
Protokół Nr XXXVI/2009
z sesji Rady Gminy Masłów, 

która odbyła się w dniu 28 września 2009 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) Przedstawienie informacji  o przebiegu wykonania budżetu Gminy Masłów za I  półrocze 

2009 r.

7) Przedstawienie informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Instytucji Kultury za I 

półrocze 2009 r.

8) Informacja Komisji  Ochrony Środowiska, Gospodarki Gruntami i Rolnictwa dot. działek nr 

14/33, 14/73, 14/84, 1/18 i 14/16, objętych komunalizacją.

Projekty uchwał w sprawie:

9) przyjęcia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa BARCZA;

10) przyjęcia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa BRZEZINKI;

11) przyjęcia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa CIEKOTY;

12) przyjęcia  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  sołectwa  MASŁÓW 

DRUGI;

13) przyjęcia  miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego sołectwa  MĄCHOCICE 

KAPITULNE;

14) przyjęcia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa MĄCHOCICE-

SCHOLASTERIA;

15) zmiany uchwały budżetowej Gminy;

16) zmiany uchwały Nr VII/54/03 Rady Gminy Masłów z dnia 10 kwietnia 2003 roku w sprawie 

uchwalenia Statutu Gminy Masłów.

17) Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.

18) Sprawy organizacyjne, komunikaty.
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Ad. 1.

Otwarcie sesji. 
Przewodnicząca Rady Gminy Genowefa Jaros w dniu 28 września 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 15  radnych,  co  wobec  ustawowego  składu  Rady 15  radnych 
stanowi 100 % 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 przyjęcie do porządku obrad 
punktu 15a – Projekt uchwały w sprawie  zmiany uchwały nr XXXIII/259/09Rady Gminy 
Masłów z dnia 18 czerwca 2009 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej.
Więcej uwag nie zgłoszono. Przewodnicząca przystąpiła do głosowania nad przyjęciem 
zmiany do porządku obrad. 
Przyjęcie do porządku obrad punktu 15a radni przyjęli w głosowaniu 15 „za”, jednogłośnie.
Porządek  obrad  wraz  ze  zmianą  został  przyjęty  w  głosowaniu  15  głosami  „za”, 
jednogłośnie i stanowi załącznik protokołu.

Ad. 4.
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
W głosowaniu 15 głosami „za”, jednogłośnie protokół Nr XXXV 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 
bieżące działania urzędu.
Nie zgłoszono uwag.
Radni przyjęli sprawozdanie do akceptującej wiadomości.

Ad. 6.
Przedstawienie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Masłów za I półrocze 
2009 r.
pani  Małgorzata  Kumór  –  Skarbnik  Gminy  przedstawiła  stanowisko  Regionalnej  Izby 
Obrachunkowej, wyrażone w uchwale Nr 49/009 I Składu Orzekającego Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Kielcach z dnia 09 września 2009 roku (stanowi załącznik protokołu).
Komisja  Rewizyjna  na  posiedzeniu  w  dniu  24.09.2009  roku  nie  zgłosiła  uwag  do 
przedstawionej  informacji  i  pozytywnie  zaopiniowała  wykonanie  budżetu  za  I  półrocze 
2009 roku (stanowi załącznik protokołu). 
Radny Robert Fortuna zwrócił się z pytaniem, z czego wynika kwota 576.000 zł zaległości.
Pani Skarbnik wyjaśniła, że wielkość tej kwoty wynika głównie z zaległości z tytułu zaliczki 
alimentacyjnej, związanej z faktem, iż dłużnicy nie wywiązują się ze spłaty.
Wójt dodał, że spora grupa tych dłużników korzysta z pomocy społecznej.
Więcej uwag nie zgłoszono.
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Ad. 7.
Przedstawienie informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Instytucji Kultury za I 
półrocze 2009 r.
Pani Agnieszka Wódkowska przedstawiła szczegółowo informację (stanowi załącznik protokołu).
Radny  Robert  Fortuna  zwrócił  się  z  pytaniem  o  dalsze  losy  filii  bibliotecznej  w 
Mąchocicach Kapitulnych, w związku z remontem budynku.
Wójt  odpowiedział,  że  planuje  się  zmianę siedziby filii,  w  związku z  budową Centrum 
Drużyn Pożarniczych z funkcją społeczną. Jednak do tego czasu filia biblioteczna zostanie 
udostępniona w Zespole Szkół w Mąchocicach Kapitulnych, gdyż po remoncie budynku 
Agronomówki przeniesiony zostanie tam oddział przedszkolny.
Komisja  Budżetu  i  Finansów  w  dniu  23.09.2009  roku  pozytywnie  zaopiniowała 
przedstawioną informację i nie zgłasza uwag  (stanowi załącznik). 
Nie zgłoszono uwag.

Ad. 8.
Informacja Komisji Ochrony Środowiska, Gospodarki Gruntami i Rolnictwa dot. działek nr 14/33, 
14/73, 14/84, 1/18 i 14/16, objętych komunalizacją
Temat szczegółowo przedstawił pan Dariusz Korczyński – Kierownik referatu Budownictwa 
i Gospodarki Przestrzennej.
Nie zgłoszono uwag.
Rada Gminy przyjęła informację do akceptującej wiadomości. 

Ad. 9.
Projekt  uchwały w sprawie  przyjęcia  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego 
sołectwa BARCZA na terenie gminy Masłów.
Projekt omówił  pan Dariusz Korczyński – Kierownik referatu Budownictwa i Gospodarki 
Gruntami.
Pan  Rafał  Kozieł  udzielił  szczegółowych  wyjaśnień  do  przyjętych  zasad  w  zakresie 
możliwości inwestycyjnych oraz poinformował o uwagach, jakie zostały złożone do planu 
w okresie wyłożenia. 
Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję. 
Radny Artur Pawelec zwrócił się z pytaniem dotyczącym możliwości lokalizacji budynków 
w  granicy  działki.  Czy  taki  zapis  nie  spowoduje  zwiększenia  liczby  sporów  między 
sąsiadami?
Pan  Rafał  Kozieł  odpowiedział,  że  jest  to  zapis,  który  daje  możliwość  usytuowania 
budynku na węższej działce. Oczywiście istnieje możliwość ograniczenia tych możliwości 
w  momencie  przyjmowania  planu  miejscowego,  jednak  nie  było  naszym  celem 
ograniczanie możliwości  inwestorów. 
Pan  Korczyński  wyjaśnił,  ze  dotychczas  ten  przepis  również  funkcjonował,  jednak 
wymagał on zgody ministra infrastruktury. 
Radny Andrzej Pedrycz zwrócił uwagę, że dotychczas budynek musiał być zlokalizowany z 
odległości  4,5  m  od  granicy  działki  i  nie  wymagał  zgody  sąsiada.  W  przypadku 
zmniejszenia tej odległości, wymagana była pisemna zgoda sąsiada.  
Radny Kazimierz Rachwał uważa, że w przypadku działek szerokich, logiczne jest, że nikt 
nie będzie budował domu przy samej granicy, jednak w sytuacji, gdy działka ma 12 m 
szerokości  –  taka  możliwość  w  znaczny  sposób  pozwala  na  lokalizację  budynku. 
Oczywiście , przy założeniu, że nie ma okna od strony granicy. 
Pan Kozieł wyjaśnił, że warunkiem jest brak okna, w innym przypadku, należy odsunąć się 
od granicy o min. 4,5 m.
Radny Bogusław Moskal  zwrócił  się  z  zapytaniem w sprawie działki  o powierzchni  15 
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arów,  która  przylega  do  działki  zabudowanej,  z  infrastrukturą.  Działka  ta  w  planie 
zagospodarowania przestrzennego nie została przekształcona na teren budowlany. Co w 
takiej sytuacji; czy jest możliwość zmiany przeznaczenia działki po zatwierdzeniu planu?
Pan Kozieł odpowiedział, ze jeżeli nie ma takiego zapisu w planie, nie można będzie jej 
zabudować. 
Więcej uwag nie zgłoszono.
Komisja Ochrony Środowiska, Gospodarki Gruntami i Rolnictwa zaopiniowała pozytywnie 
projekt (stanowi załącznik). 
Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała projekt (stanowi załącznik). 
Nie zgłoszono uwag.
Uchwała Nr Nr XXXVI/283/09 Rady Gminy Masłów w sprawie przyjęcia miejscowego 
planu  zagospodarowania  przestrzennego  sołectwa  BARCZA  na  terenie  gminy 
Masłów   –  przyjęta  została  w  głosowaniu  15  „za”,  jednogłośnie  i  stanowi  załącznik 
protokołu.

Ad. 10.
Projekt  uchwały  w  sprawie  przyjęcia  miejscowego  planu  zagospodarowania 
przestrzennego sołectwa BRZEZINKI na terenie gminy Masłów.
Przewodnicząca Rady poprosiła o przedstawienie opinii komisji stałych.
Komisja  do  spraw  Inwestycji  na  posiedzeniu  w  dniu  23.09.2009  roku  pozytywnie 
zaopiniowała niniejszy projekt uchwały (stanowi załącznik protokołu).
Komisja  Ochrony Środowiska,  Gospodarki  Gruntami  i  Rolnictwa  w  dniu  21.09.2009  r. 
zaopiniowała pozytywnie omawiany projekt  (stanowi załącznik).
Nie zgłoszono uwag w tym temacie.
Uchwała Nr XXXVI/284/09 Rady Gminy Masłów w sprawie przyjęcia miejscowego 
planu  zagospodarowania  przestrzennego  sołectwa  BRZEZINKI  na  terenie  gminy 
Masłów – podjęta została 15 głosami  „za”, jednogłośnie i stanowi załącznik protokołu.

Ad. 11.
Projekt  uchwały  w  sprawie  przyjęcia  miejscowego  planu  zagospodarowania 
przestrzennego sołectwa CIEKOTY na terenie gminy Masłów.
Projekt przedstawił pan Dariusz Korczyński – Kierownik BiGP.
Komisja  do  spraw Inwestycji,  w  dniu  21.09.2009 r.,  pozytywnie  zaopiniowała  niniejszy 
projekt uchwały (stanowi załącznik).
Komisja  Ochrony Środowiska,  Gospodarki  Gruntami  i  Rolnictwa  w  dniu  21.09.2009  r. 
zaopiniowała pozytywnie omawiany projekt (stanowi załącznik).
Nie zgłoszono uwag.
Uchwała Nr XXXVI/285/09 Rady Gminy Masłów w sprawie  przyjęcia miejscowego 
planu  zagospodarowania  przestrzennego  sołectwa  CIEKOTY  na  terenie  gminy 
Masłów – podjęta została w głosowaniu: 15 „za”, jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik 
protokołu.

Ad. 12.
Projekt  uchwały  w  sprawie  przyjęcia  miejscowego  planu  zagospodarowania 
przestrzennego sołectwa MASŁÓW DRUGI na terenie gminy Masłów.
Projekt uchwały omówił szczegółowo pan Dariusz Korczyński – Kierownik BiGP.
Komisja  do  spraw  Inwestycji,  w  dniu  21.09.2009  r.,  pozytywnie  zaopiniowała 
przedstawiony projekt (stanowi załącznik).
Komisja  Ochrony Środowiska,  Gospodarki  Gruntami  i  Rolnictwa  w  dniu  21.09.2009  r. 
zaopiniowała pozytywnie niniejszy projekt (stanowi załącznik).
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Nie zgłoszono uwag.
Uchwała Nr XXXVI/286/09 Rady Gminy Masłów w sprawie  przyjęcia miejscowego 
planu  zagospodarowania  przestrzennego  sołectwa  MASŁÓW  DRUGI  na  terenie  
gminy Masłów – podjęta została w głosowaniu: 15 „za”, jednogłośnie i stanowi załącznik 
protokołu.

Ad. 13.
Projekt  uchwały  w  sprawie  przyjęcia  miejscowego  planu  zagospodarowania 
przestrzennego sołectwa MĄCHOCICE KAPITULNE na terenie gminy Masłów.
Projekt przedstawił pan Dariusz Korczyński – Kierownik BiGP.
Komisja do spraw Inwestycji pozytywnie zaopiniowała niniejszy projekt uchwały (stanowi 
załącznik).
Komisja Ochrony Środowiska, Gospodarki Gruntami i Rolnictwa zaopiniowała pozytywnie 
omawiany projekt (stanowi załącznik).
Radni nie zgłosili uwag w tym temacie.
Uchwała Nr XXXVI/287/09 Rady Gminy Masłów w sprawie  przyjęcia miejscowego 
planu  zagospodarowania  przestrzennego  sołectwa  MĄCHOCICE  KAPITULNE  na 
terenie gminy Masłów – przyjęta została w głosowaniu: 15 „za”, jednogłośnie. Uchwała 
stanowi załącznik protokołu.

Ad. 14.
Projekt  uchwały  w  sprawie  przyjęcia  miejscowego  planu  zagospodarowania 
przestrzennego sołectwa MĄCHOCICE – SCHOLASTERIA na terenie gminy Masłów.
Projekt przedstawił pan Dariusz Korczyński – Kierownik BiGP.
Komisja  do  spraw Inwestycji,  w  dniu  21.09.2009 r.,  pozytywnie  zaopiniowała  niniejszy 
projekt uchwały (stanowi załącznik).
Komisja  Ochrony Środowiska,  Gospodarki  Gruntami  i  Rolnictwa  w  dniu  21.09.2009  r. 
zaopiniowała pozytywnie omawiany projekt (stanowi załącznik).
Nie zgłoszono uwag.
Uchwała Nr XXXVI/288/09 Rady Gminy Masłów w sprawie  przyjęcia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa MĄCHOCICE – SCHOLASTERIA 
na terenie gminy Masłów – podjęta została w głosowaniu: 15 „za”, jednogłośnie i stanowi 
załącznik protokołu.

Ad. 15.
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej.
Skarbnik Gminy – pani Małgorzata Kumór omówiła szczegółowo przygotowany projekt. 
Komisja  Budżetu  i  Finansów  na  posiedzeniu  w  dniu  28.09.2009  roku  pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały (stanowi załącznik protokołu).
Radni nie zgłosili uwag.
Uchwała  Nr  XXXVI/289/09  Rady  Gminy  Masłów  w  sprawie  zmiany  uchwały 
budżetowej  gminy –  przyjęta  została  w  głosowaniu  14  „za”,  przy  1  głosie 
„wstrzymującym”. Uchwała stanowi załącznik protokołu.

Ad. 15a.
Projekt uchwały w sprawie  zmiany uchwały nr XXXIII/259/09Rady Gminy Masłów z dnia 
18 czerwca 2009 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej.
Temat przedstawiła szczegółowo pani Małgorzata Kumór  – Skarbnik Gminy.

Posiedzenie opuścił radny Bogusław Moskal.
Komisja  Budżetu i  Finansów w dniu 28.09.2009 r.  pozytywnie zaopiniowała omawiany 
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projekt (stanowi załącznik).
Nie zgłoszono uwag.
Uchwała Nr XXXVI/290/09 Rady Gminy Masłów w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/
259/09Rady  Gminy  Masłów  z  dnia  18  czerwca  2009  roku  w  sprawie  udzielenia 
pomocy finansowej –  przyjęta  została  w głosowaniu  14  „za”,  jednogłośnie.  Uchwała 
stanowi załącznik protokołu.

Ad. 16.
Projekt uchwały w sprawie  zmiany uchwały Nr VII/54/03 Rady Gminy Masłów z dnia 10 
kwietnia 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Masłów.
Sekretarz  Gminy  –  pan  Bogusław  Krukowski  przedstawił  zaproponowane  w  projekcie 
zmiany. 
Radni nie zgłosili uwag.
Uchwała  Nr  XXXVI/291/09  Rady  Gminy  Masłów  w  sprawie  zmiany  uchwały  Nr 
VII/54/03 Rady Gminy Masłów z dnia 10 kwietnia 2003 roku w sprawie uchwalenia 
Statutu Gminy Masłów – przyjęta została w głosowaniu 14 „za”, jednogłośnie. Uchwała 
stanowi załącznik protokołu.

Ad. 17.
Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
Radny Fortuna zwrócił się z prośbą o:

1) uzupełnienie desek na przystanku w kierunku Ciekot;
2) poprawienie przystanku w Brzezinkach obok cmentarza;.
3) Budynek  Agronomówki  –  15  lipca  upływał  termin  remontu.  Kiedy  można  się 

spodziewać przeniesienia przedszkola.
Wójt  odpowiedział,  że  niedawno  wyremontowaliśmy  wszystkie  zgłoszone  wiaty 
przystankowe.  W  związku  z  tym,  zlecimy  to  zadanie,  w  terminie  późniejszym,  gdyż 
chcielibyśmy,  wzorem  dotychczasowych  działań,  zgłosić  kilka  przystanków  jako  jedno 
zadnie.

Remont budynku agronomówki  jest  na ukończeniu.  Termin wykonania prac został 
przesunięty aneksem do umowy, w związku z dodatkowymi pracami, wynikłymi w trakcie 
prowadzonych robót. Jednak pozostaje jeszcze kwestia zatwierdzenia wszystkiego przez 
Sanepid i taki wniosek jest w trakcie przygotowania.
Radny Fortuna zwrócił uwagę na szereg niedociągnięć, jakie można zauważyć już dziś. 
Wójt odpowiedział, że przy tych pracach, jakie już wykonano, pozostały drobne usterki, 
które wykonawca będzie musiał usunąć przed odbiorem.
Radny  Fortuna  zwrócił  również  uwagę  na  fakt,  iż  ogrodzenie  również  nadaje  się  do 
remontu.
Wójt odpowiedział, że cały budynek jak i plac wymagają generalnego remontu. Jednak z 
uwagi na ograniczenia finansowe – prace te muszą być realizowane etapami. W związku z 
tym, na 2009 rok nie przewiduje się naprawy ogrodzenia i uporządkowania terenu, gdyż 
nie ma na to środków. 
Radny  Mirosław  Januchta  poprosił  o  wyremontowanie  przystanku  w  Mąchocicach 
Kapitulnych (Golica) oraz o ustawienie znaków drogowych „STOP” lub „USTĄP”, w okolicy 
szkoły.
Przewodniczący Rady Powiatu pan Tomasz Lato omówił działania realizowane na drogach 
przez powiat.
Radny  Andrzej  Pedrycz  odniósł  się  do  pomysłu  zakupu  sceny,  w  ramach  środków 
funduszu  sołeckiego.  Radny  uważa,  że  taki  zakup  powinien  być  zrealizowany  przez 
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu (kwota to około 30.000 zł). 
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Wójt odpowiedział, że również jest zdania, że środki sołeckie powinny być przeznaczone 
na inne cele. Jednak należy wziąć pod uwagę koszty stałe, które wiążą się z zakupem, np. 
obsługa przy jej ustawianiu. Dlatego należy przeanalizować sam zakup, gdyż realizacja 
planów  związanych  z  zagospodarowaniem   niektórych  sołectw,  np.  budowa  hali  w 
Masłowie Pierwszym,  budowa „Szklanego Domu” w Ciekotach umożliwiają organizację 
dużych imprez w tych obiektach. 
Pani  Teodora  Jagiełło  –  Radna  Powiatu  poinformowała  zebranych  o  inwestycjach 
realizowanych wspólnie  z  Powiatem na terenie  gminy oraz o możliwościach składania 
wniosków na stypendia szkolne dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
Radna Małgorzata Kozubek zgłosiła potrzebę usypania poboczy przy drodze powiatowej w 
Masłowie Pierwszym, ul.  Świętokrzyska ora o umiejscowienie przejścia dla pieszych w 
okolicy budynku GOPS. 
Radna Jagiełło odpowiedziała, że zgłosi te potrzeby i jeśli tylko znajdą się na to środki 
finansowe, zadania zostaną zgłoszone. 
Radny Kazimierz Rachwał poinformował, iż mimo sygnalizowanej już sprawy wspólnie z 
panie Spaczyńskim oraz przedstawicielem wydziału Ruchu Drogowego, nie przeniesiono 
przystanku  autobusowego  na  drodze  powiatowej  w  Domaszowicach,  w  związku  z 
realizowanym zadaniem dotyczącym budowy węzła.
Radny Rafał  Lis  zwrócił  się  z  pytaniem dotyczącym rozbieżności  w  wypowiedziach w 
sprawie realizacji nakładki asfaltowej w woli Kopcowej. 
Radna Jagiełło wyjaśniła obszernie, że inicjowała rozmowy w powiecie na zapewnienie 
środków  na ten cel.
Wójt odniósł się do wypowiedzi pani Jagiełło i wyjaśnił formę rozmów dotyczących zadań 
realizowanych wspólnie z powiatem.
Przewodniczący  Rady  Powiatu  szczegółowo  omówił  przyjęte  założenia  dotyczące 
realizacji zadań na drogach powiatowych; w szczególności dotyczące realizacji nakładki 
na drodze w Woli Kopcowej.
Radny Andrzej  Kułak  przypomniał  o  potrzebie wyremontowania wiaty przystankowej  w 
Masłowie Pierwszym, w okolicy ul. Podklonówka.
Wójt  odpowiedział,  że  ta  wiata  była  zgłoszona  i  jest  naprawiona.  Pozostaje  jedynie 
umiejscowienie  jej,  a  przy  naszych  możliwościach  (tzn.  jednej  osobie,  która  się  tym 
zajmuje), wymaga to czasu.
Radny Kazimierz Łakomiec poinformował o potrzebie wycięcia krzaków od cmentarza w 
Brzezinkach, w kierunku Mąchocic – Scholasterii, gdzie rozpoczęto te prace.
Radny Tadeusz Kumański zgłosił:

1) konieczność  zwrócenia  uwagi  właścicielowi  działki  zlokalizowanej  w  okolicy 
pomnika w Wiśniówce, dotyczącej uporządkowania terenu,

2) potrzebę ustawienia znaku ograniczenia tonażu na drodze osiedlowej w Wiśniówce, 
gdyż  samochody  ciężarowe  skracają  sobie  drogę,  jeżdżąc  przez  nowo 
wyremontowane drogi osiedlowe.

Wójt odpowiedział, że będziemy interweniować w tych sprawach. 
Radna Kozubek poinformowała, że mieszkańcy zgłaszają  częste przypadki spotykania w 
obejściach lisów; należałoby zgłosić sprawę do koła łowieckiego.
Sołtys Ryszard Januchta zgłosił  konieczność poprawienia przepustu w Brzezinkach na 
wysokości posesji nr 70 oraz potrzebę poprawienia pasów obok szkoły.
Sołtys  Jan  Sobecki  poinformował  o  potrzebie  uporządkowania  terenu  wokół  ośrodka 
zdrowia w Mąchocicach Kapitulnych, na którym można byłoby utworzyć parking.
Wójt odpowiedział, że najpierw należy uporządkować sprawy własności gruntu, nad czym 
pracujemy. 
Sołtys  Janusz Obara zgłosił  konieczność zabezpieczenia przepustu obok posesji  pana 
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Adamca i  Łakomca,  gdzie  mało  nie  doszło  do  wypadku  oraz  poprosił  o  sprawdzenie 
sytuacji pani Lorek, w związku ze zbliżającą się zimą.
Pan Lato odpowiedział,że sprawa przepustu już jest zgłoszona. 
Wójt odpowiedział, że wszystkie próby pomocy, jakie podejmujemy w sprawie pani Lorek 
wymagają jej zgody. Niemniej zbadamy sytuację.
Więcej uwag radni nie zgłosili.

Ad. 18.
Sprawy organizacyjne, komunikaty.
Wójt  Gminy  poinformował  szczegółowo  o  planowanym  w  dniach  9-11  października 
wyjeździe  na zaproszenie węgierskiej  gminy Eger,  w związku z  odbywającym się  tam 
„Tygodniem kultury polskiej”. 
Pan Marian Zarzycki  zaprosił  zebranych na planowany w dniu 10 października w Hali 
sportowej w Mąchocicach – Scholasterii – Turniej Samorządowy w tenisie stołowym.
Po wyczerpaniu tematyki o godzinie 17.00 Przewodnicząca Rady podziękowała za udział 
w obradach i zamknęła posiedzenie. 

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