
Protokół Nr XXXIII/2009
z sesji Rady Gminy Masłów, 

która odbyła się w dniu 18 czerwca 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.

6. Informacja przedstawiciela Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Kielcach nt. 

wypadków w gospodarstwach rolnych.

7. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy.

8. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej.

9. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XX/158/08 Rady Gminy Masłów z dnia 29 

maja  2008  roku  w  sprawie  przystąpienia  Gminy  Masłów  w  poczet  członków  Banku 

Spółdzielczego w Kielcach.

10. Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

11. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komendanta Komisariatu Policji w Bodzentynie oraz 

analiza stanu bezpieczeństwa na terenie Gminy Masłów za 2008 rok.

12. Przyjęcie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Masłowie 

za 2008 rok.

13. Przyjęcie sprawozdania z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Masłowie za 2008 

rok.

14. Przyjęcie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Masłowie za 2008 rok.

15. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków 

stanowiących fundusz sołecki.

16. Projekt  uchwały  w  sprawie  warunków  wykonania  odcinka  kanalizacji  sanitarnej

w  miejscowości  Domaszowice  i  zwolnienia  z  opłaty  regulaminowej  wnioskodawcy

P. Wojciecha Guldon zam. Kielce, działki położonej w miejscowości Domaszowice, gmina 

Masłów o numerze ewidencyjnym 446/6.

17. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury za 

2008 rok.
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18. Projekt  uchwały  w  sprawie  określenia  warunków  i  trybu  wspierania  rozwoju  sportu 

kwalifikowanego na terenie Gminy Masłów. 

19. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.

20. Sprawy organizacyjne, komunikaty.

Ad. 1.
Otwarcie sesji. 
Przewodnicząca Rady Gminy Genowefa Jaros w dniu 18 czerwca 2009 roku o godzinie 14.10 
otworzyła posiedzenie Rady Gminy, przywitała radnych i zaproszonych gości. 

Ad. 2.
Stwierdzenie quorum.
Przewodnicząca Rady Gminy oświadczyła, iż zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu 
uczestniczy 14 radnych, co wobec ustawowego składu Rady 15 radnych stanowi 94 % obecności i 
jest podstawą 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 złożył wniosek o przesunięcie w porządku obrad punktu 18 
–  Projekt  uchwały  w  sprawie  określenia  warunków  i  trybu  wspierania  rozwoju  sportu 
kwalifikowanego na terenie Gminy Masłów i przedstawienie go w punkcie 5, z uwagi na udział 
Pana Mariana Zarzyckiego w  spotkaniu organizowanym w Busku Zdroju. Z tej samej przyczyny, 
punkt 14 – Przyjęcie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Masłowie 
za 2008 rok, byłby punktem 6. kolejnym, 7 punktem proponuję przyjąć informację przedstawiciela 
Kasy  Rolniczego  Ubezpieczenia  Społecznego  w  Kielcach  nt.  wypadków  w  gospodarstwach 
rolnych,  zaś  w  punkcie  8  omówione  zostanie  sprawozdanie  z  działalności  Komendanta 
Komisariatu Policji w Bodzentynie oraz analiza stanu bezpieczeństwa na terenie Gminy Masłów za 
2008 rok. Pozostałe punkty zostaną przeszeregowane na podstawie powyższych zmian.
Przewodnicząca  Rady  poinformowała,  że  punkt  12  –  Przyjęcie  sprawozdania  z  działalności 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Masłowie za 2008 rok był  przedmiotem obrad sesji 
kwietniowej, w związku z powyższym zostaje zdjęty z dzisiejszego porządku.
Pani Małgorzata Kumór – Skarbnik Gminy poprosiła o przyjęcie do porządku obrad punktów: 12a-
12c (według numeracji  uwzględniającej wprowadzenie zmian zaproponowanych przez Wójta) – 
Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej odpowiednio: 
a) dla Powiatu Kielce na kwotę 14.000 zł,
b) dla Województwa Świętokrzyskiego na kwotę 350.000 zł
c) dla Powiatu Kielce na kwotę100.000 zł.
Radny Rafał  Brzoza zwrócił  się z pytaniem, czy w związku z wnioskami złożonymi na Komisji 
Budżetu i  Finansów konieczne jest skonstruowanie odrębnego punktu w porządku obrad w tej 
sprawie.
Pani  Helena  Zapała  –  Radca  Prawny  odpowiedziała,  że  nie  ma  takiej  potrzeby,  wystarczy 
przedstawić wnioski w punkcie dotyczącym zmian budżetu.
Więcej uwag nie zgłoszono. Przewodnicząca przystąpiła do głosowania nad przyjęciem zmian do 
porządku obrad. 
W głosowaniu 14 „za”, jednogłośnie zmiana została przyjęta.
Porządek obrad wraz ze zmianami został przyjęty w głosowaniu 14 głosami „za”, jednogłośnie i 
stanowi załącznik protokołu.
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Ad. 4.
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Przewodnicząca poprosiła  o przegłosowanie  kilku  protokołów,  w związku z faktem,  iż  ostatnie 
sesje były posiedzeniami nadzwyczajnymi. 
W głosowaniu 14 głosami „za”, jednogłośnie przyjęty został protokół Nr XXIX ze zwyczajnej sesji 
Rady Gminy Masłów z dnia 03.04.2009 r.
W głosowaniu 14 głosami „za”, jednogłośnie  przyjęty został protokół Nr XXX ze zwyczajnej sesji 
Rady Gminy Masłów z dnia 27.04.2009 r.
W głosowaniu 14 głosami „za”, jednogłośnie przyjęty został protokół Nr XXXI z nadzwyczajnej sesji 
Rady Gminy Masłów z dnia 12.05.2009 r.
W głosowaniu 14 głosami „za”,  jednogłośnie przyjęty został protokół Nr XXXII z nadzwyczajnej 
sesji Rady Gminy Masłów z dnia 09.06.2009 r.

Ad. 5.
Przyjęcie  sprawozdania  z  działalności  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Masłowie  za 
2008 rok.
Projekt  szczegółowo przedstawił  pan Marian  Zarzycki  –  Dyrektor  Gminnego Ośrodka Kultury i 
Sportu w Masłowie.
Komisja Oświaty, Kultury, Opieki Społecznej i Promocji Gminy, na posiedzeniu w dniu 18.06.2009 r. 
pozytywnie zaopiniowała niniejszy projekt uchwały (stanowi załącznik protokołu). 
Komisja  Budżetu  i  Finansów  na  posiedzeniu  w  dniu  15.06.2009  r.  zaopiniowała  pozytywnie 
omawiany projekt (stanowi załącznik protokołu).
Radni nie zgłosili uwag.
Uchwała  Nr  XXXIII254/09  Rady  Gminy  Masłów  w  sprawie  określenia  warunków  i  trybu 
wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie Gminy Masłów  – przyjęta została w 
głosowaniu 14 „za”, jednogłośnie i stanowi załącznik protokołu.

Ad. 6.
Przyjęcie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Masłowie za 2008 rok.
Sprawozdanie  zostało  przesłane  w  materiałach  i  stanowi  załącznik  protokołu.  Szczegółowych 
informacji w tym punkcie udzieli pan Marian Zarzycki – Dyrektor GOKiS.
Sołtys Mąchocic Kapitulnych – pan Jan Sobecki zwrócił się z pytaniem, który z instruktorów złożył 
wypowiedzenie.
Pan Zarzycki odpowiedział, że chodzi o pana Zygmunta Służewskiego, który z dniem 30 kwietnia 
br. złożył wypowiedzenie. 
Więcej uwag nie zgłoszono. Radni przyjęli sprawozdanie do akceptującej wiadomości.

Ad. 7.
Informacja przedstawiciela Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Kielcach nt. wypadków 
w gospodarstwach rolnych.
Przewodnicząca Rady udzieliła głosu panu Mariuszowi Żmijewskiemu – przedstawicielowi KRUS, 
który  poinformował  szczegółowo  o  możliwościach  zgłaszania  wypadków,  wniosków  o 
odszkodowanie i rehabilitację.
Radni nie zgłosili pytań i uwag do przedstawionego tematu.
Przewodnicząca podziękowała za złożenie informacji.

Ad. 8.
Przyjęcie sprawozdania z działalności Komendanta Komisariatu Policji w Bodzentynie oraz analiza 
stanu bezpieczeństwa na terenie Gminy Masłów za 2008 rok.
W posiedzeniu uczestniczyli:  pan Jacek Grzesik – zastępca Komendanta Komisariatu Policji  w 
Bodzentynie  oraz  pan  Jarosław  Hendzel  –  Kierownik  Posterunku  Policji  w  Masłowie,  którzy 
przedstawili informację dotyczącą stanu bezpieczeństwa w Gminie Masłów za 2008 rok.
Radny Robert Fortuna zwrócił się z pytaniem dotyczącym wykroczeń przeciwko przepisom ustawy 
o wychowaniu w trzeźwości. Z przedstawionej analizy wynika, iż w stosunku do roku 2007 liczba 
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mandatów karnych spadła z 235 na 73; co było tego powodem? Obserwując sytuację jaka  jest 
pod sklepami, wydaje się, że panuje tendencja wzrostowa.
Pan  Hendzel  odpowiedział,  że  niestety  wiąże  się  to  ze  zwiększającą  się  ilością  interwencji  i 
zmniejszeniem  ilości  patroli.  Zwykle  są  to  te  same  osoby,  które  notorycznie  przesiadują  pod 
sklepami i notorycznie są karane mandatem, jednak z uwagi na brak środków finansowych, nie 
płacą mandatów i fiskus nie jest w stanie tych pieniędzy uzyskać.
Pan Grzesik dodał, że w dużej mierze jest to również wina sklepikarzy, którzy bagatelizują problem 
i nie zwracają uwagi na to, co dzieje się w obrębie sklepu.
Radny Kazimierz Rachwał zwrócił uwagę na skargi mieszkańców, których posesje zlokalizowane 
są w pobliżu przystanków autobusowych, gdzie często dochodzi do zakłócania spokoju i  burd, 
gdyż przesiaduje tam młodzież, popijając alkohol. W związku z powyższym, prośba o interwencje 
w tej sprawie. 
Radny Andrzej Pedrycz zwrócił uwagę, że podobna sytuacja ma miejsce w Masłowie Pierwszym, 
przy  pomniku  Jana  Pawła  II,  gdzie  zdewastowane  zostały  ławki,  zniszczone  ogrodzenie  i 
porozrzucane śmieci, stąd również prośba o częste patrole w tej okolicy. 
Pan  Hendzel  odpowiedział,  że  do  chwili  obecnej  odnotowany  został  jeden  przypadek,  gdzie 
(anonimowo)  telefonicznie  osoba  zgłosiła  niegrzeczne  zachowanie  się  młodzieży  w  obrębie 
budynku  przedszkola.  Stąd  prośba  o  zgłaszanie  takich  sygnałów,  numery  telefoniczne  są 
wywieszone, jeśli jest taka potrzeba zostaną Państwu udostępnione, zarówno numer komórkowy 
jak  również  stacjonarny,  gdyż  bez  udziału  mieszkańców  nie  mamy  możliwości  zakończenia 
sprawy.  Często  zdarza  się  tak,  że  aby  sprawę  skierować  do  sądu  grodzkiego,  potrzebne  są 
zeznania świadków.  
Radny Bogusław Moskal zabrał głos w sprawie kradzieży betonowych umocnień przy rowach na 
ulicy Panoramicznej, czy wytypowano sprawców.
Pan Hendzel odpowiedział,  że jest  to teren niezamieszkały,  w związku z powyższym trudno o 
jakichkolwiek świadków. Mimo prowadzonych czynności na chwilę obecną nie ustalono sprawców. 
Pan Jan Sobecki –  Sołtys sołectwa Mąchocice Kapitulne zwrócił uwagę na fakt, iż sama dobra 
wola policjantów nie wystarczy. Problem wynika z tego, że nie ma odpowiednich przepisów, które 
pozwolą  w  skuteczny  sposób  zwalczać  przestępczość.  A ponadto  społeczeństwo  bagatelizuje 
wiele rzeczy, choćby spożywanie alkoholu pod sklepem – mieszkańcy się przyzwyczaili do takich 
obrazków i nikt nie zwraca uwagi osobom, które pod tym sklepem stoją.
Radny Andrzej Pedrycz zwrócił uwagę na ilość quadów, jakie krążą po terenach Woli Kopcowej.
Pan Hendzel wyjaśnił szczegółowo, jakie pojazdy spełniają warunki poruszania się po drogach i 
obiecał skierowanie patroli w te okolice. 
Więcej uwag nie zgłoszono. 
Przewodnicząca podziękowała  przedstawicielom policji  za  złożenie  obszernej  informacji  w tym 
temacie.

Ad. 9.
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.
Radni przyjęli sprawozdanie, nie zgłaszając uwag.

Ad. 10.
Przyjęcie sprawozdania z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Masłowie za 2008 rok.
Pani  Aneta Ksel  –  Kierownik Gminnej  Biblioteki  Publicznej  w Masłowie  omówiła sprawozdanie 
przekazane w materiałach (stanowi załącznik protokołu).
Nie zgłoszono uwag.
Sprawozdanie zostało przyjęte do akceptującej wiadomości.

Ad. 11.
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy.
Skarbnik  Gminy  –  Małgorzata  Kumór  przedstawiła  proponowany  projekt  uchwały  wraz  z 
załącznikami.  Projekt  zakłada  zmniejszenie  planu  dochodów Gminy  o  kwotę  861.498  zł,  przy 
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zmniejszeniu wydatków Gminy o kwotę 1.485.639 zł. Ponadto dokonuje się przeniesienia środków 
między działami, rozdziałami i paragrafami. 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów odczytał na posiedzeniu pozytywną opinię Komisji  do 
projektu  niniejszej  uchwały,  z  zastrzeżeniem warunków zawartych  w protokole  Komisji  z  dnia 
15.06.2009 roku (stanowi załącznik protokołu). 
Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję.
Wójt odniósł się do wniosków złożonych przez Komisję budżetu i Finansów. 

WNIOSEK  1 –  Komisja  wnioskuje  o  zamianę  zadania  ujętego  w  projekcie  uchwały  pn. 
„Kontynuacja budowy chodnika w Masłowie Pierwszym wzdłuż drogi powiatowej 0311T – II etap do 
ul. Podklonówka pod warunkiem współfinansowania z P.Z.D” na zadanie pn. „Budowa chodnika 
przy  ul.  Krajobrazowej  w  Masłowie  Drugim  wzdłuż  drogi  powiatowej  pod  warunkiem 
współfinansowania  z  P.Z.D.”  (zmiana  polega  na  przywróceniu  stanu  rzeczy  z  uchwalonego 
budżetu). Jest to istotny element dzisiejszych decyzji, który dotyczy bezpieczeństwa na drogach 
powiatowych. Zarówno odcinek w Masłowie Pierwszym jak i Drugim jest bardzo potrzebny, gdyż 
dotyczy dróg o dużym natężeniu ruchu, a należy zwrócić uwagę na fakt, iż coraz trudniej uzyskać 
50 % udział w kosztach ze strony powiatu. W związku z powyższym namawiałbym do przychylenia 
się do wniosku Komisji.
Radna Małgorzata Kozubek zwróciła się z zapytaniem, czy nie ma możliwości wykonania odcinka 
chodnika w Masłowie Pierwszym za pieniądze gminne.
Wójt odpowiedział, że jest to decyzja Rady, jednak pojawia się kolejna kwestia, czy trzymamy się 
zasad współfinansowania, czy też zmieniamy je pod kątem konkretnej inwestycji.
Pan  Tomasz  Lato  –  Przewodniczący  Rady  Powiatu  wyjaśnił  sytuację  finansową  powiatu  i 
zadeklarował, że w latach 2009 – 2010 chodniki o których mowa, tj. Masłów Pierwszy i Drugi oraz 
Dąbrowa – Koszarka przewidziane są środki na współfinansowanie tych odcinków. 
Radny  Rafał  Brzoza  poprosił  o  przegłosowanie  wniosku  Komisji  Budżetu  i  Finansów  i 
zadeklarował, że o ile rada uzna za konieczne wykonanie odcinka do Podklonówki ze środków 
gminnych – będzie głosował „za”.
Radny Andrzej Kułak poprosił o uporządkowanie tego odcinka w Masłowie Pierwszym. 
Pan Lato odpowiedział, że zgłoszony został szereg prac porządkowych i odcinek ten, z uwagi na 
zagrożenia, jest jednym z priorytetów. 
Przewodnicząca przystąpiła  do głosowania  na d wnioskiem Komisji  Budżetu i  Finansów,  który 
został przyjęty 12 głosami :”za”, przy 2 głosach „wstrzymujących się”. Wniosek został przyjęty.

WNIOSEK 2 – Komisja Budżetu i Finansów wnioskuje o zmniejszenie kwoty zwiększającej wartość 
zadania pn. „Rekonstrukcja budynków znajdujących się na terenie Ośrodka wypoczynkowego w 
Ameliówce”  z  kwoty  400.000  zł  na  kwotę  100.000  zł  co  ma  stanowić  niezbędne  nakłady 
pozwalające na pogorszenie stanu technicznego obiektu.
Wójt przedstawił panującą sytuację w tym obiekcie i uzasadnił kwotę 400.000 zł przeznaczoną w 
budżecie na modernizację obiektu. 
Radny Brzoza wyjaśnił  podstawy zgłoszenia tego wniosku przez Komisję Budżetu i  Finansów, 
która bardzo obszernie opracowywała ten temat. Może warto byłoby wykonać podstawowe prace 
remontowe i opracować biznesplan dla obiektu. 
Wójt odpowiedział, że zgadza się z opracowaniem biznesplanu, jednak przyjęcie kwoty 400.000 zł 
podyktowane zostało wykonaniem prac związanych z uruchomieniem ośrodka.  W późniejszym 
czasie planujemy pozyskanie środków z alternatywnych źródeł oraz możliwości pozyskania ich z 
funduszy unijnych. 
W głosowaniu: 2 „za”, 11 „przeciw i 1 „wstrzymujący się” - wniosek Komisji Budżetu i Finansów 
został odrzucony.

WNIOSEK  3 –  Komisja  wnioskuje  o  opracowanie  projektu  chodnika  na  ul.  Krajobrazowej 
począwszy  od  punktu  zakończenia  I  etapu  do  końca  ul.  Krajobrazowej  w  kierunku  Dąbrowa 
Koszarka.
Wójt odniósł się do wniosku Komisji. Opracowanie projektu chodnika dla Masłowa Drugiego jest 
dla nas tematem zupełnie nie opracowanym, gdyż mamy świadomość, że w najbliższych latach nie 
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ma  możliwości  pozyskania  środków  na  jego  realizację.  W  związku  z  powyższym  proponuję 
odrzucenie tego wniosku z przyczyn ekonomicznych – będą to zbędnie wydane pieniądze, gdyż 
nie jesteśmy w stanie zrealizować tego projektu w przewidzianym okresie. 
Radny Tadeusz Kumański zwrócił  się z pytaniem, jaki  byłby koszt opracowania tego projektu i 
realizacji chodnika.
Wójt  odpowiedział, że na dzień dzisiejszy nie mamy takich szacunków, gdyż nie mamy żadnej 
dokumentacji  w tym temacie;  brakuje  nam zgody właściciela drogi  i  może okazać się,  że  ten 
fragment będzie realizowany po drugiej stronie jezdni. W związku z powyższym Wójt zaapelował o 
rozsądek i dokładne rozważenie skutków tej decyzji.
Radny Brzoza zwrócił się do Rady o przychylne rozpatrzenie wniosku, motywując to faktem, iż 
zabezpieczone środki na realizację chodnika w Masłowi  Drugim – I  etap,  na poprzedniej  sesji 
zostały przeniesione na inne zadanie.  Poza tym, zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami,  radny 
wycofywał  swój  wniosek  na  prośbę  Wójta,  który  deklarował  realizację  zadania  w  terminie 
późniejszym. 

Obrady opuścił radny Andrzej Pedrycz.
Radny Artur Pawelec zabrał głos odnośnie wątpliwości, jakie pojawiły się na ostatnim posiedzeniu 
Komisji  Budżetu  i  Finansów,  kiedy  to  członkowie  komisji  zgłosili  zastrzeżenia  do  toku 
postępowania w sprawie wniosków składanych do budżetu w trakcie trwania roku budżetowego. W 
związku z  powyższym,  radny poprosił  panią  prawnik  o  wyjaśnienie  procedury i  przygotowanie 
pisemnej opinii w tej sprawie.
Pani Helena Zapała – Radca Prawny  wyjaśniła procedurę składania i rozpatrywania wniosków. 
Radny  Mirosław  Januchta  uzasadnił  swe  stanowisko,  dotyczące  dopuszczenia  wniosku  na 
dzisiejsze posiedzenie. 
Pani  Skarbnik  odniosła  się  do  poprzednich  wniosków Komisji  Budżetu  i  Finansów,  które  nie 
skutkowały obciążeniami finansowymi dla budżetu. Jednak w przypadku tego wniosku, który wiąże 
się ze zwiększeniem deficytu, wymagana jest zgoda Wójta i taką sytuację mamy w tej chwili. 
Wójt wyjaśnił z czego wynika negatywne stanowisko w tej sprawie i poinformował, że takie zadania 
należy planować z pewnym wyprzedzeniem i przy uwzględnieniu kondycji finansowej gminy oraz 
realizacji innych zadań inwestycyjnych. 
Pani prawnik dodała, iż na dzień dzisiejszy wniosek ten jest informacją do protokołu, którą należy 
przekazać do analizy.
Radny Robert  Fortuna zwrócił  się z pytaniem, co z zadaniem dotyczącym budowy chodnika w 
Mąchocicach Kapitulnych, który został przyjęty do budżetu, a w tej zmianie go nie ma. 
Pani Skarbnik odpowiedziała, ze jest on uwzględniony jako dotacja w załączniku 7 i 8 projektu 
uchwały.
Radny Artur Pawelec odniósł się do zapisu załącznika nr 3,  rozdział 926 dotyczącego budowy 
boiska sportowego „ORLIK”, gdzie brakuje zapisu dotyczącego lokalizacji w Woli Kopcowej. 
Pani Skarbnik odpowiedziała, że z uwagi na fakt, iż jest to jedyne tego typu zadnie – dotyczy to tej 
właśnie lokalizacji i poprosiła o naniesienie poprawki w zapisie.
Radny Bogusław Moskal złożył wniosek o przesunięcie środków ze „Szklanego Domu” na chodnik 
w Masłowie Drugim. 
Wójt wyjaśnił, że taki krok byłby kompromitacją dla tej Rady, gdyby podjęła decyzję o rezygnacji z 
budowy obiektu, gdyż jest to projekt znany w całym kraju. Otrzymaliśmy środki na jego realizację i 
wycofanie się z tego pomysłu skutkowałoby wycofaniem się z wniosku.
Więcej uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr XXXIII255/09 Rady Gminy Masłów w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy 
– przyjęta została w głosowaniu 12 „za”,  przy 1 głosie „wstrzymującym się”.  Uchwała stanowi 
załącznik protokołu.

Obrady opuścił radny Kazimierz Łakomiec.

Ad. 12.
Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej.
Skarbnik Gminy – Małgorzata Kumór przedstawiła projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy 
finansowej  dla  Gminy  Górno  na  bieżące  zadanie  pn.  „Urządzenie  i  zagospodarowanie 
ogólnodostępnego kąpieliska w Cedzynie” na kwotę 5.000 zł.
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Komisja  Budżetu  i  Finansów  na  posiedzeniu  w  dniu  15.06.2009  r.  zaopiniowała  pozytywnie 
omawiany projekt (stanowi załącznik protokołu).
Nie zgłoszono uwag w tym temacie.
Uchwała Nr XXXIII256/09 Rady Gminy Masłów w sprawie udzielenia pomocy finansowej  – 
przyjęta została w głosowaniu 12 „za”, jednogłośnie i stanowi załącznik protokołu.

Ad. 12a.
Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej.
Skarbnik Gminy – Małgorzata Kumór przedstawiła projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy 
finansowej dla Powiatu Kielce na zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie krytego rowu i chodnika w 
Mąchocicach Kapitulnych przy drodze powiatowej (na odc. od skrzyżowania z drogą wojewódzką 
do przystanku MZK) pod warunkiem współfinansowania w 50% z P.Z.D.” w kwocie 14.000 zł.
Komisja  Budżetu  i  Finansów  na  posiedzeniu  w  dniu  18.06.2009  r.  pozytywnie  zaopiniowała 
omawiany projekt (stanowi załącznik).
Nie zgłoszono uwag .
Uchwała Nr XXXIII257/09 Rady Gminy Masłów w sprawie udzielenia pomocy finansowej  – 
przyjęta została w głosowaniu 12 „za”, jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik protokołu.

Ad. 12b.
Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej.
Skarbnik Gminy –  Małgorzata Kumór przedstawiła kolejny tego typu projekt uchwały w sprawie 
udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Świętokrzyskiego na zadanie inwestycyjne pn. 
„Kontynuacja budowy chodnika w Mąchocicach kapitulnych wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 745 pod 
warunkiem współfinansowania ze Ś.Z.D.W.” w kwocie 350.000 zł.
Komisja  Budżetu  i  Finansów  na  posiedzeniu  w  dniu  dzisiejszym  pozytywnie  zaopiniowała 
przedstawiony projekt uchwały (stanowi załącznik protokołu).
Nie zgłoszono uwag.
Uchwała Nr XXXIII258/09 Rady Gminy Masłów w sprawie udzielenia pomocy finansowej  – 
przyjęta została w głosowaniu 12 „za”, jednogłośnie i stanowi załącznik protokołu.

Ad. 12c.
Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej.
Skarbnik Gminy – Małgorzata Kumór przedstawiła projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy 
finansowej dla Powiatu Kielce na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa chodnika w Masłowie Drugim 
przy ulicy Krajobrazowej, wzdłuż drogi powiatowej pod warunkiem współfinansowania z P.Z.D.” na 
kwotę 100.000 zł.
Komisja  Budżetu  i  Finansów  na  posiedzeniu  w  dniu  18.06.2009  r.  zaopiniowała  pozytywnie 
niniejszy projekt (stanowi załącznik).
Nie zgłoszono uwag w tym temacie.
Uchwała Nr XXXIII259/09 Rady Gminy Masłów w sprawie udzielenia pomocy finansowej  – 
przyjęta została w głosowaniu 12 „za”, jednogłośnie i stanowi załącznik protokołu.

Ad. 13.
Projekt uchwały w sprawie  zmiany uchwały Nr XX/158/08 Rady Gminy Masłów z dnia 29 maja 
2008 roku w sprawie przystąpienia Gminy Masłów w poczet członków Banku Spółdzielczego w 
Kielcach.
Skarbnik Gminy – Małgorzata Kumór omówiła projekt.
Komisja  Budżetu  i  Finansów  na  posiedzeniu  w  dniu  15.06.2009  r.  pozytywnie  zaopiniowała 
omawiany projekt uchwały (stanowi załącznik protokołu).
Nie zgłoszono uwag.
Uchwała Nr XXXIII260/09 Rady Gminy Masłów w sprawie zmiany uchwały Nr XX/158/08 Rady 
Gminy Masłów z dnia 29 maja 2008 roku w sprawie przystąpienia Gminy Masłów w poczet  
członków  Banku  Spółdzielczego  w  Kielcach  –  przyjęta  została  w  głosowaniu  12  „za”, 
jednogłośnie i stanowi załącznik protokołu.
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Ad. 14.
Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
Skarbnik  Gminy  –  Małgorzata  Kumór  przedstawiła  projekt.  Uchwały  w  sprawie  zaciągnięcia 
kredytu długoterminowego w kwocie 2.317.000 zł. 
Komisja Budżetu i Finansów w dniu 15.06.2009 r. zaopiniowała pozytywnie przedstawiony projekt 
uchwały (stanowi załącznik protokołu).
Radni nie zgłosili uwag.
Uchwała  Nr  XXXIII261/09  Rady  Gminy  Masłów  w  sprawie  zaciągnięcia  kredytu 
długoterminowego  –  przyjęta  została  w  głosowaniu  12  „za”,  jednogłośnie.  Uchwała  stanowi 
załącznik protokołu.

Ad. 15.
Projekt  uchwały  w  sprawie wyrażenia  zgody  na  wyodrębnienie  w  budżecie  gminy  środków 
stanowiących fundusz sołecki.
Sekretarz Gminy – Bogusław Krukowski omówił szczegółowo przygotowany projekt. 
Komisja Budżetu i Finansów w dniu 15.06.2009 r. zaopiniowała pozytywnie przedstawiony projekt 
uchwały (stanowi załącznik protokołu).
Radny Andrzej Kułak zwrócił się z pytaniem, czy będą to jednakowe kwoty na każde z sołectw.
Sekretarz  odpowiedział,  że  będą  to  środki  zróżnicowane,  obliczone  na  podstawie  ilości 
mieszkańców  danego  sołectwa.  Sekretarz  poinformował  również  o  konieczności  złożenia 
wniosków w terminie do 30 września.
Radny Artur Pawelec zapytał, czy przed tym terminem będzie wiadomo jaką kwotą dysponuje dane 
sołectwo.
Sekretarz  odpowiedział,  że  tak.  Taka informacja  zostanie  przekazana  sołtysom w ustawowym 
terminie do 31 lipca.
Radni nie zgłosili więcej uwag.
Uchwała Nr XXXIII262/09 Rady Gminy Masłów w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie  
w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki – przyjęta została w głosowaniu 12 
„za”, jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik protokołu.

Ad. 16.
Projekt  uchwały  w  sprawie  warunków  wykonania  odcinka  kanalizacji  sanitarnej
w  miejscowości  Domaszowice  i  zwolnienia  z  opłaty  regulaminowej  wnioskodawcy
P. Wojciecha Guldon zam. Kielce, działki położonej w miejscowości Domaszowice, gmina Masłów 
o numerze ewidencyjnym 446/6.
rok.
Temat  przedstawił  pan  Dariusz  Korczyński  –  Kierownik  referatu  Budownictwa  i  Gospodarki 
Przestrzennej.
Komisja do spraw Inwestycji  na posiedzeniu w dniu 18.06.2009 roku pozytywnie  zaopiniowała 
niniejszy projekt uchwały (stanowi załącznik protokołu).
Komisja Budżetu i Finansów w dniu 15.06.2009 r. zaopiniowała pozytywnie przedstawiony projekt 
(stanowi załącznik).
Nie zgłoszono uwag w tym temacie.
Uchwała  Nr  XXXIII263/09 Rady Gminy  Masłów w sprawie warunków wykonania  odcinka 
kanalizacji  sanitarnej  w miejscowości Domaszowice i  zwolnienia z opłaty regulaminowej 
wnioskodawcy  P.  Wojciecha  Guldon  zam.  Kielce,  działki  położonej  w  miejscowości 
Domaszowice, gmina Masłów o numerze ewidencyjnym 446/6  – podjęta została 12 głosami 
„za”, jednogłośnie i stanowi załącznik protokołu.

Ad. 17.
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury za 2008. 
Skarbnik Gminy –  Małgorzata Kumór przedstawiła sprawozdania finansowe instytucji  kultury,  tj. 
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu oraz biblioteki publicznej.
Nie zgłoszono uwag w tym temacie.
Komisja Budżetu i Finansów w dniu 15.06.2009 r. zaopiniowała pozytywnie przedstawiony projekt 

8 z 9



uchwały (stanowi załącznik protokołu).
Radni nie zgłosili uwag.
Uchwała  Nr  XXXIII264/09  Rady  Gminy  Masłów  w  sprawie  zatwierdzenia  sprawozdania 
finansowego instytucji kultury za 2008 – przyjęta została w głosowaniu 12 „za”, jednogłośnie. 
Uchwała stanowi załącznik protokołu.

Ad. 18.
Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
Przewodnicząca rady poinformowała o pisemnej  interpelacji  złożonej  przez radnego Mirosława 
Januchtę i odpowiedzi przekazanej radnemu.
Radny Robert  Fortuna zgłosił  potrzebę naprawy zdewastowanego przystanku autobusowego w 
kierunku Ciekot oraz o poprawienie remontowanego przystanku zlokalizowanego w Brzezinkach 
obok  cmentarza,  w  ramach  reklamacji,  jeśli  jest  taka  możliwość.  Ponadto  radny  poprosił  o 
ewentualne  poprawienie  nakładki   przy  dawnym  budynku  mleczarni  w  Mąchocicach 
Kapitulnych(może w ramach budowy drogi w Zakaniowie), gdzie należałoby się zastanowić nad 
uwzględnieniem  obniżenia  drogi  z  jednej  strony,  gdyż  wszelkie  czynności  jakie  zostały 
przeprowadzone nie poprawiły sytuacji związanej ze spływem wód.
Wójt odpowiedział, że wszystkie te problemy sprawdzimy i zasygnalizował, że przystanek o którym 
mowa,  jest  zdewastowany  po  raz  kolejny.  W  odniesieniu  do  sprawy  drogi,  Wójt  wyjaśnił  że 
celowym jest wykonanie nakładki na długości odcinka, z tym że musimy sprawdzić, czy będzie 
możliwość wykonania tego zadania w ramach działań prowadzonych na drodze Zakaniów.
Radny Bogusław Moskal zwrócił się z pytaniem, czy przewidziane są jakieś prace przy zawrotce w 
Dolinie Marczakowej, która zgodnie z planem miała powstać w latach 2003 – 2009.
Wójt  odpowiedział,  że  zgodnie  z  założeniami  zawrotka  została  przygotowana  i  nadaje  się  do 
użytku, w związku z powyższym na ten rok  nie planujemy tam wydatków.
Radny Andrzej Kułak przypomniał o zgłoszonych do remontu wiatach przystankowych.
Wójt odpowiedział, że planowane jest jedno zlecenie dotyczące naprawy wiat przystankowych i 
wykonanie kilku nowych wiat, w związku z powyższym czekamy jeszcze na sygnały w tej sprawie.
Więcej uwag radni nie zgłosili.

Ad. 19.
Sprawy organizacyjne, komunikaty.
Przewodnicząca Rady Gminy odczytała pismo Wojewody będące odpowiedzią na skargę Państwa 
Kwaśniewskich dotyczącą podjętej przez Radę Gminy uchwały Nr XXX/246/09 z dnia 27 kwietnia 
2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na wykonanie odcinka sieci wodociągowej w Woli Kopcowej 
w drodze nr 383  nie będącej własnością gminy.  
Wójt  Włodzimierz  Korona przedstawił  informację  dotyczącą  projektu  realizowanego wspólnie  z 
miastem  Kielce  dotyczącym  budowy  kolektorów  słonecznych  oraz  nowego  przedsięwzięcia 
dotyczącego pozyskiwania odnawialnych źródeł energii. Wyraziliśmy wstępną deklarację udziału w 
projekcie, w związku z tym więcej informacji przedstawimy Państwu po rozmowach. 
Po  wyczerpaniu  tematyki  o  godzinie  18.30  Przewodnicząca  Rady  podziękowała  za  udział  w 
obradach i zamknęła posiedzenie. 

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