
Protokół Nr XLIV/2010

z sesji Rady Gminy Masłów, 

która odbyła się w dniu 17 lutego 2010 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. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych i Narkomanii za rok 2009.

7. Projekt  uchwały  w  sprawie  uchwalenia  Gminnego  Programu  Profilaktyki, 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,  Przeciwdziałania Narkomani  i Przemocy 

w Rodzinie na rok 2010.

8. Sprawozdanie  z  wysokości  średnich  wynagrodzeń  nauczycieli  na  poszczególnych 

stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu 

terytorialnego.

9. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/244/2009 Rady Gminy Masłów z 

dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji ... .

10. Projekt  uchwały  w  sprawie  uchwalenia  „Wieloletniego  programu  gospodarowania 

mieszkaniowym zasobem gminy Masłów na lata 2010-2014”.

11. Projekt  uchwały  w  sprawie  zasad  wynajmowania  lokali  wchodzących  w  skład 

mieszkaniowego zasobu Gminy Masłów.

12. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.

13.Sprawy organizacyjne, komunikaty.

Ad. 1.
Otwarcie sesji. 
Przewodnicząca Rady Gminy Genowefa Jaros w dniu 17 lutego 2010 roku o godzinie 14.10 
otworzyła posiedzenie Rady Gminy, przywitała radnych i zaproszonych gości. 
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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.
Wójt  poprosił  o  przyjęcie  do porządku obrad punktu 11a – projekt  uchwały  w sprawie 
odpłatnego nabycia na rzecz Gminy Masłów gruntów położonych w obrębie ewidencyjnym 
Masłów  Drugi  z  przeznaczeniem  pod  budowę  zbiornika  retencyjnego  „Dolina 
Marczakowa”, który został rozesłany wraz z materiałami, w statutowym terminie.
W głosowaniu 15 „za”, jednogłośnie radni przyjęli proponowany wniosek.
Porządek obrad wraz ze zmianą został przyjęty w głosowaniu 15 głosami „za”, jednogłośnie 
i stanowi załącznik protokołu.

Ad. 4.
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Nie zgłoszono uwag.
W głosowaniu:  13 „za”, przy 1 głosie „przeciw” oraz 1 „wstrzymującym się” protokół Nr 
XLIII 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.
Przyjęcie  sprawozdania  z  realizacji  Gminnego  Programu  Profilaktyki,  Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych i Narkomanii za rok 2009.
Pani Agata Ogonowska – Pełnomocnik Wójta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych przedstawiła szczegółowo sprawozdanie z działalności za rok 2009 (stanowi 
załącznik protokołu).
Radny Tadeusz Kumański zwrócił uwagę na fakt, iż stołówka w świetlicy w Wiśniówce nie 
istnieje od dwóch lat, a budynek został przekazany dla Caritas.
Pani Ogonowska odpowiedziała, że w ramach współpracy z Caritas odbywają się zajęcia z 
terapeutą. O terminie tych zajęć, pani Ogonowska poinformuje radnego. 
Radny Robert Fortuna zapytał o tendencje związane z ilością wniosków.
Pani Ogonowska odpowiedziała, że działania oparte są m.in. na monitorowaniu tych osób, 
które zgodziły się poddać leczeniu. Jednak nie każda zgłoszona osoba wyraża zgodę na 
udział  w  terapii,  niemniej  ilość  wniosków  jakie  zostały  złożone  w  stosunku  do  roku 
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poprzedniego jest większa.
Nie zgłoszono więcej uwag. Sprawozdanie zostało przyjęte do akceptującej wiadomości.

Ad. 7.
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomani  i Przemocy w Rodzinie na rok 
2010.
Pani Agata Ogonowska – Pełnomocnik Wójta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych omówiła zaproponowany program.
Komisja Oświaty, Kultury, Opieki Społecznej i Promocji Gminy w dniu 15.02.2010 roku 
pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały (stanowi załącznik protokołu). 
Komisja Budżetu i Finansów w dniu 15.02.2010 roku pozytywnie zaopiniowała niniejszy 
projekt (stanowi załącznik).
Nie zgłoszono uwag.
Uchwała  Nr  XLIV/337/10  Rady  Gminy  Masłów  w  sprawie  uchwalenia  Gminnego 
Programu  Profilaktyki,  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych,  Przeciwdziałania  
Narkomani  i Przemocy w Rodzinie na rok 2010 – przyjęta została w głosowaniu 15 „za”, 
jednogłośnie i stanowi załącznik protokołu.

Ad. 8.
Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach 
awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.
Temat szczegółowo przedstawiła pani Irena Kundera – Kierownik Samorządowego Zespołu 
Obsługi Oświaty.
Nie zgłoszono uwag w tym temacie.
Radni przyjęli sprawozdanie do akceptującej wiadomości.

Ad. 9.
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/244/2009 Rady Gminy Masłów z dnia 
27 kwietnia 2009 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji ... .
Temat omówiła pani Irena Kundera – Kierownik Samorządowego Zespołu Obsługi Oświaty.
Komisja  Oświaty,  Kultury,  Opieki  Społecznej  i  Promocji  Gminy,  dnia  15.02.2010 roku 
pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały (stanowi załącznik protokołu). 
Komisja  Budżetu  i  Finansów,  dnia  15.02.2010  roku  pozytywnie  zaopiniowała  niniejszy 
projekt (stanowi załącznik).
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu.
Uchwała  Nr  XLIV/338/10  Rady  Gminy  Masłów  w  sprawie zmiany  uchwały  Nr 
XXX/244/2009  Rady  Gminy  Masłów  z  dnia  27  kwietnia  2009  r.  w  sprawie  trybu  
udzielania i rozliczania dotacji oraz ustalania stawek dla przedszkoli i szkół zakładanych i  
prowadzonych na terenie gminy Masłów przez inne podmioty niż jednostki samorządu 
terytorialnego  i  ministrowie –  podjęta  została  w  głosowaniu  15  „za”,  jednogłośnie. 
Uchwała stanowi załącznik protokołu.

Ad. 10.
Projekt  uchwały  w  sprawie  uchwalenia  „Wieloletniego  programu  gospodarowania 
mieszkaniowym zasobem gminy Masłów na lata 2010-2014”.
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Pan Dariusz  Korczyński  –  Kierownik  referatu Budownictwa i  Gospodarki  Przestrzennej 
przedstawił szczegółowo projekt uchwały.
Komisja  Oświaty,  Kultury,  Opieki  Społecznej  i  Promocji  Gminy  pozytywnie  opiniuje 
przedstawiony projekt uchwały (stanowi załącznik protokołu). 
Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie opiniuje niniejszy projekt (stanowi załącznik).
Nie zgłoszono uwag. 
Uchwała Nr XLIV/339/10 Rady Gminy Masłów w sprawie  uchwalenia „Wieloletniego 
programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Masłów na lata 2010-2014” – 
została przyjęta w głosowaniu 15 „za”, jednogłośnie i stanowi załącznik protokołu.

Ad. 11.
Projekt  uchwały  w  sprawie  zasad  wynajmowania  lokali  wchodzących  w  skład 
mieszkaniowego zasobu Gminy Masłów.
Pan Dariusz Korczyński – Kierownik BiGP omówił projekt uchwały.
Komisja  Oświaty,  Kultury,  Opieki  Społecznej  i  Promocji  Gminy  pozytywnie  opiniuje 
przedstawiony projekt uchwały (stanowi załącznik protokołu). 
Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie opiniuje niniejszy projekt (stanowi załącznik).
Radny Robert Fortuna zwrócił się z zapytaniem dotyczącym budynku w Woli Kopcowej, 
który  może  zostać  zakwalifikowany  do  rozbiórki.  Radny  zapytał  jak  będzie  wyglądała 
procedura dotycząca osoby, która przebywa w tym budynku.
Pan  Korczyński  odpowiedział,  że  w  związku  z   oraz  brakiem  mieszkań  socjalnych, 
rozważany jest wariant zakupu kontenerów mieszkalnych spełniających wszelkie warunki i 
ustalenia lokalizacji.  
Na podstawie informacji krążącej w mediach, radny Fortuna uważa, ze kontenery te nie 
nadają się do zamieszkania, gdyż panuje w nich wilgoć, itp.
Pan  Korczyński  odpowiedział,że  ważny  jest  sposób  ich  użytkowania;  jednak  z  analizy 
technicznej wynika, że spełniają wymagane atesty.
Nie zgłoszono więcej uwag. 
Uchwała Nr XLIV/340/10 Rady Gminy Masłów w sprawie  zasad wynajmowania lokali  
wchodzących  w  skład  mieszkaniowego  zasobu  Gminy  Masłów –  podjęta  została  w 
głosowaniu 15 „za”, jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik protokołu.

Ad. 11a.
Projekt  uchwały  w  sprawie  odpłatnego  nabycia  na  rzecz  Gminy  Masłów  gruntów 
położonych  w  obrębie  ewidencyjnym  Masłów  Drugi  z  przeznaczeniem  pod  budowę 
zbiornika retencyjnego „Dolina Marczakowa”.
Omówienia tematu dokonał Wójt Gminy – Włodzimierz Korona. 
W  związku  z  chorobą  jednego  z  właścicieli  gruntu,  przesunął  się  termin  podpisania 
dokumentów notarialnych; po czym okazało się, że właściciel podniósł cenę o 10%. dlatego 
podjęliśmy rozmowy w możliwie szybkim terminie.
Komisja  Oświaty,  Kultury,  Opieki  Społecznej  i  Promocji  Gminy  pozytywnie  opiniuje 
przedstawiony projekt uchwały (stanowi załącznik protokołu). 
Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie opiniuje niniejszy projekt (stanowi załącznik).
Uwag nie zgłoszono. 
Uchwała Nr XLIV/341/10 Rady Gminy Masłów w sprawie  odpłatnego nabycia na rzecz  
Gminy  Masłów  gruntów  położonych  w  obrębie  ewidencyjnym  Masłów  Drugi  z  
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przeznaczeniem  pod  budowę  zbiornika  retencyjnego  „Dolina  Marczakowa” –  została 
podjęta w głosowaniu 15 „za”, jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik protokołu.

Ad. 12.
Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
Radny Rafał  Brzoza zwrócił  się  do prawnika z pytaniem dotyczącym opinii  prawnej  w 
sprawie  procedury  składania  i  rozpatrywania  wniosków  do  budżetu,  która  została 
przedstawiona na sesji w dniu 29 stycznia 2010 roku. Radny wyjaśnił, że stanowisko przez 
niego  przedstawione  nie  było  wyrazem  afrontu,  braku  zaufania  czy  jakiejkolwiek 
negatywnej oceny działań. Było to stanowisko, do którego mieliśmy prawo i które zostało 
oparte na podstawie komentarza pana Henryka Kamienieckiego do procedury uchwalania 
budżetu  na  podstawie  ustawy  o  finansach  publicznych.  Radny  przytoczył  wspomnianą 
wcześniej  opinię i  zwrócił  uwagę na fakt,  iż  w znaczący sposób odbiega ona od opinii 
przedstawionej przez pana Kamińskiego. 
Pan Konrad Kamiński odpowiedział,  że inicjatywa uchwałodawcza budżetu jest w gestii 
wójta,  w  związku  z  powyższym  wszelkie  zmiany  zgłoszone  do  budżetu  powinny  być 
zgłoszone  wcześniej,  by  wójt  mógł  się  do  nich  ustosunkować,  gdyż  wprowadzenie 
wniosków  do  projektu  budżetu  wiąże  się  z  uzyskaniem  pozytywnej  opinii  wójta.  Pan 
Kamiński wyjaśnił szczegółowo procedurę składania wniosków.
Radny Brzoza zwrócił uwagę na fakt, iż interpretacje wspomniane wcześniej wykluczają 
się,  w  związku  z  powyższym  stanowisko  radnych,  składających  wnioski  na  sesji  było 
właściwe i nie naruszało przepisów prawa.
Pan Kamiński odpowiedział, że termin złożenia tych wniosków nie został zachowany, gdyż 
wójt (będący osobą odpowiedzialną za wykonanie budżetu i na tej podstawie rozliczany 
przez radę) nie mógł się do nich ustosunkować. 
Przewodnicząca przypomniała,  że  tego typu wnioski  i  zapytania  winny być składane w 
formie  pisemnej  jako  interpelacje,  w  związku  z  powyższym  Przewodnicząca  poprosiła 
radnego o zachowanie formy pisemnej i ustosunkowanie się prawnika do takiego wniosku.
Radny  Bogusław  Moskal  poinformował,  że  nie  otrzymał  protokołu  Komisji  do  spraw 
Inwestycji, o który prosił Przewodniczącego tejże komisji.
Przewodniczący  komisji  ds.  Inwestycji  –  radny  Kazimierz  Rachwał  odpowiedział,  że 
protokół ten odczytał na sesji i wręczył egzemplarz radnemu.
Wójt wyjaśnił,  że wszystkie protokoły są jawne i dostępne od momentu ich stworzenia.
W związku z powyższym można się po nie zgłaszać do urzędu gminy. 
Sołtys  Stanisław  Winiarski  poinformował,  że  w  związku  z  odśnieżeniem  przystanków 
autobusowych na Brzezinkach i w Masłowie Drugim zwraca się z prośbą o jeszcze jeden 
przystanek w Masłowie Drugim (na górze).
Radny  Robert  Fortuna  zabrał  głos  w tej  samej  sprawie  i  zgłosił  przystanek na  łuku  w 
Ciekotach.
Wójt poinformował, że prace te wykonywane są sukcesywnie, więc na pewno te zgłoszone, 
jak i inne, wymagające wykonania tych czynności, przystanki zostaną odśnieżone.
Radny  Fortuna  poprosił  również  o  interwencję  w sprawie  odśnieżania  części  Mąchocic 
Kapitulnych  –  Zakaniów,  gdzie  pług  dojeżdża  do  posesji  pana  Pulut;  dalej  jest 
nieodśnieżone.
Wójt odpowiedział, że zgłoszenie będzie sprawdzone.
Radny  Moskal  poprosił  o  usunięcie  śniegu  z  chodnika  w  Masłowie  Drugim  przy  ul. 
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Krajobrazowej.
Wójt wyjaśnił, że w związku z  kosztami jakie ponieśliśmy na zimowe utrzymanie dróg, nie 
mamy już środków na dodatkowe zadania jakim jest wywóz śniegu. Takie czynności zostały 
wykonane  przy  drogach  wojewódzkich,  gdyż  ilość  śniegu,  jaka  zalegała  stwarzała 
zagrożenie dla uczestników drogi.
Więcej uwag nie zgłoszono.  

Ad. 13.
Sprawy organizacyjne, komunikaty.
Po wyczerpaniu tematyki o godzinie 15.25 Przewodnicząca Rady podziękowała za udział w 
obradach i zamknęła posiedzenie. 

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