansowana w głównej mierze z 
powiatu. 
Radny Artur  Pawelec zgadza się  z Wójtem, iż  temat nie jest  dopracowany,  gdyż był to 
spontanicznie  złożony  wniosek.  Dlatego,  jako  wnioskodawca,  wycofuje  wniosek  pod 
warunkiem, iż będzie to przedmiot rozmów przy okazji analizy stanu dróg w marcu 2009 r. 

Wniosek wycofany. 

WNIOSEK Nr 3 zgłoszony przez Komisję Budżetu i Finansów:
dotyczy  wybudowania  utwardzonego  parkingu  przed  Gminnym  Ośrodkiem  Kultury  i 
Sportu. Koszt budowy parkingu ok. 20.000 zł, źródło finansowania – z kredytu.
Opinia Wójta – negatywna, w związku z przygotowaną koncepcją na wykonanie parkingu 
kostką brukową na kwotę 160.000 zł lub tłuczniem za kwotę 80.000 zl. Zaś zaproponowane 
20.000 zł nie rozwiąże w problemu w całości.

W głosowaniu: 8 „za”,
3 „przeciw”,
5 „wstrzymujących się”  wniosek został przyjęty. 

Pani  Małgorzata  Kumór  –  Skarbnik  Gminy,  uznała  iż  jest  to  sytuacja  patowa;  mimo 
sprzeciwu Wójta wniosek został przyjęty , w związku z powyższym dalsze głosowanie nie 
ma sensu, gdyż projekt zostanie zakwestionowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową. 
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Wójt wyjaśnił,  iż w takiej sytuacji wycofuje się z weta, gdyż to zadanie zaważyłoby na 
całości  budżetu.  Kwota  20.000  zł  nie  obciąży  projektu  na  tyle,  by  groziło  to 
konsekwencjami, zaś decyzja Rady jest jednoznaczną opinią, iż należy to zadanie wykonać. 

WNIOSEK Nr 4 zgłoszony przez Komisję Budżetu i Finansów:
dotyczy wytyczenia i  realizacji  drogi z tłucznia łączącej sołectwo Dolina Marczakowa z 
przysiółkiem tego sołectwa od strony Kajetanowa, długość około 1.200 m, koszt 20.000 zł, 
źródło finansowania – z kredytu.
Opinia Wójta – pozytywna.

W głosowaniu: 14 „za”, 
0 „przeciw”,
1 „wstrzymujący się” wniosek został przyjęty. 

WNIOSEK Nr 5 zgłoszony przez Komisję Budżetu i Finansów:
dotyczy wybudowania boiska typu „Orlik” w Woli Kopcowej, koszt inwestycji ok. 500.000 
zł, źródło finansowania – z kredytu.
Opinia Wójta – negatywna.

Wnioskodawca wycofał wniosek.  

WNIOSEK Nr 6 zgłoszony przez Komisję Budżetu i Finansów:
dotyczy sporządzenia projektu budowy chodnika od miejsca zakończenia I etapu do końca 
ul. Krajobrazowej o dł. ok. 1.200 m koszt projektu około 30.000 zł, źródło finansowania – z 
kredytu. 
Opinia Wójta – negatywna.
Radny Rafał Brzoza – wnioskodawca wyjaśnił, iż w ubiegłym roku wycofał wniosek przy 
zapewnieniach, że zadanie zostanie przyjęte w kolejnym projekcie budżetu, w związku z 
powyższym podtrzymuje wniosek. 
Wójt poprosił Rade o wstrzymanie się z decyzją, do czasu ustalenia rankingu dróg. Przy tej 
okazji omówimy sytuację z wiązaną z budową chodników.

Wnioskodawca wycofał wniosek. 

WNIOSEK Nr 7 zgłoszony przez Komisję Budżetu i Finansów:
dotyczy  założenia  kilku  lamp  na  słupach  w  m.  Domaszowice  Góra  w  stronę  Woli 
Kopcowej. Koszt zadania ok. 15.000 zł, źródło finansowania – z kredytu.
Opinia Wójta – negatywna.

Wnioskodawca wycofał wniosek.

WNIOSEK Nr 8 zgłoszony przez Komisję Budżetu i Finansów:
dotyczy  wykonania  projektu  budowy  chodnika  przy  drodze  powiatowej  łączącej  dwa 
przysiółki Mąchocice Dolne i Górne, dł. ok. 400 m, koszt 20.000 zł, źródło finansowania – 
z kredytu.
Opinia Wójta – negatywna.

Wnioskodawca wycofał wniosek.

WNIOSEK Nr 9 zgłoszony przez Komisję Budżetu i Finansów:
dotyczy ujęcia w budżecie środków na wymianę okien i  drzwi wejściowych w budynku 
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gminnym zajmowanym przez Posterunek Policji, koszt ok. 17.000 zł, źródło finansowania – 
z kredytu.
Opinia Wójta – pozytywna.

W głosowaniu: 15„za”, jednogłośnie, wniosek został przyjęty. 

WNIOSEK Nr 10 zgłoszony przez Komisję Budżetu i Finansów:
dotyczy ujęcia w projekcie budżetu zadania „Przebudowa sieci wodociągowej na obszarze 
Amieliówka”, kosz zadania ok. 20.000 z, źródło finansowania – Międzygminny Związek 
Wodociągów i Kanalizacji.
Opinia Wójta – pozytywna.

W głosowaniu: 15„za”, jednogłośnie, wniosek został przyjęty. 

WNIOSEK Nr 1 zgłoszony przez Komisję Ochrony Środowiska, Gospodarki Gruntami i 
Rolnictwa: dotyczy podziału i przejęcia gruntów pod budowę drogi w Brzezinkach Łąki. 
Koszt zadania 20.000 zł, źródło finansowania – z kredytu.
Opinia Wójta – pozytywna.

W głosowaniu: 15„za”, jednogłośnie, wniosek został przyjęty. 

WNIOSEK Nr 2 zgłoszony przez Komisję Ochrony Środowiska, Gospodarki Gruntami i 
Rolnictwa: dotyczy wykonania projektu budowlanego oświetlenia ulicznego w stronę Pana 
Beskiego. Koszt zadania 5.000 zł, źródło finansowania – z kredytu.
Opinia Wójta – negatywna.

Wnioskodawca wycofał wniosek.  

WNIOSEK Nr 3 zgłoszony przez Komisję Ochrony Środowiska, Gospodarki Gruntami i 
Rolnictwa: dotyczy zwiększenia kwoty do 120.000 zł  na wydatki bieżące w dziale 754, 
rozdziale 75412 „Ochotnicze straże pożarne”. Środki należałoby pozyskać z kredytu.
Opinia Wójta – pozytywna.

W głosowaniu: 15„za”, jednogłośnie, wniosek został przyjęty. 

WNIOSEK Nr 1 zgłoszony przez Komisję ds. Inwestycji: 
dotyczy wykonania nakładki asfaltobetonowej na ul. Górnej w Wiśniówce. Koszt zadania 
50.000 zł, źródło finansowania – z kredytu.
Opinia Wójta – pozytywna.

W głosowaniu: 15„za”, jednogłośnie, wniosek został przyjęty. 

WNIOSEK Nr 2 zgłoszony przez Komisję ds. Inwestycji: 
dotyczy  zaplanowania  środków  w  budżecie  na  opracowanie  projektu  budowlanego 
oświetlenia  ulicznego  na  odcinku  od  ul.  Kwarcytowej  do  Doliny  Marczakowej,  koszt 
zadania 185.000 zł, źródło finansowania – z kredytu.
Opinia Wójta – negatywna.

Wnioskodawca wycofał wniosek.  

WNIOSEK Nr 3 zgłoszony przez Komisję ds. Inwestycji: 
dotyczy zaplanowania środków w budżecie na wykonanie odcinka drogi nr 957 w Masłowie 
Pierwszym – Masłów Drugi ok. 2000 mb. Koszt zadania 2.500.000 zł, źródło finansowania 
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– z kredytu. 
Opinia Wójta – negatywna.

Wnioskodawca wycofał wniosek.  

Radny Rafał brzoza złożył wniosek o przyjęcie zadania na wykonanie fundamentów pod 
świetlicę w Dolinie Marczakowej za kwotę 20.000 zł. 
Wójt odpowiedział, że najtańszym rozwiązaniem, do którego się przymierzamy jest zakup 
gotowego projektu i zaadaptowanie go pod świetlicę, jednak chcemy to zrobić systemem 
gospodarczym.

Wnioskodawca wycofał wniosek.  

f) głosowanie nad przyjęciem uchwały 
Przewodnicząca Rady przystąpiła do głosowania nad projektem.
Uchwała Nr XXVII/214/08 Rady Gminy Masłów w sprawie uchwalenia budżetu Gminy  
Masłów na  2009 rok  – przyjęta została w głosowaniu: 13  „za”

2 „wstrzymujące się”.
Uchwała została przyjęta i stanowi załącznik protokołu. 

Ad. 7.
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/163/2000 Rady Gminy Masłów z dnia 
09.11.2000  r.  w  sprawie  utworzenia  jednostki  organizacyjnej  Gminy  Masłów  Zespołu 
Obsługi Oświaty i Kultury w Masłowie, zmienionej uchwałą Nr XVII/130/08 Rady Gminy 
Masłów z dnia 28 lutego 2008 r.
Temat szczegółowo przedstawiła pani Irena Kundera – Kierownik Zespołu Obsługi Oświaty 
i Kultury w Masłowie.
W związku ze zmianą ustawy o rachunkowości od 01 stycznia 2009 roku oraz odpowiedzią 
Ministerstwa Finansów w sprawie interpretacji ustawy o rachunkowości , w odniesieniu do 
obsługi  finansowo  –  księgowej  realizowanej  przez  Zespół  Obsługi  Oświaty  następuje 
wyłączenie Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu. Zgodnie ze wspomnianymi przepisami, 
zespoły obsługi oświaty nie mogą obsługiwać żadnych innych jednostek niż szkoły , gdyż 
działają  na  podstawie  przepisu  szczególnego  –  lex  specialis  –  w stosunku  do  regulacji 
określających miejsce i warunki prowadzenia ksiąg rachunkowych. 
Komisja Oświaty, Kultury, Opieki Społecznej i  Promocji Gminy, na posiedzeniu w dniu 
20.12.2007 roku,  pozytywnie zaopiniowała niniejszy projekt uchwały (stanowi załącznik 
protokołu).
Komisja  Budżetu  i  Finansów  na  posiedzeniu  w  dniu  22.12.2008  roku  zaopiniowała 
pozytywnie omawiany projekt (stanowi załącznik protokołu).  
Nie zgłoszono uwag.
Uchwała  Nr  XXVII/215/08  Rady  Gminy  Masłów  w  sprawie  zmiany  uchwały  Nr 
XVI/163/2000 Rady Gminy Masłów z dnia 09.11.2000 r. w sprawie utworzenia jednostki  
organizacyjnej  Gminy  Masłów  Zespołu  Obsługi  Oświaty  i  Kultury  w  Masłowie,  
zmienionej  uchwałą  Nr  XVII/130/08  Rady  Gminy  Masłów z  dnia  28  lutego  2008  r.– 
została podjęta 15 głosami „za”, jednogłośnie i stanowi załącznik protokołu. 

Ad. 8.
Projekt uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
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Szczegółowego omówienia projektu dokonał pan Dariusz Korczyński – Kierownik referatu 
Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej.  
Projekt uchwały powstał w związku z koniecznością nadania numerów na drogi służące 
miejscowym potrzebom i po zaciągnięciu opinii Powiatu. Przyjęcie tejże uchwały pozwoli o 
ubieganie się o środki w ramach programu Schetynówek.
Komisja  Budżetu  i  Finansów  zaopiniowała  pozytywnie  niniejszy  projekt  (stanowi 
załącznik).  
Radny  Tadeusz  Kumański  zwrócił  się  z  pytaniem,  jak  wygląda  sytuacja  z  pozostałymi 
drogami, czy jest szansa na nadanie statusu drogi gminnej w innych sołectwach.
W odpowiedzi, pan Dariusz Korczyński poinformował, że sukcesywnie będą podejmowane 
kolejne działania zmierzające do uregulowania stanu dróg i ustalenia priorytetu zmian, co 
pozwoli na wyjaśnienie jaki status mają poszczególne drogi. 
Pan Bogusław Krukowski – Sekretarz Gminy wyjaśnił konieczność wskazania tych dróg, 
które muszą mieć minimum status drogi gminnej, w związku z potrzebą zgłoszenia ich do 
Schetynówek zostały uzgodnione w pierwszej  kolejności  z  uwagi  na  upływający termin 
naboru wniosków. 
Radny  Andrzej  Pedrycz  zwrócił  się  z  prośbą  o  uwzględnienie  ul.  Wspólnej  w  Woli 
Kopcowej.
Sekretarz wyjaśnił na jakiej podstawie przyjęte zostały drogi przedstawione w załączniku 
oraz projekty, do których  się przymierzamy, w celu poprawienia sytuacji dróg na terenie 
gminy.
Radny Robert Fortuna wyraził opinię, iż niektóre z przedstawionych dróg mogły by jeszcze 
poczekać, np. ul. Foliowa , czy Słoneczna.
Sekretarz odpowiedział, że drogi zostały zgłoszone do Schetynwek, stąd pojawienie się ich 
w projekcie uchwały.
Radny Kazimierz  Rachwał  wyjaśnił,  iż  taka sytuacja  miała  miejsce  w Domaszowicach, 
gdzie brak statusu drogi gminnej spowodował odrzucenie wniosku, mimo iż wzdłuż drogi 
biegnie już sieć wodociągowa i kanalizacyjna. 
Radny  Pawelec  złożył  wniosek  o  zmianę  zapisu  §  1:  „zalicza  się  do  kategorii  dróg 
gminnych.. „  zamiast „zaliczyć do...”.
W głosowaniu 15 „za”, jednogłośnie wniosek został przyjęty. 
Radni nie zgłosili więcej uwag.
Uchwała Nr XXVII/216/08 Rady Gminy Masłów w sprawie zaliczenia dróg do kategorii  
dróg gminnych – w głosowaniu 15 „za”, jednogłośnie została podjęta i stanowi załącznik 
protokołu. 

Ad. 9.
Projekt  uchwały  w  sprawie  przekazania  odcinka  sieci  wodociągowej  w  miejscowości 
Domaszowice.
Omówienia tematu dokonał pan Dariusz Korczyński – Kierownik BiGP.
Projekt dotyczy wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie odcinka sieci wodociągowej 
wybudowanej przez prywatnych inwestorów. Wartość zadania wynosi 117.127,02 zł. 
Komisja Ochrony Środowiska, Gospodarki Gruntami i Rolnictwa pozytywnie zaopiniowała 
niniejszy projekt uchwały (stanowi załącznik).
Komisja  Budżetu  i  Finansów  zaopiniowała  pozytywnie  omawiany  projekt  (stanowi 
załącznik).  
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Radny Artur Pawelec zwrócił się z pytaniem, czy uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzędowym.
Odpowiedzi udzieliła pani Helena Zapała – radca prawny, informując że uchwała ta nie 
podlega ogłoszeniu i obowiązuje od dnia uchwalenia. 
Więcej uwag nie zgłoszono.
Przewodnicząca przystąpiła do głosowania nad projektem.
Uchwała Nr XXVII/217/08 Rady Gminy Masłów w sprawie przekazania odcinka sieci  
wodociągowej  w  miejscowości  Domaszowice  –  przyjęta została  w głosowaniu  15  „za”, 
jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik protokołu. 

Ad. 10.
Projekt  uchwały  w  sprawie  przekazania  odcinka  sieci  wodociągowej  w  miejscowości 
Domaszowice.
Temat przedstawił pan Dariusz Korczyński – Kierownik BiGP.
Projekt dotyczy wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie odcinka sieci wodociągowej 
wybudowanej przez prywatnych inwestorów. Wartość zadania wynosi 17.660 zł. 
Komisja Ochrony Środowiska, Gospodarki Gruntami i Rolnictwa zaopiniowała pozytywnie 
omawiany projekt  (stanowi załącznik).
Komisja  Budżetu  i  Finansów  zaopiniowała  pozytywnie  niniejszy  projekt  (stanowi 
załącznik).  
Radni nie wnieśli więcej uwag.
Przewodnicząca Rady przystąpiła do głosowania nad projektem.
Uchwała Nr XXVII/218/08 Rady Gminy Masłów w sprawie przekazania odcinka sieci  
wodociągowej  w miejscowości  Domaszowice  – przyjęta  została  w głosowaniu:  15 „za”, 
jednogłośnie i stanowi załącznik protokołu.

Ad. 11.
Projekt  uchwały  w sprawie  uchwalenia  wydatków,  które  nie  wygasają  z  upływem roku 
budżetowego – 2008.
Temat omówiła pani Małgorzata Kumór – Skarbnik Gminy.
Łączna kwota wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2008 wynosi 340.400,54 zł.
Komisja Budżetu i Finansów na posiedzeniu w dniu 22.12.2008 r. pozytywnie zaopiniowała 
niniejszy projekt (stanowi załącznik).
Radni nie wnieśli uwag.
Uchwała Nr XXVII/219/08 Rady Gminy Masłów w sprawie wydatków, które nie wygasają  
z upływem roku budżetowego – 2008 – podjęta została 15 głosami, jednogłośnie i stanowi 
załącznik protokołu.

Ad. 12.
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/185/08 Rady Gminy Masłów z dnia 
02.10.2008  roku  w  sprawie  udzielenia  pomocy  finansowej  zmienionej  uchwałą  nr 
XXV/196/08 Rady Gminy Masłów z dnia 06.11.2008 roku.
Szczegółowe informacje przedstawiła pani Małgorzata Kumór – Skarbnik Gminy.
Przedstawiony projekt dotyczy zmiany kwoty dofinansowania z 330.000 zł na 150.000 zł w 
ramach zadania  inwestycyjnego pn.  „Kontynuacja  budowy chodnika  w Domaszowicach 
wzdłuż drogi powiatowej”.
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W dniu 22.12.2008 r.  Komisja Budżetu i  Finansów pozytywnie zaopiniowała omawiany 
projekt (stanowi załącznik).
Radni nie zgłosili więcej uwag.
Uchwała XXVII/220/08 Rady Gminy Masłów w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/185/08 
Rady Gminy Masłów z dnia 02.10.2008 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej  
zmienionej uchwałą nr XXV/196/08 Rady Gminy Masłów z dnia 06.11.2008 roku – została 
podjęta 15 głosami „za”,  jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik protokołu.

Ad. 13.
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy.
Temat przedstawiła Skarbnik Gminy – pani Małgorzata Kumór. 
Zmniejsza się plan dochodów gminy o kwotę 7.513 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu 
planu  wydatków  gminy  o  kwotę  7.513  zł.  Ponadto  dokonuje  się  przeniesień  między 
działami, rozdziałami i paragrafami, zgodnie z załącznikami przedstawionymi w projekcie.
Radny Robert Fortuna zwrócił się z zapytaniem w jakim celu zakupiona został przyczepa do 
samochodu służbowego za kwotę 6.400 zł.
Wójt odpowiedział, że zakup ten został dokonany m.in. dlatego, że kilkakrotnie w ciągu 
roku organizowane są akcje w ramach utrzymania porządku w gminie, np. sprzątanie świata, 
gdzie  jest  konieczność  zebrania  i  przewiezienia  tych  śmieci  nowym  samochodem 
służbowym. Ponadto organizowane są imprezy plenerowe, gdzie trzeba przewieźć sprzęt, co 
nie  zawsze  jest  łatwe,  mimo  iż  samochód  jest  duży.  Zakup  przyczepy  jednoosiowej  z 
plandeką lub pokrywą znacznie ułatwi tego typu prace.  
Więcej uwag radni nie zgłosili.
Uchwała Nr  XXVI/221/08 Rady Gminy Masłów w sprawie zmiany uchwały budżetowej 
Gminy – przyjęta została 15 głosami „za”, jednogłośnie i stanowi załącznik protokołu. 

Ad. 14.
Przyjęcie sprawozdań z prac Komisji stałych za 2008 rok.
Przewodniczący  Komisji  stałych  Rady  Gminy  Masłów  odczytali  sprawozdania  z 
działalności komisji za rok 2008 (stanowią załącznik protokołu). 
Radni przyjęli sprawozdania do akceptującej wiadomości.

Ad. 15. 
Projekt  uchwały  w  sprawie  zatwierdzenia  planów  pracy  Komisji  stałych  Rady  Gminy 
Masłów na 2009 r.
Przewodnicząca Rady poprosiła przewodniczących komisji o odczytanie planów pracy na 
2009 rok.
Radny  Mirosław  Januchta  –  Przewodniczący  Komisji  Budżetu  i  Finansów  przedstawił 
wypracowany plan, będący załącznikiem protokołu.
Radna Aniela Cedro – Przewodnicząca Komisji Ochrony Środowiska, Gospodarki Gruntami 
i Rolnictwa przedstawiła wypracowany plan, będący załącznikiem protokołu.
Radny  Kazimierz  Rachwał  –  Przewodniczący  Komisji  do  spraw Inwestycji  przedstawił 
wypracowany plan, będący załącznikiem protokołu.
Radny Rafał  Lis  – Przewodniczący Komisji  Rewizyjnej  przedstawił  wypracowany plan, 
będący załącznikiem protokołu.
Radna Małgorzata Kozubek – Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, opieki Społecznej 
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i Promocji Gminy przedstawiła wypracowany plan, będący załącznikiem protokołu.
Nie zgłoszono uwag.
Uchwała Nr XXVII/222/08 Rady Gminy Masłów w sprawie zatwierdzenia planów pracy  
Komisji  stałych Rady  Gminy  Masłów na  2009 rok  – została  podjęta  15  głosami  „za”, 
jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik protokołu. 

Ad. 16.
Analiza oświadczeń majątkowych. 
Przewodnicząca Rady Gminy – pani Genowefa Jaros zapoznała Radę z przeprowadzoną 
analizą oświadczeń majątkowych i uwagami zgłoszonymi przez Pierwszy Urząd Skarbowy 
w Kielcach. 
Radni przyjęli informację do akceptującej wiadomości.

Ad. 17.
Interpelacje i zapytania radnych. 
Radny Robert Fortuna zwrócił się z wnioskiem dotyczącym nowej szaty graficznej Kuriera 
Masłowskiego, który jego zdaniem niewiele się rożni od poprzedniego wydania. 
Wójt odpowiedział, iż różnica w cenie jest znaczna, zaś co do wykonania uważa, że zmiana 
jest korzystna. Jednak Wójt proponuje porównanie szaty graficznej kilku ostatnich numerów 
z poprzedniej drukarni z bieżącymi i zgłoszenie opinii , gdyż decyzja co do zmiany jeszcze 
nie jest zatwierdzona.
Radny Andrzej Kułak zgłosił problemy związane z ogromną ilością śmieci widocznych na 
terenie gminy. 
Wójt  odpowiedział,  że  jest  to  duży  problem,  który  co  rusz  jest  zgłaszany  do  urzędu, 
zarówno przez radnych, sołtysów jak i  indywidualnie. Problem ten wiąże się z tąpnięciem 
systemu  gospodarowania  śmieciami,  gdyż  firmy  zajmujące  się  tym  przechodzą  kryzys 
związany ze spadkiem ceny surowców wtórnych. Staramy się opanować te góry śmieci, 
wysyłamy pracowników w celu ich uprzątnięcia, ale są to tylko działania doraźne. Musimy 
wypracować nowy system, dlatego pracujemy nad tą sprawą. Jednak prośba by wszelkie 
tego typu sygnały zgłaszać, o czym zawiadamiamy policję i jeśli mamy ustalonego sprawcę- 
zmuszamy  go  do  uprzątnięcia  śmieci,  pod  rygorem  skierowania  sprawy  do  Sądu 
Grodzkiego.  
Radny  Mirosław  Januchta  zwrócił  się  z  pytaniem  jak  wygląda  sprawa  negocjacji  z 
przewoźnikiem na trasie Mąchocice Kapitulne Górne, przez ul Podklonówka.
Sekretarz odpowiedział, że prowadzone są rozmowy z panem Wilkoszem, który złożył już 
wniosek do Urzędu Marszałkowskiego, procedura trwa około 2 miesięcy, więc w okresie 
luty,  marzec 2009 powinniśmy mieć ustalony rozkład.  Puki co,  jest  to przymiarka do 4 
kursów,  gdyż  trwa  konflikt  z  poprzednim  przewoźnikiem na  tej  trasie,  panem  Kałużą, 
jednak nie chcemy się w tę sprawę angażować.
Radny Kazimierz Łakomiec zgłosił potrzebę naprawy wiaty przystankowej uszkodzonej w 
wyniku wypadku.
Radny Januchta zwrócił się z pytaniem, czy pan Pedrycz dostał zlecenie wykonania wiaty 
przystankowej.
Wójt odpowiedział, że takie zlecenie zostało przygotowane i przedstawione wykonawcy.
Radny Fortuna uważa za celowe zwiększenie kwoty o 2.000 zł przeznaczonej na turniej 
mikołajkowy,  w  związku  z  zainteresowaniem  ze  strony  młodzieży  i  sukcesami  w  tej 
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dziedzinie. 
Wójt  odpowiedział,  że  jest  to celowe,  jednak należy się zastanowić nad możliwościami 
rozliczania tych środków.
Radny  Kułak  zwrócił  się  z  wnioskiem  o  remont  wiaty  przystankowej  w  okolicy  ul 
Podklonówka w Masłowie Pierwszym.
Sołtys Janusz Obara zwrócił się z koniecznością założenia kratki przy ul. Panoramicznej 
oraz ustawienie znaku STOP.
Radny Rafał  Lis  zgłosił  konieczność naprawy drogi  przy zbiegu ulic;  Domaszowskiej  i 
Otrocz  oraz  o  przycięcie  blachy  przy  wiacie  przystankowej  zlokalizowanej  w  okolicy 
posesji pana Stąpora. 
Nie zgłoszono więcej uwag.

Ad. 18.
Sprawy organizacyjne, komunikaty.
Przewodniczący  Komisji  Rewizyjnej  –  radny  Rafał  Lis  odczyta  protokół  z  posiedzenia 
komisji w dniu 29.12.2008 r. zwołanego na wniosek Komisji Budżetu i Finansów (stanowi 
załącznik protokołu).
Radny Andrzej Pedrycz zwrócił się z pytaniem, czy Gmina, jako właściciel budynku, nie ma 
wpływu na wielkość stawki proponowanej przez Dyrektora NZOZ na wynajęcie gabinetu 
stomatologicznego.
Wójt  odpowiedział,  że  jest  to  umowa  cywilno  –  prawna  zawarta  pomiędzy  doktorem 
Franasikiem  a  stomatologiem,  na  co  nie  mamy  wpływu  i  nie  jesteśmy  w  stanie  tego 
kontrolować. Rozwiązaniem jest aneksowanie umowy z dyrektorem NZOZ, ale może się 
okazać, ze w niedługim czasie prywatne osoby otworzą prywatne gabinety. 
Więcej uwag nie zgłoszono. 
Przewodnicząca Rady złożyła zebranym życzenia noworoczne i  podziękowała za udział w 
obradach.  Po  wyczerpaniu  tematyki  o  godzinie  16.30  Przewodnicząca  zamknęła 
posiedzenie. 

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