
Protokół Nr XXXIX/2009
z sesji Rady Gminy Masłów, 

która odbyła się w dniu 30 października 2009 roku

Proponowany porządek obrad: 
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 stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 

2008/2009.

Projekty uchwał w sprawie:
7) zmiany  organizacyjnej  pracy  oddziałów  przedszkolnych,  w  Zespole  Szkół  w 

Mąchocicach Kapitulnych, w związku z modernizacją budynku;

8) przyjęcia  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  sołectwa 

„DOMASZOWICE I”;

9) przyjęcia  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  sołectwa 

„DOMASZOWICE II”;

10) przyjęcia  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  sołectwa 

„DOMASZOWICE III”;

11) przyjęcia  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  sołectwa 

MASŁÓW PIERWSZY;

12) nabycia  w  drodze  darowizny  prawa  własności  działki  nr  771/12  położonej  w 

Masłowie Pierwszym;

13) nabycia w drodze darowizny prawa użytkowania wieczystego działek oznaczonych

w ewidencji gruntów obrębu Masłów Drugi nr 16/9 i 116/11;

14) zmiany uchwały Nr XXXIV/272/09 Rady Gminy Masłów z dnia 10 sierpnia 2009 

roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego;

15) zmiany uchwały budżetowej Gminy;

16) przyjęcia „Zasad realizacji  inwestycji  wodociągowych i  kanalizacyjnych w Gminie 

Masłów”;

17) wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej;
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18) wyrażenia opinii  dotyczącej  uznania lasów za ochronne,  stanowiących własność 

Skarbu  Państwa  pozostających  w  zarządzie  Państwowego  Gospodarstwa  Leśnego 

Lasy Państwowe Nadleśnictwa Kielce, położonych na terenie Gminy Masłów;

19) przekazania odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Wola Kopcowa.

20) Analiza oświadczeń majątkowych.

21) Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.

22) Sprawy organizacyjne, komunikaty.

Ad. 1.

Otwarcie sesji. 
Przewodnicząca  Rady  Gminy  Genowefa  Jaros  w  dniu  30  października  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 zdjęcie z porządku obrad punktu 
9 – Projekt uchwały w wprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
sołectwa „DOMASOWICE II” na terenie gminy Masłów oraz  przyjęcie do porządku obrad 
punktu  11a  –  Projekt  uchwały  w  sprawie  zmiany  przystąpienia  do  sporządzenia 
miejscowego  plany  zagospodarowania  przestrzennego  sołectwa  Masłów  Pierwszy  – 
obszar 1, 3, 4, 5 na terenie gminy Masłów. 
Więcej uwag nie zgłoszono. Przewodnicząca przystąpiła do głosowania nad przyjęciem 
zmian do porządku obrad. 
W głosowaniu 15 „za”, jednogłośnie radni przyjęli zmiany.
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 przyjęte zostały protokoły z sesji zwyczajnej 
Nr XXXVI oraz z sesji nadzwyczajnej Nr XXXVII i XXXVIII.

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.
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Nie zgłoszono uwag.
Radni przyjęli sprawozdanie do akceptującej wiadomości.

Ad. 6.
Przedstawienie  informacji  o  stanie  realizacji  zadań  oświatowych  w  roku  szkolnym 
2008/2009.
Pani  Irena  Kundera  przedstawiła  szczegółowe  dane  dotyczące  realizacji  zadań 
oświatowych i ich wyników, w roku szkolnym 2008/2009.
W  dyskusji  poruszono  wielkości  kosztów,  jakie  poniesione  zostały  w  poszczególnych 
placówkach i przeanalizowano kwoty przeznaczone na realizację tych zadań.
Więcej uwag nie zgłoszono. Informacja został przyjęta. 

Ad. 7.
Projekt  uchwały  w  sprawie  zmiany organizacyjnej  pracy  oddziałów przedszkolnych,  w 
Zespole Szkół w Mąchocicach Kapitulnych, w związku z modernizacją budynku.
Pani Irena Kundera przedstawiła szczegółowo projekt uchwały,  dotyczący przeniesienia 
świetlicy przedszkolnej do wyremontowanego budynku Agronomówki.
Wójt  uzupełnił  informację,  wyjaśniając  warunki  jakie  złożył  Sanepid,  w  związku  z 
przeniesieniem placówki. 
Komisja  Oświaty,  Kultury,  opieki  Społecznej  i  Promocji  Gminy,  na  posiedzeniu  w dniu 
26.10.2009 r. pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt  (stanowi załącznik). 
Nie zgłoszono uwag.
Uchwała Nr Nr XXXIX/294/09 Rady Gminy Masłów w sprawie zmiany organizacyjnej 
pracy oddziałów przedszkolnych, w Zespole Szkół w Mąchocicach Kapitulnych, w  
związku z modernizacją budynku szkolnego   – przyjęta została w głosowaniu 15 „za”, 
jednogłośnie i stanowi załącznik protokołu.

Ad. 8.
Projekt  uchwały  w  sprawie  przyjęcia  miejscowego  planu  zagospodarowania 
przestrzennego sołectwa „DOMASZOWICE I”;
Temat szczegółowo przedstawił pan Dariusz Korczyński – Kierownik referatu Budownictwa 
i Gospodarki Przestrzennej.
Komisja  do  spraw  Inwestycji,  na  posiedzeniu  w  dniu  26.10.2009  roku  pozytywnie 
zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały (stanowi załącznik protokołu).
Komisja Ochrony Środowiska, Gospodarki Gruntami i Rolnictwa w dniu 26.10.2009 roku 
pozytywnie zaopiniowała niniejszy projekt (stanowi załącznik). 
Nie zgłoszono uwag w tym temacie.
Uchwała Nr Nr XXXIX/295/09 Rady Gminy Masłów w sprawie przyjęcia miejscowego 
planu  zagospodarowania  przestrzennego  sołectwa  „DOMASZOWICE I” –  przyjęta 
została  14  głosami  „za”,  jednogłośnie  (radny  Rafał  Brzoza  –  chwilowo  nieobecny). 
Uchwała stanowi załącznik protokołu.

Ad. 10.
Projekt  uchwały  w  sprawie  przyjęcia  miejscowego  planu  zagospodarowania 
przestrzennego sołectwa „DOMASZOWICE III”.
Przewodnicząca Rady poprosiła o przedstawienie opinii komisji stałych.
Komisja do spraw Inwestycji w dniu 26.10.2009 roku pozytywnie zaopiniowała niniejszy 
projekt uchwały (stanowi załącznik protokołu).
Komisja  Ochrony Środowiska,  Gospodarki  Gruntami  i  Rolnictwa  w  dniu  26.10.2009  r. 
zaopiniowała pozytywnie omawiany projekt  (stanowi załącznik).
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W dyskusji, radny Kazimierz Rachwał zwrócił się z zapytaniem, ile metrów, w głąb działki 
sięga pas budowlany.
Pan Rafał Kozieł odpowiedział, że jest to odległość do 100 metrów, czyli istnieje możliwość 
zabudowy  w  drugim  pasie.  Warunkiem  jest  istniejąca  zabudowa,  która  umożliwia 
lokalizację dodatkowego budynku. 
Nie zgłoszono więcej pytań.
Uchwała Nr XXXIX/296/09 Rady Gminy Masłów w sprawie przyjęcia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa „DOMASZOWICE III” 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 MASŁÓW PIERWSZY.
Projekt przedstawił pan Dariusz Korczyński – Kierownik BiGP.
W dniu 26.10.2009 roku, Komisja do spraw Inwestycji pozytywnie zaopiniowała niniejszy 
projekt uchwały (stanowi załącznik).
W dniu 26.10.2009 roku, Komisja Ochrony Środowiska, Gospodarki Gruntami i Rolnictwa 
zaopiniowała pozytywnie omawiany projekt (stanowi załącznik).
Nie zgłoszono uwag.
Uchwała Nr XXXIX/297/09 Rady Gminy Masłów w sprawie  przyjęcia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa MASŁÓW PIERWSZY na terenie 
gminy Masłów – podjęta została w głosowaniu: 15 „za”, jednogłośnie. Uchwała stanowi 
załącznik protokołu.

Ad. 11a.
Projekt  uchwały  w  sprawie  zmiany przystąpienia  do  sporządzenia  miejscowego  plany 
zagospodarowania  przestrzennego  sołectwa  Masłów Pierwszy –  obszar  1,  3,  4,  5  na 
terenie gminy Masłów. 
Projekt przedstawił pan Dariusz Korczyński – Kierownik BiGP.
Wójt uzupełnił wypowiedź pan Korczyńskiego, wyjaśniając sytuację związaną z planowaną 
rozbudową lotniska i możliwościami, jakie ewentualnie umożliwia przyjęcie tej uchwały. 
Radny  Kazimierz  Rachwał  poinformował,  że  analogiczna  sytuacja  ma  miejsce  w 
Domaszowicach,  obok  kapliczki,  gdzie  również  nie  ma  jasnego  stanowiska  ze  strony 
urzędu marszałkowskiego.
Nie zgłoszono uwag.
Uchwała Nr XXXIX/298/09 Rady Gminy Masłów w sprawie  przyjęcia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Masłów Pierwszy – obszar 1, 3,  
4, 5 na terenie gminy Masłów – podjęta została w głosowaniu: 15 „za”, jednogłośnie i 
stanowi załącznik protokołu.

Ad. 12.
Projekt uchwały w sprawie nabycia w drodze darowizny prawa własności działki nr 771/12 
położonej w Masłowie Pierwszym.
Projekt uchwały omówił szczegółowo pan Dariusz Korczyński – Kierownik BiGP.
Komisja  Ochrony Środowiska,  Gospodarki  Gruntami  i  Rolnictwa  w  dniu  26.10.2009  r. 
zaopiniowała pozytywnie niniejszy projekt (stanowi załącznik).
Komisja  Budżetu  i  Finansów,  w  dniu  26.10.2009  r.,  pozytywnie  zaopiniowała 
przedstawiony projekt (stanowi załącznik).
Nie zgłoszono uwag.
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Uchwała  Nr  XXXIX/299/09  Rady  Gminy  Masłów  w  sprawie  nabycia  w  drodze 
darowizny prawa własności  działki  nr 771/12 położonej  w Masłowie Pierwszym  – 
podjęta została w głosowaniu: 15 „za”, jednogłośnie i stanowi załącznik protokołu.

Ad. 13.
Projekt uchwały w sprawie  nabycia w drodze darowizny prawa użytkowania wieczystego 
działek oznaczonych w ewidencji gruntów obrębu Masłów Drugi nr 16/9 i 116/11.
Projekt przedstawił pan Dariusz Korczyński – Kierownik BiGP.
Komisja Ochrony Środowiska, Gospodarki Gruntami i Rolnictwa zaopiniowała pozytywnie 
omawiany projekt (stanowi załącznik).
Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała niniejszy projekt uchwały (stanowi 
załącznik).
Radni nie zgłosili uwag w tym temacie.
Uchwała  Nr  XXXIX/300/09  Rady  Gminy  Masłów  w  sprawie  nabycia  w  drodze 
darowizny  prawa  użytkowania  wieczystego  działek  oznaczonych  w  ewidencji  
gruntów obrębu Masłów Drugi nr 16/9 i 116/11 – przyjęta została w głosowaniu: 15 „za”, 
jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik protokołu.

Obrady opuściła radna Teresa Osuch.

Ad. 14.
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/272/09 Rady Gminy Masłów z dnia 
10 sierpnia 2009 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
Projekt przedstawiła pani Małgorzata Kumór – Skarbnik Gminy.
Komisja  Budżetu  i  Finansów  na  posiedzeniu  w  dniu  26.10.2009  roku,  zaopiniowała 
pozytywnie omawiany projekt (stanowi załącznik).
Nie zgłoszono uwag.
Uchwała Nr XXXIX/301/09 Rady Gminy Masłów w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/
272/09 Rady Gminy Masłów z dnia 10 sierpnia 2009 roku w sprawie zaciągnięcia 
kredytu  długoterminowego –  podjęta  została  w  głosowaniu:  14  „za”,  jednogłośnie  i 
stanowi załącznik protokołu.

Ad. 15.
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej.
Skarbnik Gminy – pani Małgorzata Kumór omówiła szczegółowo przygotowany projekt. 
Zwiększa się pan dochodów gminy, przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków, o 
kwotę  95.962,00  zł.  Ponadto,  dokonuje  się  przeniesienia  środków  między  działami, 
rozdziałami i paragrafami, zgodnie z załącznikami 1 – 3a do projektu uchwały. 
Komisja  Budżetu  i  Finansów  na  posiedzeniu  w  dniu  26.10.2009  roku  pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały (stanowi załącznik protokołu).
Radni nie zgłosili uwag.
Uchwała  Nr  XXXIX/302/09  Rady  Gminy  Masłów  w  sprawie  zmiany  uchwały 
budżetowej  gminy –  przyjęta  została  w  głosowaniu  14  „za”,  jednogłośnie.  Uchwała 
stanowi załącznik protokołu.

Ad. 16.
Projekt  uchwały  w  sprawie  przyjęcia  „Zasad  realizacji  inwestycji  wodociągowych  i 
kanalizacyjnych w Gminie Masłów”.
Wójt Gminy – pan Włodzimierz Korona przedstawił projekt uchwały. 
Zmiana  dotyczy  m.in.  zniesienia  opłaty  regulaminowej  w  wysokości  2050,00  zł  oraz 
ustalenia pojęć sieci, przyłączy, co pozwala na precyzyjne interpretowania przepisów. 
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Pan Dariusz Korczyński uzupełnił wypowiedź Wójta w nawiązaniu do kolejnego projektu 
uchwały  w  sprawie  opłaty  adiacenckiej.  Jest  ona  związana  ze  wzrostem  wartości 
nieruchomości spowodowanej wybudowaniem urządzeń infrastruktury technicznej. 
Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały (stanowi załącznik 
protokołu). 
Radny Tadeusz Kumański zwrócił się z pytaniem, czy stawka 10% dotyczy odrębnie sieci 
wodociągowej, odrębnie kanalizacyjnej, czy liczona jest wspólnie. I co w sytuacji, gdy sieć 
wodociągowa już istnieje,  a  nie  ma sieci  kanalizacyjnej;  mało tego,  sieć wodociągowa 
wymaga modernizacji. 
Wójt odpowiedział, że jest to liczone osobno. W przypadku Wiśniówki, gdzie istnieje sieć 
wodociągowa, nie zmienia to wartości działki, w związku z tym sytuacja jest jasna. 
Radny  Robert  Fortuna  zwrócił  się  z  pytaniem,  co  w  sytuacji,  gdy  pierwsza  wycena 
zostanie zaniżona, zaś druga (po wybudowaniu urządzeń) będzie oscylować w górnych 
granicach,  może  to  budzić  domniemanie,  że  gmina  chce  zarobić  w  ten  sposób  na 
mieszkańcach. 
Wójt odpowiedział, że gmina ma inne narzędzia, żeby zarobić na mieszkańcach, choćby 
wysokość stawek podatkowych. Poza tym, biegli rzeczoznawcy wybierani są na podstawie 
konkursu ofert  i  odpowiadają za to,  co wykonują,  w związku z tym wszytko to  da się 
zweryfikować. 
Radny Fortuna zapytał również o sprawę komitetów, które kiedyś zbierały pieniądze, jak 
wygląda sprawa tych zwrotów.
Odpowiedzi udzielił Wójt, informując że nigdy nie ma dobrego momentu na takie działanie. 
W związku z tym zawsze ktoś będzie pokrzywdzony. Jednak w przypadku komitetów, które 
przekazywały znaczące dla budżetu sumy, na realizację tego typu zadań, część pieniędzy 
została przeznaczona na przygotowanie dokumentacji. Dlatego przyjęliśmy, że docelowe 
kwoty zostaną zwrócone, zaś odsetki pokryją dotychczas poniesione koszty.
Radny Rafał  lis  zwrócił  się  z  pytaniem dotyczącym zapisu  § 6,  w sprawie zwolnień z 
opłaty; kto będzie decydentem w tej sprawie.
Wójt odpowiedział, że  jest to w kompetencji wójta. 
Radni nie zgłosili więcej uwag.
Uchwała Nr XXXIX/303/09 Rady Gminy Masłów w sprawie przyjęcia „Zasad realizacji  
inwestycji wodociągowych i kanalizacyjnych w Gminie Masłów” – przyjęta została w 
głosowaniu 14 „za”, jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik protokołu.

Ad. 17.
Projekt uchwały w sprawie wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej.
Temat przedstawił pan Korczyński – Kierownik BiGP.
Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały (stanowi załącznik).
Radny Rafał Brzoza złożył wniosek o zmianę stawki procentowej z 10 na 5%, wyjaśniając 
że będzie to mniejsze obciążenie finansowe dla mieszkańców.
Przewodniczący Komisji  Budżetu i Finansów poinformował, że taki wniosek również był 
przedmiotem dyskusji na posiedzeniu Komisji i nie uzyskał większości głosów. 
Radny Robert Fortuna zwrócił się z prośbą o uzasadnienie wielkości stawki 5%, a nie np. 
6  czy  7  i  zapytał,  czy  przeprowadzono  analizę,  jaka  stawka  jest  przyjęta  w  gminach 
sąsiednich.
Pan Korczyński wyjaśnił genezę propozycji 5-cio procentowej stawki i poinformował, że nie 
wszystkie gminy mają już podjętą uchwałę dotyczącą stawki opłaty adiacenckiej. Wielkość 
ta  została  podyktowana  zmianą  wartości  według  operatu  szacunkowego, 
przeprowadzonego  na  zlecenie  gminy,  zgodnie  z  którym  wartość  działki  (z 
uwzględnieniem kosztów) zmienia się o około 10%. 
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Radny Fortuna zapytał, jaką część z tego przejmuje rzeczoznawca. 
Pan Korczyński odpowiedział, ze na pewno będzie to spora kwota, jednak wszystko zależy 
od warunków ofert, gdyż rzeczoznawca zostanie wyłoniony w drodze przetargu.
Adwokat – Konrad Kamiński wyjaśnił, że nie jest to zysk dla gminy, a dla rzeczoznawcy. 
Radny Kazimierz Łakomiec zapytał, czy opłata dotyczy jedynie osób zbywających działki.
Pan Korczyński  odpowiedział,  ze  nie;  wiąże się  ona ze  zwiększeniem wartości  działki 
poprzez wybudowanie sieci.
Więcej pytań nie zgłoszono.
Przewodnicząca przystąpiła do głosowania nad wnioskiem radnego Brzozy.
W głosowaniu: 2 „za”, 11 „przeciw” i 1 „wstrzymujący się” - wniosek został odrzucony.
Uchwała  Nr  XXXIX/304/09  Rady  Gminy  Masłów  w  sprawie  wysokości  stawki  
procentowej opłaty adiacenckiej – podjęta została w głosowaniu: 12 „za”, przy 2 głosach 
„przeciw”. Uchwała stanowi załącznik protokołu.

Ad. 18.
Projekt  uchwały  w  sprawie  wyrażenia  opinii  dotyczącej  uznania  lasów  za  ochronne, 
stanowiących  własność  Skarbu  Państwa  pozostających  w  zarządzie  Państwowego 
Gospodarstwa  Leśnego  Lasy  Państwowe  Nadleśnictwa  Kielce,  położonych  na  terenie 
Gminy Masłów.
Temat przedstawił pan Korczyński – Kierownik BiGP.
Komisja Ochrony Środowiska, Gospodarki Gruntami i Rolnictwa zaopiniowała pozytywnie 
omawiany projekt (stanowi załącznik).
Nie zgłoszono uwag.
Uchwała  Nr  XXXIX/305/09  Rady  Gminy  Masłów  w  sprawie  wyrażenia  opinii  
dotyczącej  uznania  lasów za ochronne,  stanowiących własność Skarbu Państwa 
pozostających w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe 
Nadleśnictwa  Kielce,  położonych  na  terenie  Gminy  Masłów –  podjęta  została  w 
głosowaniu: 14 „za”, jednogłośnie i stanowi załącznik protokołu.

Ad. 19.
Projekt uchwały w sprawie przekazania odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Wola 
Kopcowa.
Projekt  przedstawił pan Korczyński – Kierownik BiGP.
W dniu 26.10.2009 roku, Komisja do spraw Inwestycji pozytywnie zaopiniowała niniejszy 
projekt uchwały (stanowi załącznik protokołu).
W dniu 26.10.2009 roku, Komisja Budżetu i  Finansów pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały (stanowi załącznik).
Nie wniesiono uwag.
Uchwała Nr XXXIX/306/09 Rady Gminy Masłów w sprawie przekazania odcinka sieci  
wodociągowej w miejscowości Wola Kopcowa – podjęta została w głosowaniu: 14 „za”, 
jednogłośnie i stanowi załącznik protokołu.

Ad. 20.
Analiza oświadczeń majątkowych.
Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła analizę oświadczeń majątkowych radnych za 
rok 2008.
Sekretarz Gminy omówił  analizę oświadczeń majątkowych pracowników Urzędu Gminy 
oraz  kierowników  jednostek  organizacyjnych  gminy  za  2009  rok  i  odczytał  pismo 
Wojewody  Świętokrzyskiego,  skierowane  do  Rady  Gminy,  w  związku  ze  złożonymi 
oświadczeniami majątkowymi (stanowi załącznik protokołu). 
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Nie zgłoszono uwag w tym temacie. 

Ad. 21.
Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
Radny Tadeusz Kumański zwrócił się z zapytaniem o przyszłość budynku przejętego od Kopalni w 
Wiśniówce oraz  poprosił  o  przedstawienie  dalszego  ciągu sprawy podopiecznego GOPS,  która 
została zgłoszona przez pana sołtysa z Mąchocic Kapitulnych.
W odpowiedzi  Wójt  wyjaśnił,  że w toku przeprowadzonego postępowania ustalono,  że 
procedura została wykonana prawidłowo. W związku z tym, że są tam problemy rodzinne, 
do rozwiązania których,  gmina nie  ma kompetencji,  staramy się  niwelować skutki  tych 
kłopotów, dlatego GOPS jest w stałym kontakcie z tą rodziną.
Co do budynku;  mamy już klucze do obiektu,  prowadzimy jeszcze rozmowy z panem 
Miernikiem (przedstawicielem kopalni), który zwrócił się z prośbą o przekazanie im kilku 
rzeczy z obiektu. 
Radny  Robert  Fortuna  zwrócił  się  z  prośbą  o  udrożnienie  korytek  w  Mąchocicach 
Kapitulnych, w okolicy ośrodka zdrowia oraz o zawieszenie dodatkowej oprawy na posesji 
pana Pedrycza, gdyż zajęcia w szkole kończą się późno i młodzież wracająca ze szkoły 
„kręci się” w okolicy posesji tego pana, który obawia się o zaprószenie ogniem. 
Radna  Małgorzata  Kozubek  zwróciła  się  z  prośbą  o  dostarczenie  tłucznia  i  usypanie 
poboczy przy ulicy: Świerczyńskiej, Spokojnej, Małej i Modrzewiowej.
Wójt  wyjaśnił,  że  zakłócony  przez  mieszkańców  spływ  wód  powoduje  podmywanie 
poboczy i kałuże, które utrudniają przejazd. Sprawdzimy stan tych dróg, gdyż może się 
okazać, ze cykliczne uzupełnianie tłuczniem jest drogie i niewystarczające.
Radny Kazimierz Rachwał zwrócił się do przedstawicieli Powiatu, z prośbą o:

1) ustawienie  przystanków na drodze powiatowej  w Domaszowicach,  w związku z 
budową węzła (ponowna prośba);

2) uzupełnienie korytek na drodze powiatowej w Domaszowicach, an wysokości nowo 
budowanego kościoła;

3) namalowanie przejścia dla pieszych w tymże miejscu.
Pani Teodora Jagiełło – radna powiatu odpowiedziała, ze zgłosi każdą z tych spraw do 
rozeznania  oraz  poinformowała  zebranych  o  uruchomieniu  Lokalnego  Punktu 
Informacyjno – Konsultacyjnego, którego celem jest aktywizacja grup społecznych, które 
przez  dłuższy  czas  pozostają  bez  pracy.  Taki  punkt  został  ostatnio  uruchomiony  w 
Rakowie, ale jest też możliwość powstania tego typu punktów w innych gminach. 
Sołtys sołectwa Masłów Drugi – pan Stanisław Winiarski zgłosił stertę eternitu, który został 
wyrzucony przy ulicy Panoramicznej w Masłowie Drugim.
Więcej uwag nie zgłoszono.

Ad. 22.
Sprawy organizacyjne, komunikaty.
Po wyczerpaniu tematyki o godzinie 16.00 Przewodnicząca Rady podziękowała za udział 
w obradach i zamknęła posiedzenie. 

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