
  Protokół Nr XVIII/2008

z sesji Rady Gminy Masłów, 

która odbyła się w dniu 03 kwietnia 2008 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 w Masłowie za 2007 rok.
7. Projekt  uchwały  w  sprawie  uchwalenia  Gminnego  Programu  Profilaktyki, 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Masłowie na rok 2008.
8. Projekt  uchwały  w  sprawie  uchwalenia  programu  profilaktyki  zakażeń 
meningokokowych na lata 2008 – 2012. 
9. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy. 
10. Informacja o działkach będących przedmiotem komunalizacji. 
11. Projekt  uchwały  w  sprawie  nabycia  w  drodze  darowizny  działek  położonych  w 
Ciekotach. 
12. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawki bazowej czynszu najmu lokali 
mieszkalnych stanowiących zasób mieszkaniowy Gminy Masłów.
13. Projekt  uchwały  w  sprawie  warunków  wykonania  odcinka  sieci  wodociągowej  w 
miejscowości  Domaszowice  i  zwolnienia  z  opłaty  regulaminowej  wnioskodawcę  P. 
Mirosława Wolskiego właściciela działki nr ewid. 39/10 położonej w Domaszowicach. 
14. Projekt  uchwały  w  sprawie  warunków  wykonania  odcinka  sieci  wodociągowej  w 
miejscowości  Masłów Pierwszy  i  zwolnienia  z  opłaty  regulaminowej  wnioskodawcę  P. 
Anna  i  Damian  Kowalczyk  właścicieli  działki  nr  ewid.  101/6  położonej  w  Masłowie 
Pierwszym. 
15. Projekt  uchwały  w  sprawie  warunków  wykonania  odcinka  sieci  wodociągowej  w 
miejscowości  Masłów Pierwszy  i  zwolnienia  z  opłaty  regulaminowej  wnioskodawcę  P. 
Paweł  i  Ewa  Trybulak   właścicieli  działki  nr  ewid.  281/12  położonej  w  Masłowie 
Pierwszym. 
16. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/357/06 Rady Gminy Masłów z 
dnia  27  kwietnia  2006 roku w sprawie  regulaminu utrzymania  czystości  i  porządku na 
terenie Gminy Masłów.
17. Projekt uchwały w sprawie ogłoszenia IV edycji konkursu na najładniejsze sołectwo w 
gminie Masłów 2008 roku.
18. 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.
19. Sprawozdanie  delegata  z  działalności  Międzygminnego  Związku  Wodociągów  i 
Kanalizacji w Kielcach za 2007 rok. 
20. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
21. Sprawy organizacyjne, komunikaty.
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Ad. 1.
Otwarcie sesji. 
Przewodnicząca Rady Gminy Genowefa Jaros w dniu 03 kwietnia 2008 roku 
o godzinie 13.05 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 93 % obecności, czyli stanowi quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.
Lista obecności stanowi załącznik Nr 1 niniejszego protokołu.

Ad. 3.
Przyjęcie porządku obrad.
Przewodnicząca Rady odczytała proponowany porządek obrad.
Wójt Włodzimierz Korona zwrócił się do rady z wnioskiem o wycofanie z porządku obrad 
punktu 17 – Projekt uchwały w sprawie ogłoszenia IV edycji konkursu na najładniejsze 
sołectwo w gminie Masłów 2008 roku, z uwagi na wniosek Komisji Budżetu i Finansów, 
która przeanalizowała regulamin i zadeklarowała chęć wprowadzenia zmian. Z uwagi na 
krótki okres czasu deklarujemy, że na kolejnej sesji wrócimy do omawiania projektu. 
Wniosek został przyjęty w głosowaniu 14 „za” jednogłośnie.
Porządek obrad wraz  ze  zmianą został  przyjęty  w głosowaniu 14  „za”,  jednogłośnie  i 
stanowi załącznik protokołu..

Ad. 4.
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
W głosowaniu 14 głosami „za”, jednogłośnie protokół 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 
zarządzenia wydane w okresie miedzy sesjami.
Ponadto Wójt omówił:

 przymierzamy się do przetargów na remonty dróg gminnych;
 zadanie „Budowa chodnika w Świerczynach” jest na etapie realizacji, jednak mimo 
kilkukrotnej zmiany projektu pojawiły się uwagi, z którymi musimy się uporać;
 kolejne  zadanie,  czyli  przedłużenie  ciągu  pieszo  –  jezdnego  nie  jest  jeszcze 
realizowane, choć teren został przekazany wykonawcy;
 uprzątnęliśmy teren dawnego Kółka Rolniczego w Mąchocicach Kapitulnych;
 na  Węgrzech  był  zespół  ludowy  z  Woli  Kopcowej,  gdzie  miał  możliwość 
zaprezentowania się.

Radny  Tadeusz  Kumański  zapytał,  czy  projekt  wykonania  nakładki  w  Woli  Kopcowej 
będzie realizowany z funduszu spójności i kiedy ewentualnie ruszy.
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Wójt  odpowiedział,  że  realizacja  tego  zadania  jest  przewidziana  w  ramach  funduszu 
spójności, jednak co do terminu realizacji – przy tak wielkim zadaniu ciężko powiedzieć 
kiedy  rozpoczną  się  prace,  jednak  roczny  poślizg  w  terminach,  nie  jest  zagrożeniem. 
Głównym problemem przy realizacji tego zadania jest nieuregulowany spływ wód. Jednak 
biorąc pod uwagę fakt, że jest to jedna z dłuższych i gęściej zabudowanych ulic, wykonanie 
tam 4 cm nakładki za cenę 100.000 zł nie jest dużym kosztem w odniesieniu do kosztów 
jakie ponosimy na bieżące utrzymanie przejezdności w takim stanie rzeczy. 

Przybył radny Rafał Lis.
Radny  Kumański  zwrócił  uwagę  na  fakt,  iż  taka  sama  sytuacja  ma miejsce  na  osiedlu 
Wiśniówka, gdzie realizacja nakładki jest przewidziana w roku 2011 i zaprosił Wójta na 
miejsce w celu zapoznania się z problemem.
Wójt odpowiedział, że są to zupełnie inne drogi z różnym stopniem uszkodzenia. W Woli 
Kopcowej sytuacja wygląda znacznie poważniej, gdyż tam po 3 dniach deszczu praktycznie 
nie da się przejechać; propozycja porównania tych dróg jest jak najbardziej zasadna. 
Radny Andrzej Pedrycz uzasadnił konieczność budowy ulicy Letniskowej wyjaśniając, że 
mieszkańcy Woli Kopcowej czekają 30 lat.
Przewodnicząca  Rady Gminy  poprosiła  Wójta  o  przedstawienie  bieżącej  sytuacji  spółki 
„Lotnisko Kielce”.
Pan  Włodzimierz  Korona  omówił  pokrótce  ostatnie  wydarzenia  jakie  miały  miejsce  w 
związku z podjętymi działaniami nowych władz spółki, czego efektem był wniosek wójta 
jako  udziałowca  spółki,  o  odwołanie  pana  Andrzeja  Łacha  z  funkcji  prezesa  Rady 
Nadzorczej, w związku z działaniem na szkodę gminy. 
Radny  Robert  Fortuna  poprosił  o  zamieszczenie  w  Kurierze  Masłowskim  informacji 
dotyczącej rozbiórki budynków dawnego Koła Rolniczego w Mąchocicach Kapitulnych.
Radna Małgorzata Kozubek poinformowała, że Rada Sołecka Masłowa Pierwszego została 
zaproszona na spotkanie z przedstawicielami Spółki Lotnisko Kielce, które odbyło się w 
Urzędzie  Marszałkowskim.  Celem  tego  spotkania  było  przedstawienie  informacji  nt. 
Rozbudowy  lotniska,  gdzie  po  raz  pierwszy  przedstawiono  nam  takie  plany;  nigdy 
wcześniej nie mieliśmy tego typu informacji. Ponadto pani Kozubek poinformowała , że w 
poniedziałek  o  godz.  17.oo  w  Gminnym  Ośrodku  Kultury  odbędzie  się  spotkanie  z 
mieszkańcami Masłowa w sprawie lotniska i drogi wojewódzkiej.
Wójt  wyjaśnił  stanowisko  gminy  i  przyczyny  złej  współpracy  z  Radą  Nadzorczą,  co 
skutkowało  złożeniem  wniosku  o  odwołanie  Przewodniczącego  Rady  Nadzorczej. 
Położenie  geograficzne,  brak  środków  na  modernizację  i  inne  czynniki  powodują,  że 
lotnisko  ma  ograniczone  możliwości  rozbudowy,  jednak  utrzymanie  obiektu  na 
dotychczasowym poziomie wymaga remontu, m.in. wprowadzenia radionawigacji. 
Radny Tadeusz Kumański zwrócił uwagę na fakt, iż rozbudowa pasa startowego w kierunku 
rzeki koliduje z planem przedłużenia ciągu pieszo – jezdnego w kierunku Woli Kopcowej.
Wójt  odpowiedział,  że  uznaje  za  zasadne  budowę  tego  odcinka,  gdyż  rozbudowa  pasa 
startowego jest planem odległym z uwagi na brak środków finansowych. Jest to rozwiązanie 
tymczasowe do momentu  przeniesienia  drogi  wojewódzkiej,  co również  jest  dopiero  na 
etapie projektowania. Jeśli okaże się, że obydwa zadania będą wykonane, chodnik zostanie 
przeniesiony.  Po  trudnościach  jakie  musieliśmy  przejść,  by  pozyskać  ten  pas  gruntu  – 
wykonanie zadania będzie zwieńczeniem tych trudów.
Radny  Robert  Fortuna  zwrócił  się  z  pytaniem,  czy  wiadomo  jakiej  wielkości  straty 
wygenerowała spółka w roku 2007 i jakie koszty z tego tytułu będziemy musieli ponieść.
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Wójt odpowiedział, że nie ma jeszcze sprawozdania za rok 2007, jednak w roku ubiegłym 
była to kwota około 20.000 zł, co i tak w odniesieniu do lat poprzednich, było mniejszą 
kwotą. Jednak gdyby nie nasz udział w spółce, nikt by się nie liczył z naszym zdaniem. 
Radni nie zgłosili więcej uwag.

Ad. 6.
Przyjęcie  sprawozdania  z  realizacji  Gminnego  Programu  Profilaktyki,  Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Masłowie za 2007 rok.
Pani  Aneta  Majcherczyk  –  Pełnomocnik  Wójta  ds.  Profilaktyki  i  Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych omówiła szczegółowo sprawozdanie, które w formie pisemnej 
zostało przekazane w materiałach i stanowi załącznik protokołu. 
Radny Robert Fortuna zwrócił się z pytaniem czy liczba sklepów z roku na rok zwiększa się 
czy też zmniejsza.
Pani Majcherczyk odpowiedziała, że  ta liczba się zmniejsza.
Radna Małgorzata Kozubek zwróciła się z prośbą o przedstawienie informacji nt. wyjazdu 
dzieci na kolonie, które dzieci jadą i w jakim terminie.
Radni nie zgłosili więcej uwag i przyjęli sprawozdanie do akceptującej wiadomości.

Ad. 7.
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Masłowie na rok 2008.
Temat szczegółowo przedstawiła pani Aneta Majcherczyk – Pełnomocnik ds. Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Radny Fortuna zwrócił się z pytaniem jak duże jest zainteresowanie dyżurami psychologa.
Pani Majcherczyk odpowiedziała, że jest to zadanie realizowane od niedawna. Informacja 
została  rozesłana  po  terenie,  pojawiła  się  wzmianka  w „Kurierze  Masłowskim”,  jednak 
świadomość mieszkańców w tym temacie jest jeszcze niepełna. Wystąpiliśmy z wnioskiem 
do szkół o pomoc w realizacji tego zadania i staramy się organizować takie spotkania w 
terenie.
Radny  Tadeusz  Kumański  zwrócił  się  z  prośbą  o  kontakt  np.  z  Kołami  Gospodyń  lub 
innymi grupami, które mogłyby pomóc w organizacji spotkań, gdyż na terenie Wiśniówki 
realizacja zajęć z dziećmi w przedziale wiekowym klas I – III jest bezzasadna. 
Nie zgłoszono więcej uwag.
Uchwała  Nr  XVIII/133/08  Rady  Gminy  Masłów  w  sprawie  uchwalenia  Gminnego 
Programu  Profilaktyki,  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych  i  Narkomanii  w 
Masłowie na rok 2008 –  została podjęta 14 głosami „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym 
się” i stanowi załącznik protokołu. 

Ad. 8.
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia programu profilaktyki zakażeń meningokokowych 
na lata 2008 – 2012. 
Omówienia tematu dokonała pani Irena Kundera – Kierownik Zespołu Obsługi Oświaty i 
Kultury w Masłowie.
Projekt  dotyczy  szczepień  dzieci  i  młodzieży  w  wybranych  grupach  wiekowych 
szczepionką skoniugowaną przeciw monigokokom typu C, aby wyrównać szanse młodzieży 
zamieszkałej  na  terenie  gminy.  Szacunkowo,  liczba  dzieci  objętych  projektem,  czyli  od 
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rocznika  1992 to  146 osób,  co  przy  szacunkowym koszcie  160 zł  za  szczepionkę  daje 
23.360 zł.
Komisja Oświaty, Kultury, Opieki Społecznej i  Promocji  Gminy na posiedzeniu w dniu 
27.03.2008 r.   pozytywnie zaopiniowała  omawiany   projekt uchwały (stanowi załącznik 
protokołu).
Komisja  Budżetu  i  Finansów  w  dniu  01.04.2008  r.  zaopiniowała  pozytywnie  niniejszy 
projekt (stanowi załącznik).  
Radny Rafał Lis zapytał kiedy realnie można będzie zaszczepić dzieci.
Pani Kundera odpowiedziała, że procedura powinna potrwać do końca kwietnia br. 
Radna Teresa Osuch zwróciła się z zapytaniem, czy osoby, które już zaszczepiły dziecko 
mogą liczyć na zwrot kosztów po okazaniu rachunku.
Pani Kundera odpowiedziała, że musi ustalić  z prawnikiem czy taka możliwość istnieje. 
Radni nie zgłosili więcej uwag.
Uchwała  Nr  XVIII/134/08  Rady  Gminy  Masłów  w  sprawie  uchwalenia  programu 
profilaktyki  zakażeń meningokokowych na lata 2008 – 2012 –  w głosowaniu  15 „za”, 
jednogłośnie została podjęta i stanowi załącznik protokołu. 

Ad. 9.
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy. 
Temat przedstawiła pani Małgorzata Kumór – Skarbnik Gminy. 
Zwiększa się plan dochodów gminy o kwotę 31.290 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu 
planu  wydatków  o  kwotę  98.650  zł.  Ponadto  dokonuje  się  zmian  w  zapisie  §  3  oraz 
załącznikach do uchwały budżetowej gminy.
Komisja  Budżetu i  Finansów w dniu 01.04.2008 r.  zaopiniowała  pozytywnie  omawiany 
projekt (stanowi załącznik).  
Nie zgłoszono uwag. 
Przewodnicząca przystąpiła do głosowania nad projektem.
Uchwała Nr XVIII/135/08 Rady Gminy Masłów w sprawie zmiany uchwały budżetowej  
gminy – przyjęta została w głosowaniu 15 „za”, jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik 
protokołu. 

Ad. 10.
Informacja o działkach będących przedmiotem komunalizacji. 
Pan Dariusz Korczyński – Kierownik referatu Budownictwa, przedstawił charakterystykę i 
położenie działek będących  przedmiotem komunalizacji: 

- w Dąbrowie działka nr 783/2,
- w Mąchocicach Kapitulnych działka nr 842,
- w Masłowie Pierwszym działki nr 875/3, 874/2 i 876.

Radni nie zgłosili uwag i zaakceptowali działki przygotowane do komunalizacji.

Ad. 11.
Projekt uchwały w sprawie nabycia w drodze darowizny działek położonych w Ciekotach. 
Temat omówił pan Dariusz Korczyński – Kierownik referatu Budownictwa i Gospodarki 
Przestrzennej.
Komisja Ochrony Środowiska, Gospodarki Gruntami i Rolnictwa pozytywnie zaopiniowała 
niniejszy projekt uchwały (stanowi załącznik).

5 z 11



Komisja  Budżetu  i  Finansów  pozytywnie  zaopiniowała  omawiany  projekt  (stanowi 
załącznik).
Radni nie wnieśli uwag.
Uchwała Nr XVIII/136/08 Rady Gminy Masłów w sprawie nabycia w drodze darowizny  
działek położonych w Ciekotach – podjęta została 15 głosami „za” jednogłośnie i stanowi 
załącznik protokołu.

Ad. 12.
Projekt  uchwały  w  sprawie  ustalenia  wysokości  stawki  bazowej  czynszu  najmu  lokali 
mieszkalnych stanowiących zasób mieszkaniowy Gminy Masłów.
Projekt  szczegółowo  przedstawił  pan  Dariusz  Korczyński  –  Kierownik  referatu  BiGP, 
informując, że stawka pozostała na dotychczasowym poziomie, tj. 2,10 zł/m2. 
Komisja  Budżetu  i  Finansów zaopiniowała  pozytywnie  przedstawiony  projekt  (stanowi 
załącznik protokołu).
Radni nie wnieśli więcej uwag.
Uchwała  XVIII/137/08  Rady  Gminy  Masłów  w  sprawie  ustalenia  wysokości  stawki  
bazowej  czynszu najmu lokali  mieszkalnych stanowiących zasób mieszkaniowy Gminy  
Masłów  –  została  podjęta  15  głosami  „za”,   jednogłośnie.  Uchwała  stanowi  załącznik 
protokołu.

Ad. 13.
Projekt  uchwały  w  sprawie  warunków  wykonania  odcinka  sieci  wodociągowej  w 
miejscowości  Domaszowice  i  zwolnienia  z  opłaty  regulaminowej  wnioskodawcę  P. 
Mirosława Wolskiego właściciela działki nr ewid. 39/10 położonej w Domaszowicach. 
Temat przedstawił Kierownik referatu BiGP – pan Dariusz Korczyński. 
Komisja do Spraw Inwestycji na posiedzeniu w dniu 31.03.2008 r. pozytywnie zaopiniowała 
powyższy projekt (stanowi załącznik).
Komisja Budżetu i Finansów również zaopiniowała pozytywnie omawiany projekt (stanowi 
załącznik).
Nie wniesiono uwag do projektu.
Uchwała Nr XVIII/138/08 Rady Gminy Masłów w sprawie warunków wykonania odcinka 
sieci  wodociągowej w miejscowości Domaszowice i  zwolnienia z  opłaty regulaminowej  
wnioskodawcę P.  Mirosława Wolskiego właściciela działki  nr  ewid.  39/10 położonej  w  
Domaszowicach  –  przyjęta  została  15  głosami  „za”,  jednogłośnie  i  stanowi  załącznik 
protokołu. 

Ad. 14.
Projekt  uchwały  w  sprawie  warunków  wykonania  odcinka  sieci  wodociągowej  w 
miejscowości  Masłów Pierwszy  i  zwolnienia  z  opłaty  regulaminowej  wnioskodawcę  P. 
Anna  i  Damian  Kowalczyk  właścicieli  działki  nr  ewid.  101/6  położonej  w  Masłowie 
Pierwszym. 
Projekt omówił pan Dariusz Korczyński– Kierownik referatu BiGP.
Komisja  do  Spraw  Inwestycji  zaopiniowała  pozytywnie  przedstawiony  projekt  (stanowi 
załącznik).
Komisja  Budżetu  i  Finansów  pozytywnie  zaopiniowała  omawiany  projekt  (stanowi 
załącznik).
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Nie zgłoszono uwag.
Uchwała Nr XVIII/139/08 Rady Gminy Masłów w sprawie warunków wykonania odcinka 
sieci wodociągowej w miejscowości Masłów Pierwszy i zwolnienia z opłaty regulaminowej 
wnioskodawców P. Anna i Damian Kowalczyk właścicieli działki nr ewid. 101/6 położonej  
w Masłowie Pierwszym – przyjęta została 15 głosami „za”, jednogłośnie. Uchwała stanowi 
załącznik protokołu. 

Ad. 15. 
Projekt  uchwały  w  sprawie  warunków  wykonania  odcinka  sieci  wodociągowej  w 
miejscowości  Masłów Pierwszy  i  zwolnienia  z  opłaty  regulaminowej  wnioskodawcę  P. 
Paweł  i  Ewa  Trybulak  właścicieli  działki  nr  ewid.  281/12  położonej  w  Masłowie 
Pierwszym. 
Omówienia tematu dokonał pan Dariusz Korczyński– Kierownik referatu BiGP.
Przewodniczący  Komisji  do  Spraw  Inwestycji  odczytał  pozytywną  opinię  do 
przedstawionego projektu (stanowi załącznik).
Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała projekt (stanowi załącznik).
Radni nie wnieśli uwag.
Uchwała Nr XVIII/140/08 Rady Gminy Masłów w sprawie warunków wykonania odcinka 
sieci wodociągowej w miejscowości Masłów Pierwszy i zwolnienia z opłaty regulaminowej 
wnioskodawców P. Paweł i Ewa Trybulak właścicieli działki nr ewid. 281/12 położonej w 
Masłowie Pierwszym – przyjęta została 15 głosami „za”, jednogłośnie i stanowi załącznik 
protokołu. 

Ad. 16.
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/357/06 Rady Gminy Masłów z dnia 
27 kwietnia 2006 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 
Gminy Masłów.
Temat przedstawił pan Dariusz Korczyński – Kierownik referatu Budownictwa.
Zmiana dotyczy częstotliwości wywozu odpadów, przez dotychczas obsługującą nas firmę 
Onyx w związku z licznymi wnioskami ze strony mieszkańców. 
Komisja Ochrony Środowiska, Gospodarki Gruntami i Rolnictwa pozytywnie zaopiniowała 
przedstawiony projekt uchwały (stanowi załącznik).
Komisja Budżetu i Finansów również pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt. Komisja 
złożyła  wniosek  o  rozpatrzenie  wyłonienia  firmy  zewnętrznej,  która  podjęłaby  się 
nieodpłatnego  odbierania  posegregowanych  odpadów  komunalnych  z  gospodarstw 
domowych. Opinia stanowi załącznik protokołu.  
Przewodnicząca otworzyła dyskusję.
Radny Artur Pedrycz wyjaśnił stanowisko komisji. 
Wójt uzasadnił konieczność zmiany systemu usuwania odpadów z uwagi na problem jakim 
jest  duża  ilość  śmieci,  związana  m.  in.  z  ponoszonymi  kosztami.  Było  to  przyczyną 
poszukiwania innego sposobu porządkowania terenu gminy. Jednym z takich sposobów jest 
system  workowy,  polegający  na  bezpłatnym  odbieraniu  przez  firmę  segregowanych 
odpadów.
W dalszej  części  dyskusji  radni  informowali  o  różnych  metodach  walki  z  problemem 
usuwania śmieci na przykładach innych gmin, które np. podpisały umowy z prywatnymi 
firmami.  Ponadto  dużym  problemem  jest  świadomość  mieszkańców,  którzy  nie 
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przestrzegają zasad segregacji i wrzucają do tzw. „dzwonów” wszystkie śmieci. 
Sołtys Mąchocic kapitulnych – pan Jan Sobecki zwrócił się z pytaniem, czy zmiana zapisu 
obliguje wszystkich do zmniejszenia częstotliwości wywozu śmieci. 
Wójt  odpowiedział,  że  dotyczy  tylko  wybranej  grupy  osób,  które  z  różnych  przyczyn 
zadeklarują chęć zmiany częstotliwości.
Więcej uwag nie zgłoszono.
Przewodnicząca zamknęła dyskusję i przystąpiła do głosowania.
Uchwała  Nr  XVIII/141/08  Rady  Gminy  Masłów  w  sprawie  zmiany  uchwały  Nr 
XLII/357/06 Rady Gminy Masłów z dnia 27 kwietnia 2006 roku w sprawie regulaminu 
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Masłów – przyjęta została 13 głosami 
„za”, przy 2 głosach „wstrzymujących się”. Uchwała stanowi załącznik protokołu. 

Ad. 18.
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.
Projekt przedstawił pan Bogusław Krukowski – Sekretarz Gminy.
Jest to zmiana porządkowa, wynikająca z wcześniej podjętych uchwał w sprawie zmiany 
nazwy Gminnego Ośrodka Kultury oraz utworzenia Gminnej Biblioteki Publicznej.
Komisja Oświaty, Kultury, Opieki Społecznej i  Promocji Gminy, na posiedzeniu w dniu 
27.03.2008 r. Pozytywnie zaopiniowała projekt (stanowi załącznik protokołu).
Radni nie zgłosili uwag.
Uchwała Nr XVIII/142/08 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  15  „za”,  jednogłośnie  i  stanowi  załącznik 
protokołu. 

Ad. 19.
Sprawozdanie delegata z działalności Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji 
w Kielcach za 2007 rok. 
Pan Kazimierz Rachwał – delegat do Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji 
w Kielcach przedstawił sprawozdanie z działalności Związku za rok 2007.
Radny Tadeusz Kumański zwrócił się z pytaniem, czy cena wody 2,89 zł/m3 jest taka sama 
dla  wszystkich udziałowców związku.
Pan Rachwał odpowiedział, że tak.
Radny Robert Fortuna zapytał o kalkulację kosztów wody, która przekłada się na wysoką 
cenę; w skali kraju jesteśmy na czwartym miejscu pod względem ceny.
Wójt  odpowiedział,  że  trudno  jest  porównać  ceny  wody,  gdyż  nie  odzwierciedlają  one 
kosztów. W niektórych miejscach kraju cena jest sztucznie zaniżana, gdyż nie wlicza się w 
nią np. kosztów remontów sieci, mimo, że ponoszą je mieszkańcy. Jednak biorąc pod uwagę 
jakość  dostarczanej  wody,  Kielce  mają  jedną  z  lepszych  wód  w  całej  Polsce.  Dla 
porównania, Ciekoty mają własną studnie, która zaopatruje w wodę, gdzie koszt wydobycia 
przekracza  w  tej  chwili  10  zł,  a  jakość  tej  wody  znacznie  odbiega  od  tej,  która  jest 
dostarczana przez związek. 
Radny Rafał Lis dodał, że w Warszawie cena wody przekracza 10 zł za m3, a uzdatnianie jej 
jest znacznie większe, co wpływa na jakość wody. Woda kielecka znajduje się w czołówce 
wód w kraju pod względem jakości. 
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Więcej uwag radni nie zgłosili.

Ad. 20.
Interpelacje i zapytania radnych. 
Radny  Kazimierz  Łakomiec  poinformował,  że  dwóch  mieszkańców,  którzy  dostali 
pozwolenie  na budowę w Masłowie  Drugim upomina się  o poprawienie  drogi  gminnej, 
zlokalizowanej  obok  pana  Obary.  Jednak  uszkodzenie  tej  drogi  jest  z  ich  winy,  gdyż 
wprowadzili  ciężki sprzęt  do ustawienia transformatora w czasie,  kiedy takich robót nie 
powinno się wykonywać, z uwagi na mokry teren.
Radny  Łakomiec  zgłosił  również  potrzebę  poprawienia  niebezpiecznie  głębokiego rowu 
obok posesji państwa Mrozik, Łakomiec i Kruszczak w Mąchocicach Scholasterii.
Radny Andrzej  Kulak zgłosił  konieczność poprawienia  lub  przynajmniej  zabezpieczenia 
wyrwy na drodze powiatowej w Masłowie Pierwszym.
Wójt  odpowiedział,  że jest  jeszcze wcześnie na roboty drogowe,  zwykle taki  objazd  po 
terenie jest zrobiony i na tej podstawie ustala się kolejność wykonywania zadań. Jednak na 
ten moment jesteśmy dopiero na etapie wyboru wykonawcy.
Radna Małgorzata Kozubek przypomniała zgłaszaną wcześniej przez pana Szczepańskiego 
wyrwę na ul. Podklonówka. Pani Jarosz zgłaszała problem do właściciela drogi, jednak do 
chwili obecnej uszkodzenie nie zostało naprawione. Radna złożyła również podziękowanie 
za  szybką  interwencję  dot.  Usunięcia  drzew w Świerczynach,  gdzie  kontynuowana  jest 
budowa chodnika.
Radny Tadeusz Kumański  zwrócił  się  z  pytaniem,  czy jest  odpowiedź do pisma z  dnia 
28.06.2007 r. w sprawie utrzymania drogi krajowej.
Wójt odpowiedział, że odpowiedź jest dostępna tylko w urzędzie Gminy u pani jarosz, gdyż 
nawet jeśli informacja przeszła przez pocztę, trudno w tej chwili ją przytoczyć.
Radny Rafał Lis zgłosił konieczność poprawienia drogi w Domaszowicach, gdzie powstały 
wyrwy.
Radny Mirosław Januchta  poinformował  o  otrzymaniu części  zgód od mieszkańców na 
budowę kanalizacji w Mąchocicach. Jednak kilku właścicieli nie podpisało dokumentów, w 
związku z tym pojawia się pytanie, co w sytuacji, gdy te osoby podtrzymają swoje decyzje.
Wójt odpowiedział, że każdą z takich spraw traktuje się indywidualnie, ale jeśli okaże się, 
że  rozmowy  nie  przyniosą  rezultatów,  będziemy  zmuszeni  zastanowić  się  nad 
zmniejszeniem zadania, gdyż nie będzie czasu na przekonywania. 
Radny  Januchta  zwrócił  się  również  z  pytaniem czy  działka  położona  w  Mąchocicach 
Kapitulnych, przeznaczona do sprzedaży w celu pozyskania środków na rozbudowę remizy, 
została skomunalizowana.
Wójt odpowiedział, że w przypadku tej działki, stan prawny jest uregulowany.
Radny Januchta zapytał także na jakim etapie jest przejęcie wodociągu w Ameliówce.
Wójt poinformował o aktualnych problemach i toczących się w tym temacie rozmowach.
Radny Robert Fortuna zwrócił uwagę na fakt, iż w Mąchocicach Kapitulnych, na części zw. 
Zakaniów po lewej stronie nie ma rowów.
Wójt odpowiedział, że planowane jest spotkanie w sprawie drogi, w związku z tym sprawa 
zostanie poruszona.
Radny Fortuna poprosił również o uporządkowanie terenu za lotniskiem, gdzie w rowach 
jest mnóstwo śmieci.
Wójt odpowiedział, że w miarę możliwości staramy się eliminować takie miejsca, jednak z 
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uwagi  na  to,  że  mamy  do  dyspozycji  jedną  osobę  wspieraną  czasem  pracownikami 
przymusowymi, a takich miejsc jest dużo – nie jesteśmy w stanie na bieżąco uporządkować 
gminy. 
Radny Fortuna zapytał również, jakie drogi z terenu sołectwa Mąchocice Kapitulne znalazły 
się w planie remontów dróg gminnych.
Wójt odpowiedział, że pełne zestawienie będzie dostępne w urzędzie z uwagi na szeroki 
zakres prac. 
Radny  Bogusław  Moskal  zgłosił  uszkodzenie  drogi  na  ul.  Krajobrazowej  w  Masłowie 
Drugim, obok sklepu.
Sołtys sołectwa Mąchocice Kapitulne – pan Jan Sobecki zwrócił się z pytaniem co się stało 
z budynkami dawnego kółka rolniczego w Mąchocicach Kapitulnych.
W odpowiedzi Wójt wyjaśnił w jakim stanie technicznym przejęte zostały budynki i jakie 
uregulowania  należało  przeprowadzić.  Po  przeanalizowaniu  sytuacji  zapadła  decyzja  o 
konieczności likwidacji budynków, które stwarzały zagrożenie i w tym celu wybrany został 
wykonawca, który za cenę 3.800 zł brutto uporządkował ten teren. 
Sołtys  sołectwa  Ciekoty  –  pan  Roman  Kołomański  zwrócił  się  z  pytaniem  kiedy 
poprawiony zostanie szczyt w świetlicy.
Wójt odpowiedział, ze w niedługim czasie przewidziane są prace remontowe w budynku.  
Pan  Zbigniew  Goncerzewicz  –  przedstawiciel  Stowarzyszenia  Rozwoju  Wsi  Mąchocic 
Scholasterii  i  Ciekot  „Żeromszczyzna”  poinformował  o  trudnościach  związanych  z 
przejazdem przez drogę powiatową w Mąchocicach Scholasterii na wysokości szkoły, gdzie 
powstały dziury w drodze.
Pani Maria Bysiak – sołtys sołectwa Wiśniówka zwróciła się z prośbą o uporządkowanie 
działek sprzedanych przez gminę, a które są nieuporządkowane przez obecnego właściciela.
Wójt wyjaśnił, że nie były to tereny gminne lecz prywatne, które zostały sprzedane. Obecni 
właściciele zostali  poinformowani pismem z urzędu o zaistniałej sytuacji i  w związku z 
powyższym na jednej z tych działek sprawa już jest załatwiona.
Pan  Marian  Zarzycki  –  Dyrektor  GOK poprosił  o  uporządkowanie  terenu gminnego w 
Brzezinkach,  w  okolicy  sklepu  i  poinformował  radnych  o  możliwości  udziału  w 
Mistrzostwach Powiatu Kieleckiego w piłce nożnej w dniach 19 – 20 kwietnia br.  Tym 
razem zawody organizowane są w Hali sportowej w Mąchocicach Scholasterii.
Pan Moskal – mieszkaniec Masłowa Pierwszego poprosił o zwrócenie uwagi na studzienkę 
zlokalizowaną przy ul. Jana Pawła II, której odpływ został skierowany bezpośrednio w ul. 
Piaskową.

Ad. 21.
Sprawy organizacyjne, komunikaty.
Przewodnicząca  Rady  przypomniała  o  zbliżającym  się  terminie  składania  oświadczeń 
majątkowych. 
Sekretarz  Gminy  poinformował,  iż  w  związku  z  przygotowywaniem Strategii  Rozwoju 
Gminy Masłów na lata 2008 – 2020,  prośba do radnych o zapoznanie się  i  ewentualne 
sygnały zmian, gdyż kolejnym krokiem są konsultacje z mieszkańcami. 
Ponadto, 11 kwietnia o godz. 15.oo odbędzie się coroczne spotkanie sołtysów w Gminnym 
Ośrodku  Kultury  w  Masłowie.  Zaś  mieszkańców ul.  Podklonówka  zainteresuje  fakt,  iż 
zgłosił  się  prywatny  przewoźnik,  który  wystąpił  z  wnioskiem  o  przywrócenie  trasy 
przejazdu busa z Mąchocic Kapitulnych Górnych, przez Masłów Pierwszy i Domaszowice 
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w kierunku Kielc.
Po wyczerpaniu tematyki o godzinie 16.15 Przewodnicząca Rady podziękowała za udział i 
zamknęła posiedzenie. 

Protokolant:
Joanna Synak
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	Uchwała XVIII/137/08 Rady Gminy Masłów w sprawie ustalenia wysokości stawki bazowej czynszu najmu lokali mieszkalnych stanowiących zasób mieszkaniowy Gminy Masłów – została podjęta 15 głosami „za”,  jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik protokołu.

