
Protokół Nr XLII/2009
z sesji Rady Gminy Masłów,

która odbyła się w dniu 29 grudnia 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.Projekt uchwały w sprawie uznania skargi pana Mieczysława Kosakiewicza.

7.Projekt  uchwały  w  sprawie  przyjęcia  miejscowego  planu  zagospodarowania 

przestrzennego sołectwa Masłów Drugi.

8.Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/295/09 Rady Gminy Masłów z 

dnia  30.10.2009  r.  w  sprawie  przyjęcia  miejscowego  planu  zagospodarowania 

przestrzennego „Domaszowice I”.

9.Projekt uchwały w sprawie nabycia w drodze darowizny prawa własności działki nr 202 

położonej w Barczy.

10.Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy.

11.Projekt uchwały w sprawie uchwalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku 

budżetowego – 2009.

12.Projekt  uchwały  w  sprawie  obciążenia  nieruchomości  stanowiącej  własność  Gminy 

Masłów hipoteką.

13.Przyjęcie sprawozdań z prac Komisji stałych za 2009 rok.

14.Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji stałych Rady Gminy 

Masłów na 2010 rok.

15.Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.

16.Sprawy organizacyjne, komunikaty.
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Ad. 1.
Otwarcie sesji. 
Przewodnicząca Rady Gminy Genowefa Jaros w dniu 29 grudnia 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  13  radnych,  co  wobec  ustawowego składu Rady  –  15  radnych 
stanowi 87 % 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.
Wójt Gminy Masłów Włodzimierz Korona zwrócił się z prośbą do Rady o przyjecie do 
porządku obrad punktu 14a – Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XL/319/09 
Rady Gminy Masłów z dnia 27 listopada 2009 roku, w związku z koniecznością udzielenia 
pomocy rzeczowej w ramach współpracy z ukraińską gminą Jaworiw.  
W głosowaniu 13”za”, jednogłośnie zmiana została przyjęta. 
Porządek obrad wraz ze zmianą został przyjęty w głosowaniu 13 głosami „za”, jednogłośnie 
i stanowi załącznik protokołu.

Ad. 4.
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
W głosowaniu 13 głosami „za”, jednogłośnie protokół Nr XLI został przyjęty.

Ad. 5.
Sprawozdanie Wójta o pracach Wójta i Urzędu Gminy w okresie między sesjami.
Włodzimierz  Korona  –  Wójt  Gminy  Masłów  omówił  realizowane  zadania  z  zakresu 
inwestycji oraz bieżące działania urzędu. 

Przybył radny Artur Pawelec.
Radny  Andrzej  Pedrycz  zwrócił  się  z  prośbą  o  poprawę  jakości  odśnieżania  poprzez 
posypywanie środka jezdni, a nie poboczy, gdyż takie sygnały są zgłaszane.
Wójt odpowiedział, że takie sygnały również do nas dotarły i zostały przekazane firmie, 
która się tym zajmuje. 
Radny Robert Fortuna zwrócił się z zapytaniem, jaka jest szansa na pozyskanie gimbusa.
Wójt odpowiedział, że wniosek został ponowiony, jednak do dziś nie pojawiły się środki na 
realizację tego programu. Jednak sprawa jest przez nas monitowana.
Nie zgłoszono więcej uwag.
Radni przyjęli sprawozdanie do akceptującej wiadomości.

Ad. 6.
Projekt uchwały w sprawie uznania skargi pana Mieczysława Kosakiewicza.
Radny Rafał Lis – Przewodniczący Komisji  Rewizyjnej  odczytał protokół z posiedzenia 
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Komisji w dniu 29.12.2009 roku (stanowi załącznik). 
Wójt odniósł się skargi pana Kosakiewicza, wyjaśniając stan dróg w obrębie omawianych 
działek.
Radny  Robert  Fortuna  zapytał,  czy  uchwała  Rady  w  tym  temacie  kończy  proces 
rozpatrywania tej sprawy.
Wójt odpowiedział, że w każdej chwili, w trybie skargowym można odwołać się od decyzji, 
w związku z powyższym nie wiemy, ile spraw w tym temacie, będzie zgłoszonych.
Radni nie wnieśli więcej uwag.
Uchwała Nr XLII/325/09 Rady Gminy Masłów w sprawie uznania skargi Mieczysława  
Kosakiewicza  za  bezzasadną – została  przyjęta  13  głosami  „za”,  przy  jednym  głosie 
„wstrzymującym się”. Uchwała stanowi załącznik protokołu. 

Ad. 7.
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
sołectwa Masłów Drugi.
Pan Dariusz Korczyński – Kierownik BiGP przedstawił projekt.
Komisja  do  Spraw  Inwestycji  na  posiedzeniu  w  dniu  28.12.2009  r.  pozytywnie 
zaopiniowała omawiany projekt uchwały (stanowi załącznik). 
Radny  Bogusław Moskal  zwrócił  się  z  pytaniem dotyczącym obszaru,  oznaczonego  na 
mapie jako teren rolny, czy można będzie się budować na tym terenie.
Pan Korczyński odpowiedział, że warunkiem będzie spełnienie wymogów siedliska.
Radny Rafał  Brzoza zapytał,  jakie uchybienia wskazał  nadzór Świętokrzyskiego Urzędu 
Wojewódzkiego.
Pan Korczyński odpowiedział, że m.in. granica faktyczna przebiegała w innym miejscu niż 
było to wrysowane w studium.
Nie zgłoszono więcej uwag.
Uchwała Nr XLII/326/09 Rady Gminy Masłów w sprawie  przyjęcia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego sołectwa Masłów Drugi – przyjęta została 13 głosami 
„za”,  jednogłośnie  (chwilowo  nieobecna  radna  Małgorzata  Kozubek).  Uchwała  stanowi 
załącznik protokołu. 

Ad. 8.
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/295/09 Rady Gminy Masłów z dnia 
30.10.2009 r.  w sprawie  przyjęcia  miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego 
„Domaszowice I”.
Pan Dariusz Korczyński – Kierownik BiGP przedstawił projekt.
Komisja  do  Spraw  Inwestycji  na  posiedzeniu  w  dniu  28.12.2009  r.  pozytywnie 
zaopiniowała omawiany projekt uchwały (stanowi załącznik). 
Nie zgłoszono uwag.
Uchwała  Nr  XLII/327/09  Rady  Gminy  Masłów  w  sprawie  zmiany  uchwały  Nr 
XXXIX/295/09  Rady  Gminy  Masłów  z  dnia  30.10.2009  r.  w  sprawie  przyjęcia  
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Domaszowice I” – została podjęta 
13 głosami „za”, jednogłośnie (chwilowo nieobecna radna Małgorzata Kozubek).  Uchwała 
stanowi załącznik protokołu. 

Ad. 9.
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Projekt uchwały w sprawie  nabycia w drodze darowizny prawa własności działki nr 202 
położonej w Barczy.
Wójt Gminy Włodzimierz Korona przedstawił szczegółowo projekt uchwały.
Radny Mirosław Januchta – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów odczytał protokół 
z posiedzenia z dnia 15.12.2009 roku. Komisja pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt 
uchwały (stanowi załącznik protokołu). 
Komisja Ochrony Środowiska, Gospodarki gruntami i  Rolnictwa na posiedzeniu w dniu 
15.12.2009 roku pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt (stanowi załącznik). 
Uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr XLII/328/09 Rady Gminy Masłów w sprawie nabycia w drodze darowizny  
prawa własności działki  nr 202 położonej w Barczy – podjęta została 14 głosami „za”, 
jednogłośnie i stanowi załącznik protokołu. 

Ad. 10.
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej.
Pani Małgorzata Kumór – Skarbnik Gminy przedstawiła szczegółowo projekt uchwały.
Radny Mirosław Januchta – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów odczytał protokół 
z posiedzenia z dnia 28.12.2009 roku. Komisja pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt 
uchwały (stanowi załącznik protokołu). 
Nie zgłoszono uwag.
Uchwała Nr XLII/329/09 Rady Gminy Masłów w sprawie zmiany uchwały budżetowej  
Gminy – została przyjęta 14 głosami „za”, jednogłośnie i stanowi załącznik protokołu. 

Ad. 11.
Projekt  uchwały  w sprawie  uchwalenia  wydatków,  które  nie  wygasają  z  upływem roku 
budżetowego – 2009.
Pani Małgorzata Kumór – Skarbnik Gminy przedstawiła szczegółowo projekt uchwały.
Łączna kwota zobowiązań, które nie wygasają z upływem roku 2009 wynosi 169.494,97 zł.
Radny Mirosław Januchta – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów odczytał protokół 
z posiedzenia z dnia 28.12.2009 roku. Komisja pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt 
uchwały (stanowi załącznik protokołu). 
Nie zgłoszono uwag.
Uchwała Nr XLII/330/09 Rady Gminy Masłów w sprawie uchwalenia wydatków, które  
nie  wygasają z  upływem roku budżetowego – 2009  – podjęta  została  14 głosami „za”, 
jednogłośnie i stanowi załącznik protokołu. 

Ad. 12.
Projekt uchwały w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Masłów 
hipoteką.
Pan Bogusław Krukowski – Sekretarz Gminy przedstawił szczegółowo projekt uchwały.
Komisja  Budżetu  i  Finansów  na  posiedzeniu  w  dniu  29.12.2009  roku  pozytywnie 
zaopiniowała omawiany projekt uchwały (stanowi załącznik). 
Komisja Oświaty, Kultury, Opieki Społecznej i  Promocji  Gminy na posiedzeniu w dniu 
21.12.2009 roku pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt.
Nie zgłoszono uwag.
Uchwała  Nr  XLII/331/09  Rady  Gminy  Masłów  w  sprawie  obciążenia  nieruchomości 
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stanowiącej  własność  Gminy  Masłów  hipoteką –  została  podjęta  14  głosami  „za”, 
jednogłośnie i stanowi załącznik protokołu. 

Ad. 13.
Przyjęcie sprawozdań z prac Komisji stałych za 2009 rok.
Przewodnicząca  poprosiła  o  przedstawienie  sprawozdań  z  działalności  poszczególnych 
komisji za rok 2009.
1) Radny Mirosław Januchta – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów odczytał 
sprawozdanie Komisji za rok 2009 (stanowi załącznik protokołu).
2) Radny  Kazimierz  Rachwał  –  Przewodniczący  Komisji  do  spraw  Inwestycji 
przedstawił sprawozdanie z działalności Komisji w 2009 roku (stanowi załącznik).
3) Radny Rafał  Lis  –  Przewodniczący  Komisji  Rewizyjnej  odczytał  sprawozdanie  z 
działalności Komisji w 2009 roku (stanowi załącznik protokołu).
4) Radna  Małgorzata  Kozubek  –  Przewodnicząca  Komisji  Oświaty,  Kultury,  Opieki 
Społecznej  i  Promocji  Gminy  przedstawiła  szczegółowo  sprawozdanie  z  działalności 
Komisji w 2009 roku (stanowi załącznik).
5) Radna Aniela Cedro  – Przewodnicząca Komisji Ochrony Środowiska, Gospodarki 
Gruntami,  w  związku  ze  swą  nieobecnością,  upoważniła  Przewodniczącą  Rady  do 
odczytania sprawozdanie z działalności Komisji za rok 2009 (stanowi załącznik protokołu).
Nie zgłoszono uwag w tym punkcie.
Sprawozdania zostały przyjęte do akceptującej wiadomości.

Ad. 14.
Projekt  uchwały  w  sprawie  zatwierdzenia  planów  pracy  Komisji  stałych  Rady  Gminy 
Masłów na 2010 rok.
Przewodnicząca Rady poprosiła o przedstawienie planów pracy Komisji stałych na 2010 
rok.
1) Radny Mirosław Januchta – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów odczytał 
przyjęty przez Komisję plan pracy na rok 2010 (stanowi załącznik uchwały).
2) Radny  Kazimierz  Rachwał  –  Przewodniczący  Komisji  do  spraw  Inwestycji 
przedstawił plan pracy 2010 roku (stanowi załącznik).
3) Radny Rafał Lis – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej odczytał plan pracy Komisji 
na 2010 rok (stanowi załącznik protokołu).
4) Radna  Małgorzata  Kozubek  –  Przewodnicząca  Komisji  Oświaty,  Kultury,  Opieki 
Społecznej i Promocji Gminy przedstawiła proponowany plan pracy Komisji na 2010 rok 
(stanowi załącznik).
5) Przewodnicząca Rady, w imieniu radnej Anieli Cedro –  Przewodniczącej Komisji 
Ochrony Środowiska, Gospodarki Gruntami, przedstawiła plan pracy Komisji na rok 2010 
(stanowi załącznik uchwały).
Przewodnicząca odczytała proponowany projekt uchwały.
Nie zgłoszono więcej uwag.
Uchwała Nr XLII/3332/09 Rady Gminy Masłów w sprawie  zatwierdzenia planów pracy 
Komisji  stałych Rady  Gminy  Masłów na  2010 rok – została  podjęta  14  głosami  „za”, 
jednogłośnie i stanowi załącznik protokołu. 

Ad. 14a.
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Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XL/319/09 Rady Gminy Masłów z dnia 27 
listopada 2009 roku.
Wójt Gminy przedstawił szczegółowo projekt uchwały.
Przewodnicząca Rady poinformowała, że gdyby tylko pojawiła się inicjatywa dobrowolnej 
pomocy, to taka możliwość będzie.
Nie zgłoszono więcej uwag.
Uchwała Nr XLII/333/09 Rady Gminy Masłów w sprawie zmiany uchwały Nr XL/319/09 
Rady Gminy Masłów z dnia 27 listopada 2009 roku – została podjęta 14 głosami „za”, 
jednogłośnie i stanowi załącznik protokołu. 

Ad. 15.
Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
Nie zgłoszono uwag w tym punkcie.

Ad. 16.
Sprawy organizacyjne, komunikaty.
Przewodnicząca  Rady  poinformowała,  że  kolejne  posiedzenie  planuje  się  na  dzień  28 
stycznia 2010 roku. 
Po  wyczerpaniu  tematyki  o  godzinie  15.15,  Przewodnicząca  złożyła  zgromadzonym 
życzenia  noworoczne  i  podziękowała  za  udział  w  obradach,  zamykając  tym  samym 
posiedzenie. 

Protokolant: Przewodnicząca Rady Gminy Masłów 

Joanna Synak /-/ Genowefa Jaros

6 z 6


