
Protokół Nr XXVIII/2009

z sesji Rady Gminy Masłów, 

która odbyła się w dniu 05 lutego 2009 roku

Tematyka sesji:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z poprzednich sesji.

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

Projekty uchwał w sprawie:

6. przyjęcia gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych Gminy Masłów na 

lata 2009 – 2015. 

7. zmiany  ustalenia  planu  sieci  oddziałów  przedszkolnych  w  Szkołach  Podstawowych 

prowadzonych przez Gminę Masłów;

8. zmiany uchwały budżetowej Gminy.

9. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.

10. Sprawy organizacyjne, komunikaty.

Ad. 1.
Otwarcie sesji.
Przewodnicząca  Rady  Gminy  Masłów Genowefa  Jaros  w  dniu  05  lutego  2009  roku  o 
godzinie 13:40 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  12  radnych,  co  wobec  ustawowego  składu  Rady  15  radnych 
stanowi 80 % 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.
Nie zgłoszono uwag.
Porządek obrad został przyjęty 12 głosami „za”, jednogłośnie i stanowi załącznik protokołu.
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Ad. 4.
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
W głosowaniu 12 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  w  swoim  sprawozdaniu  omówił  realizowane  zadania  z  zakresu  inwestycji  oraz 
rozporządzenia wydane w okresie między sesjami.
Radny  Robert  Fortuna  zwrócił  się  z  zapytaniem  dotyczącym  remontu  budynku 
„Agronomówki” i mieszkania w Domu Nauczyciela; na jakim etapie są prace?
Wójt  odpowiedział,  że  wykonawca  dokonał  oględzin,  wykonał  pomiary,  przedstawił 
kosztorys robót i po uzgodnieniu, w krótkim czasie zacznie prace. Natomiast, jeśli chodzi o 
budynek „Agronomówki” – wszystko opiera się o przejście pani Lato. Podobna sytuacja w 
przedszkolu w Wiśniówce, gdzie lada dzień rozpoczniemy wyminę okien w budynku. 
Radny  Mirosław Januchta  zwrócił  się  z  zapytaniem,  kiedy zamontowane  zostaną  wiaty 
przystankowe, które zostały już przygotowane.
Wójt odpowiedział, iż w związku z warunkami atmosferycznymi jakie panują montaż został 
wstrzymany. Jeśli tylko pogoda pozwoli, przystąpimy do prac.
Radni nie zgłosili więcej uwag i przyjęli sprawozdanie do akceptującej wiadomości. 

Ad. 6.
Projekt  uchwały  w  sprawie  uchwalenia Gminnej  Strategii  Rozwiązywania  Problemów 
Społecznych Gminy Masłów na lata 2009 – 2015. 
Temat szczegółowo przedstawiła pani Monika Dolezińska – Kierownik Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej.
Przedstawiony  Radzie  projekt  został  uzupełniony  o  treść  będącą  przedmiotem  pisma 
skierowanego przez radnego Tadeusza Kumańskiego.
Komisja Oświaty, Opieki Społecznej i Promocji Gminy na posiedzeniu w dniu 02.02.2009 r. 
pozytywnie zaopiniowała niniejszy projekt uchwały. 
Pan Bogusław Krukowski – Sekretarz Gminy odczytał pismo skierowane do Urzędu Gminy 
przez  radnego  Tadeusza  Kumańskiego  w  sprawie  przedstawionego  projektu  uchwały 
(stanowi załącznik protokołu). Odpowiedź do pisma została wysłana w dniu dzisiejszym.
Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję. 
Radny Robert Fortuna poinformował, iż z informacji jakie uzyskał wynika, że w ostatnim 
czasie,  kiedy  zwiększyła  się  liczba  zachorowań  na  grypę,  nie  ma  wystarczającej  ilości 
godzin  korzystania  z  opieki  medycznej.  W  ośrodkach  zdrowia  funkcjonują  jedynie 
kilkugodzinne  dyżury,  w  związku  z  powyższym  radny  zwrócił  się  z  pytaniem  czy  w 
strategii  nie  ma możliwości  zobligowania  niepublicznego zakładu opieki  zdrowotnej  do 
usprawnienia działań ośrodków.
Wójt  odpowiedział,  że  nie  mamy  możliwości  wpłynięcia  na  działania  ośrodków,  gdyż 
zakres czynności obowiązuje na na podstawie umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. 
Jedyne, co możemy zrobić to sygnały od Państwa przekazać w formie skarg na działalność 
ośrodków, celem podjęcia przez nich odpowiednich działań. 
Radny Andrzej Pedrycz zwrócił się z prośbą o zaproszenie na posiedzenie Rady dyrektora 
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Janusza Franasika. 
Wójt odpowiedział, że informacja zostanie przekazana i być może na posiedzenie Komisji 
Oświaty, Opieki Społecznej i Promocji Gminy, która tematycznie odpowiada za te zadania, i 
wysłane zostanie zaproszenie.
Przewodnicząca Rady zamknęła dyskusję i przystąpiła do głosowania nad projektem.
Uchwała  Nr  XXVIII/223/09  Rady  Gminy  Masłów  w  sprawie  uchwalenia  Gminnej  
Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Masłów na lata 2009 – 2015 –  
została przyjęta 12 głosami „za” jednogłośnie i stanowi załącznik protokołu.

Ad.7.
Projekt  uchwały  w sprawie  ustalenia  planu sieci  oddziałów przedszkolnych w Szkołach 
Podstawowych prowadzonych przez Gminę Masłów.
Temat  przedstawiła  pani  Irena  Kundera  –  Kierownik  Samorządowego  Zespołu  Obsługi 
Oświaty.
Na podstawie odpowiednich przepisów na Radę Gminy nakłada się obowiązek uchwalenia 
sieci oddziałów przedszkolnych funkcjonujących na terenie gminy. 
W dyskusji,  radny Artur  Pawelec  poruszył  problem zapisu  rozdziału  V.  Wyniki  analizy 
SWOT, gdzie spośród słabych strona gminy wymienia się m.in. „niski poziom kształcenia 
na poziomie szkoły podstawowej i gimnazjum”. Jak wypada gmina Masłów na tle gmin 
sąsiednich? Czy uczniowie piszą egzaminy z gorszym wynikiem?
Pani  Kundera  odpowiedziała,  że  zapis  ten  powstał  na  podstawie  ostatnich  egzaminów 
gimnazjalnych. Pod względem wyników, nasza gmina nie dorównuje gminie Kielce, przez 
co  pojawił  się  zapis  o  wyrównaniu  szans  edukacyjnych,  dlatego  należy  głośno  o  tym 
problemie mówić, biorąc pod uwagę możliwość organizacji dodatkowych zajęć.
Radny Robert Fortuna zabrał głos, informując, iż szkoła w Mąchocicach Kapitulnych, czy 
też szkoła w Scholasterii wypadły znacznie lepiej, powyżej poziomu województwa. 
Pani Kundera odpowiedziała, że akurat te dwie szkoły plasują się na wysokim poziomie. 
Wójt dodał, że jest to po części oddźwięk złej sieci szkół, gdzie w szkołach mniejszych, jak 
Masłów Drugi  czy  Wola  Kopcowa tworzy  się  „efekt  cieplarniany”  dla  tych  dzieci  i  w 
momencie przejścia do szkół większych, np. w Masłowie Pierwszym – te dzieci muszą się 
przystosować. 
Sekretarz przedstawił ofertę dotyczącą pozyskania środków i podjęte działania w ramach 
projektów wyjaśniając, że jest ona skierowana do szkół większych, czyli minimum klasy od 
0 do 6. 
Radny Pawelec odnosząc się do wypowiedzi poprzednika poinformował, iż intencją Rady 
nie jest zamykanie szkół mniejszych, ale warto rozmawiać o ewentualnej reorganizacji w 
systemie oświaty. Skoro w szkołach, gdzie jest większa ilość uczniów, dzieciom łatwiej się 
przystosować, są odporniejsze na stres, natomiast padło stwierdzenie, że w tych szkołach 
mniejszych  –  dzieci  są  pod  baczniejszym okiem  nauczycieli,  bardziej  dopieszczone  co 
powoduje trudności z adaptacją przy zmianie otoczenia; być może spowoduje za jakiś czas, 
że  rodzice  będą decydować się  na  wysłanie  dziecka do szkół  większych.  Taka sytuacja 
spowoduje, że będziemy mieć problem z utrzymaniem tych małych szkół, w związku z tym 
może  już  dziś  warto  poruszyć  ten  temat  i  wywołać  wśród  społeczeństwa  dyskusję  nt. 
potrzeb powstawania szkół prywatnych,  towarzystw edukacyjnych,  które będą stanowiły 
przeciwwagę dla problemu.
Podsumowując,Wójt wyjaśnił, iż spotkał się z różnymi opiniami na temat szkół, jednak nie 
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weryfikował  tego  w żaden sposób.  Jest  to  dobry  czas  na  weryfikację  informacji,  które 
szkoły wypadają lepiej w różnych kryteriach i co jest lepsze dla dzieci. Warto rozmawiać o 
tym z  rodzicami,  poznać  zdanie  mieszkańców na  temat,  bez  jakichkolwiek  podtekstów 
dotyczących likwidacji którejś szkoły.
Radny  Rafał  Brzoza  zabrał  głos,  informując,  że  chce  jedynie  postawić  kilka  tez  do 
indywidualnej analizy:

1) co  oznacza  efektywność  ekonomiczna  szkoły  i  czy  można  szkołę  traktować  jak 
przedsiębiorstwo;

2) co  oznacza  efektywność  edukacyjna  szkoły  i  czy  można  stosować  w  szkołach 
metody „tresury”;

3) czy  testy  gimnazjalne  są  miarodajne,  odzwierciedlając  poziom intelektualny  osób 
zdających.

Radny  poinformował,  ze  zostawia  te  pytania  otwarte,  z  potrzebą  zastanowienia  się  czy 
warto dbać jedynie o punktację, dostosowując się do systemu oświaty. 
Wójt odpowiedział, że przedstawione pytania nie zostaną rozwiązane na forum Rady, gdyż 
problem  tkwi  w  systemie  oświaty,  który  wymaga  pewnych  zmian.  Jednak  warto  się 
zastanowić nad możliwościami poprawienia sytuacji, z uwagi na fakt,że Masłów jest gminą, 
która bardzo dużo dopłaca do systemu szkolnictwa.  
Przewodnicząca Rady przystąpiła do głosowania nad projektem.
Uchwała  Nr  XXVIII/224/09  Rady  Gminy  Masłów  w  sprawie  ustalenia  planu  sieci  
oddziałów przedszkolnych w Szkołach Podstawowych prowadzonych przez Gminę Masłów  
– została przyjęta 12 głosami „za” jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik protokołu.

Ad. 8.
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy.
Temat przedstawiła Pani Małgorzata Kumór – Skarbnik Gminy.
Zmiana dotyczy przeniesienia środków w planie wydatków budżetu Gminy Masłów między 
działami,  rozdziałami  i  paragrafami.  Ponadto  dokonuje  się  zmiany  w  załączniku  pn. 
„Dotacje celowe w 2009 r.”.
Komisja Budżetu i Finansów na posiedzeniu w dniu 30.01.2009 r. pozytywnie zaopiniowała 
niniejszy projekt (stanowi załącznik protokołu). 
Uchwała Nr XXVIII/225/09 Rady Gminy Masłów w sprawie zmiany uchwały budżetowej  
Gminy  –  przyjęta  została  15  głosami  „za”  jednogłośnie.  Uchwała  stanowi  załącznik 
protokołu.

Ad. 9.
Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
Radny Andrzej Pedrycz zwrócił uwagę na fakt, iż w Woli Kopcowej brak jest zabezpieczeń 
w postaci barierek oraz przejścia dla pieszych i ostrzeżeń w okolicy szkoły, gdzie dzieci 
wychodzą bezpośrednio na drogę.
Radny  Robert  Fortuna  zwrócił  się  z  pytaniem,  dotyczącym  drugiej  linii  zabudowy  w 
Mąchocicach Kapitulnych, jak to się dzieje, że tylko część mieszkańców dostaje pozwolenie 
na  przyłącze  wodociągowe,  skoro  do  bilansu  wody  powinny  być  uwzględnione  całe  te 
tereny. 
Wójt Włodzimierz Korona odpowiedział, że każdą tego typu sprawę traktuje się odrębnie. 
Warunki wydawane przez wodociągi są często negatywne, jednak nie wynika to z bilansu 
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wody, a z oczekiwań spółki, bądź z konieczności uzupełnienia dokumentacji. Wójt wyjaśnił 
szczegółowo jakie obostrzenia nakłada spółka, by można było wydać zgodę, generalnie nie 
ma odpowiedzi „nie, gdyż nie ma wody”, więc jeśli taką odpowiedź ktoś usłyszy, należy 
sygnalizować sprawę do urzędu, byśmy mogli interweniować. 
Radny Fortuna opisał przypadek, w którym doszło do awarii studzienki, a usterka usunięta 
została na koszt mieszkańca.
Wójt  wytłumaczył  szczegółowo,  że  w  tej  sytuacji  problemem  jest  ustalenie  własności 
gruntu bądź przyłącza. 
Radny Fortuna poruszył również problem wybudowanej zatoki autobusowej dla linii  38, 
która nie jest wykorzystywana zarówno przez MZK jak i przez prywatnego przewoźnika, 
który miał  jeździć – a nie jeździ,  przez co wśród mieszkańców pojawiają się  zarzuty o 
niegospodarności. 
Wójt  odpowiedział,  że  sprawa przewoźnika  prywatnego jest  w toku.  Z informacji  jakie 
uzyskaliśmy,  w  Urzędzie  Marszałkowskim  złożona  została  dokumentacja,  która  jest 
weryfikowana.
Zastępca Wójta Gminy – pan Roch Bahyrycz wyjaśnił szczegółowo, jakie kroki zostały 
podjęte  i  zgłoszone;  skrócenie  linii  38  zgodnie  z  przedstawioną  propozycją  zaowocuje 
oszczędnościami w wysokości około 55.000 zł.
Radny Rafał Brzoza zapytał, czy propozycja obejmuje „zdjęcie” kilku kursów w całości, 
czy tylko skrócenie tras na poszczególnych kursach.
Wicewójt odpowiedział, że są to ograniczenia częściowe tras, na pojedynczych kursach. 
Radny  Mirosław  Januchta  poinformował,  że  inny  przewoźnik  dostał  pozwolenie  na 
korzystanie z tej trasy, jednak godziny odjazdów były zbliżone do rozkładu jazdy MZK, 
przez co przewoźnik zaniechał kursowania.
Wójt odpowiedział, że zgodnie z wymogami, należy zachować odstęp czasowy, co również 
jest przedmiotem weryfikacji.
Radna Małgorzata Kozubek zwróciła się z prośbą o zwrócenie uwagi na czas zapalania się i 
gaśnięcia oświetlenia ulicznego i zgłaszanie do urzędu, bądź zakładu energetycznego.
Radny Bogusław Moskal poprosił o poprawienie ławek na nowym przystanku w Masłowie 
Drugim (pętla na Klonówce).
Pan  Zbigniew  Goncerzewicz  –  Prezes  Stowarzyszenia  Mąchocic  Scholasterii  i  Ciekot 
„Żeromszczyzna”  zabrał  głos  odnośnie  drogi  powiatowej  zlokalizowanej  w  przełomie 
Lubrzanki,  gdzie  ostatnimi  czasy  zdarza  się  duża  liczba  wypadków,  w  tym  również 
śmiertelnych.  Pan  Goncerzewicz  wyjaśnił,  iż  większość  z  nich  jest  spowodowana 
nadmierną  prędkością  kierowców  i  dobrą  nawierzchnią  drogi,  jednak  może  warto 
zastanowić się nad możliwością poprawienia tej sytuacji,  gdyż jest to droga przelotowa, 
uczęszczana zarówno przez rowerzystów i pieszych. 
Radny Kazimierz Łakomiec poinformował, że rozmawiał w tej sprawie z Przewodniczącym 
Rady Powiatu i na dzień dzisiejszy zaplanowane zostało spotkanie w tej sprawie.
Radna Małgorzata Kozubek zabrała głos odnośnie;

1) przejścia dla pieszych obok budynku GOPS,
2) konieczności  naprawienia  dróg  na  terenie  gminy,  gdyż  po  zimie  widać  mnóstwo 

niebezpiecznych ubytków w jezdni,
3) konieczności usunięcia usterki przy drodze wokół lotniska, gdzie woda przelewa się 

przez drogę.
Sekretarz odpowiedział, że sprawa przepustu została zgłoszona.
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Radny Robert Fortuna zapytał jak wygląda sytuacja związana z potrzebą obniżenia tonażu 
na drodze wojewódzkiej z Mąchocic Kapitulnych do Masłowa Pierwszego.
Odpowiedzi udzielił Wójt informując, iż skierowaliśmy szereg pism w tej sprawie, jednak 
Wojewódzki Zarząd Dróg nie zgadza się na na podjęcie tego typu działań; rozmowy nadal 
trwają.  Nie  zdecydowaliśmy się  na  podjęcie  drastyczniejszych kroków,  gdyż planujemy 
przedłużenie chodnika, co wymagać będzie uzgodnień. 
Więcej uwag nie zgłoszono. 

Ad. 10.
Sprawy organizacyjne, komunikaty.
Przewodnicząca  Rady  Gminy  po  wyczerpaniu  tematyki  o  godzinie  15.10  zamknęła 
posiedzenie Rady Gminy Masłów. 

Protokolant:          
Joanna Synak Przewodnicząca Rady Gminy Masłów

/-/ Genowefa Jaros
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