
Protokół Nr XLV/2010

z sesji Rady Gminy Masłów, 

która odbyła się w dniu 18 marca 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  działalności  Gminnego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w 

Masłowie za 2009 rok.

7. Przyjęcie  sprawozdania  z  oceny  wdrażania  "Gminnej  Strategii  Rozwiązywania 

Problemów Społecznych Gminy Masłów na lata 2009-2015"

8. Przyjęcie sprawozdania ze współpracy Gminy Masłów z organizacjami pozarządowymi 

i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2009 rok.

9. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Masłów 

z  Organizacjami  Pozarządowymi  i  innymi  podmiotami  prowadzącymi  działalność 

pożytku publicznego na 2010 rok

10. Projekt  uchwały  w  sprawie  wyrażenia  zgody  dla  Niepublicznego  Zakładu  Opieki 

Zdrowotnej Puls w Masłowie na dzierżawę nieruchomości gruntowych położonych w 

Masłowie Pierwszym i w Mąchocicach Kapitulnych na czas do końca trwania okresu 

umowy wynajmu nieruchomości lokalowych i w sprawie zwolnienia z przeprowadzenia 

przetargu w tym zakresie.

11. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części działki nr 102 o 

pow. 0,0220 ha położonej w Barczy.

12. Projekt  uchwały  w  sprawie  nabycia  w  drodze  darowizny  prawa  użytkowania 

wieczystego  działki  oznaczonej  w  ewidencji  gruntów  obrębu  Dąbrowa  nr  14/110, 

położonej w Wiśniówce.

13. Projekt  uchwały  w  sprawie  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego 
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sołectwa MASŁOW PIERWSZY na terenie Gminy Masłów.

14. Projekt  uchwały  w  sprawie  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego 

sołectwa DĄBROWA na terenie Gminy Masłów.

15. Projekt  uchwały  w  sprawie  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego 

sołectwa DOLINA MARCZAKOWA na terenie Gminy Masłów.

16. Projekt  uchwały  w  sprawie  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego 

sołectwa WIŚNIÓWKA na terenie Gminy Masłów.

17. Projekt  uchwały  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  wyodrębnienie  w  budżecie  gminy 

środków stanowiących fundusz sołecki.

18. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy.

19. Projekty uchwał w sprawie udzielenia pomocy finansowej (4 egz.).

20. Projekt uchwały w sprawie ogłoszenia VI edycji konkursu na najładniejsze sołectwo w 

gminie Masłów 2010 roku.

21. Informacja o stanie mienia komunalnego.

22. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.

23. Sprawy organizacyjne, komunikaty.

Ad. 1.
Otwarcie sesji. 
Przewodnicząca Rady Gminy Genowefa Jaros w dniu 18 marca 2010 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  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  poprosił  o  przyjęcie  do  porządku  obrad  punktu  5a  –  prezentacja  dotycząca 
modernizacji  oświetlenia,  w  związku  z  obecnością  pana  Macieja  Sucheckiego,  który 
zajmuje się wdrażaniem nowego systemu oświetlenia. 

Przybył radny Rafał Lis.
Wójt  poinformował  również,  że  otrzymaliśmy  opinię  Regionalnego  Dyrektora  Ochrony 
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Środowiska w sprawie projektu planu miejscowego dla sołectwa Dolina Marczakowa, która 
wskazuje  nietypowe  siedlisko  wymagające  odpowiedniego  zabezpieczenia,  bądź 
przeniesienia w inne miejsce, stąd prośba o zdjęcie punktu Nr 15 z porządku obrad. 
W głosowaniu 14 „za”, jednogłośnie radni przyjęli proponowane zmiany.
Porządek obrad wraz ze zmianą został przyjęty w głosowaniu 14 głosami „za”, jednogłośnie 
i stanowi załącznik protokołu.

Ad. 4.
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Nie zgłoszono uwag.
W głosowaniu: 13 „za”, przy 1 „wstrzymującym się” protokół Nr XLIV 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. 5a.
Prezentacja dotycząca modernizacji oświetlenia w gminach.
Pan Maciej Suchecki przedstawiciel firmy consultingowej omówił możliwości modernizacji 
oświetlenia i przedstawił koszty tego typu zmian.

Przybył radny Andrzej Pedrycz.
W dyskusji,  radny Rafał Brzoza zwrócił się z pytaniem, jakie koszty poniosłaby gmina, 
gdyby przystąpiła do modernizacji.
Pan  Suchecki  odpowiedział,  że  hipotetycznie  byłby  to  koszt  około  16  –  17  tysięcy  zł. 
Jednak szczegółowy kosztorys będzie przedstawiony po audycie, który proponuje firma.
Radny  Artur  Pawelec  zapytał,  czy  audyt  jest  płatny  czy  bezpłatny  oraz  czy  gwarancja 
obejmuje jedynie okres spłaty.
W odpowiedzi  pan  Suchecki  wyjaśnił,  że  audyt  jest  wliczony  w  cenę  usługi.  Ponadto 
obliczana  jest  symulacja  spłat.  Termin  gwarancji  określa  się  w  przetargu  i  wpisuje  do 
specyfikacji; gwarancja obejmuje okres spłaty.
Wójt  Włodzimierz  Korona  dodał,  że  w  budżecie  zabezpieczone  zostały  środki  na 
uruchomienie  tego  zadania.  Jednak  podjęcie  decyzji  przez  Wysoką  Radę  wiąże  się 
jednocześnie z faktem, iż pojedyncze naprawy nie będą wykonywane. 
Więcej uwag nie zgłoszono.

Ad. 6.
Przyjęcie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Masłowie 
za 2009 rok.
Pani Monika Dolezińska – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Masłowie 
przedstawiła  szczegółowo  sprawozdanie  z  działalności  za  rok  2009  (stanowi  załącznik 
protokołu).
Radny  Tadeusz  Kumański  zapytał  z  czego  wynika  fakt,  iż  środki  pieniężne  zostały 
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zwrócone do PFRON.
Pani Dolezińska odpowiedziała, że z uwagi na to, iż nie dostarczono faktur przez te osoby, 
środki należało zwrócić, gdyż nie można ich scedować na inną osobę. 
Nie zgłoszono więcej uwag. Sprawozdanie zostało przyjęte do akceptującej wiadomości.

Ad. 7.
Przyjęcie sprawozdania z oceny wdrażania "Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów 
Społecznych Gminy Masłów na lata 2009-2015"
Temat szczegółowo przedstawiła pani Monika Dolezińska – Kierownik GOPS.
Radny  Tadeusz  Kumański  zwrócił  uwagę  na  brak  w  punkcie  1  zadania  dotyczącego 
świetlicy środowiskowej w Wiśniówce.
W  odpowiedzi,  pani  Dolezińska  wyjaśniła,  że  informacje  ujęte  zostały  w  oparciu  o 
monitoring  osób odpowiedzialnych za  realizację.  W związku z powyższym zadanie  jest 
ujęte  w programie;  brakuje  jedynie  nazwy,  ale  zostanie  to  skorygowane  przy  kolejnym 
sprawozdaniu. 
Nie zgłoszono więcej uwag. Sprawozdanie zostało przyjęte.

Ad. 8.
Przyjęcie sprawozdania ze współpracy Gminy Masłów z organizacjami pozarządowymi i 
innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2009 rok.
Pani  Monika  Dolezińska  –  Pełnomocnik  Wójta  ds.  Współpracy  z  Organizacjami 
Pozarządowymi omówiła sprawozdanie, będące załącznikiem protokołu. 
Radny Tadeusz Kumański zwrócił się z pytaniem, skąd zebrane są dane dotyczące liczby 
uczestników zajęć na świetlicy w Wiśniówce.
Pani Dolezińska odpowiedziała, że są to dane przekazane przez CARITAS.
Radny Kumański poprosił o weryfikację tych danych.
Wójt wyjaśnił, że na życzenie radnego i we wskazanym przez Niego terminie, te informacje 
zostaną sprawdzone.
Nie zgłoszono więcej uwag w tym temacie.
Radni przyjęli sprawozdanie do akceptującej wiadomości.

Ad. 9.
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Masłów z 
Organizacjami Pozarządowymi i  innymi podmiotami  prowadzącymi  działalność  pożytku 
publicznego na 2010 rok.
Temat omówiła pani Monika Dolezińska – Kierownik GOPS.
Komisja  Oświaty,  Kultury,  Opieki  Społecznej  i  Promocji  Gminy,  dnia  16.03.2010 roku 
pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały (stanowi załącznik protokołu). 
Komisja  Budżetu  i  Finansów,  dnia  16.03.2010  roku  pozytywnie  zaopiniowała  niniejszy 
projekt (stanowi załącznik).
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu.
Uchwała  Nr  XLV/342/10  Rady  Gminy  Masłów  w  sprawie  uchwalenia  Rocznego 
Programu  Współpracy  Gminy  Masłów  z  Organizacjami  Pozarządowymi  i  innymi  
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2010 rok – podjęta została 
w głosowaniu 15 „za”, jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik protokołu.
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Ad. 10.
Projekt  uchwały  w  sprawie  wyrażenia  zgody  dla  Niepublicznego  Zakładu  Opieki 
Zdrowotnej  Puls  w  Masłowie  na  dzierżawę  nieruchomości  gruntowych  położonych  w 
Masłowie  Pierwszym  i  w  Mąchocicach  Kapitulnych  na  czas  do  końca  trwania  okresu 
umowy wynajmu nieruchomości  lokalowych i  w sprawie zwolnienia z przeprowadzenia 
przetargu w tym zakresie.
Temat przedstawił Włodzimierz Korona – Wójt Gminy Masłów.
Komisja Oświaty, Kultury, Opieki Społecznej i Promocji Gminy, w dniu 15.03.2010 roku 
pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt (stanowi załącznik protokołu).
Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie opiniuje niniejszy projekt (stanowi załącznik).
Radny Robert Fortuna zwrócił się z pytaniem, jak długo obowiązuje umowa na dzierżawę 
budynków. Słyszeliśmy o deklaracji, że zakres usług będzie poszerzony o specjalistyczne 
usługi, typu: dermatolog, czy laryngolog. 
Wójt odpowiedział, że umowa została podpisana na okres 10 lat. W tej chwili pozostało 
jeszcze 5 – 6 lat do jej wygaśnięcia. Co do usług prowadzonych przez dzierżawcę, gmina 
nie ma możliwości wpłynąć na zakres prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. 
Takie  deklaracje  były  składane,  jednak  z  wyjaśnień,  jakie  dotarły  później,  budynki  nie 
spełniają warunków lokalowych, dlatego poziom świadczonych usług się nie zwiększył.
Nie zgłoszono więcej uwag. 
Uchwała  Nr  XLV/343/10  Rady  Gminy  Masłów  w  sprawie  wyrażenia  zgody  dla  
Niepublicznego  Zakładu  Opieki  Zdrowotnej  Puls  w  Masłowie  na  dzierżawę  
nieruchomości  gruntowych  położonych  w  Masłowie  Pierwszym  i  w  Mąchocicach  
Kapitulnych  na  czas  do  końca  trwania  okresu  umowy  wynajmu  nieruchomości  
lokalowych i w sprawie zwolnienia z przeprowadzenia przetargu w tym zakresie – została 
przyjęta w głosowaniu 15 „za”, jednogłośnie i stanowi załącznik protokołu.

Ad. 11.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części działki nr 102 o 
pow. 0,0220 ha położonej w Barczy.
Wójt szczegółowo przedstawił projekt.
Komisja Ochrony Środowiska, Gospodarki Gruntami i  Rolnictwa w dniu 15.03.20010 r.  
pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały (stanowi załącznik protokołu). 
Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie opiniuje niniejszy projekt (stanowi załącznik).
Uwag nie zgłoszono. 
Uchwała  Nr  XLV/344/10  Rady  Gminy  Masłów  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  
wydzierżawienie części  działki  nr  102 o pow.  0,0220 ha położonej  w Barczy  – podjęta 
została w głosowaniu 15 „za”, jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik protokołu.

Ad. 12.
Projekt uchwały w sprawie nabycia w drodze darowizny prawa użytkowania wieczystego 
działki  oznaczonej  w  ewidencji  gruntów  obrębu  Dąbrowa  nr  14/110,  położonej  w 
Wiśniówce.
Omówienia tematu dokonał wójt Włodzimierz Korona.
Komisja Ochrony Środowiska, Gospodarki Gruntami i Rolnictwa zaopiniowała pozytywnie 
przedstawiony projekt uchwały (stanowi załącznik). 
Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie opiniuje niniejszy projekt (stanowi załącznik).
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Nie zgłoszono uwag. 
Uchwała Nr XLV/345/10 Rady Gminy Masłów w sprawie nabycia w drodze darowizny  
prawa użytkowania wieczystego działki oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu Dąbrowa  
nr 14/110, położonej w Wiśniówce – podjęta została w głosowaniu 15 „za”, jednogłośnie i 
stanowi załącznik protokołu.

Ad. 13.
Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa 
MASŁOW PIERWSZY na terenie Gminy Masłów.
Pan Dariusz  Korczyński  –  Kierownik  referatu Budownictwa i  Gospodarki  Przestrzennej 
przedstawił projekt uchwały.
Pan Rafał Kozieł – urbanista wyjaśnił powody uchylenia poprzedniej uchwały w sprawie 
przyjęcia  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  dla  sołectwa  Masłów 
Pierwszy.
Komisja  do  Spraw Inwestycji  pozytywnie  zaopiniowała  przedstawiony  projekt  uchwały 
(stanowi załącznik protokołu).
Komisja  Ochrony  Środowiska,  Gospodarki  Gruntami  i  Rolnictwa  również  pozytywnie 
zaopiniowała powyższy projekt (stanowi załącznik). 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów odczytał pozytywną opinię do omawianego 
projektu (stanowi załącznik).
Radny Bogusław Moskal zwrócił  się  z pytaniem, czego dotyczyło uchybienie wskazane 
przez  Wojewodę,  czy  miało  to  związek  z  obszarem  górniczym,  który  wstępnie  został 
przyjęty do zalesienia.
Pan Kozieł wyjaśnił,  że w studium przyjęte zostało to jako pas do zabudowy, z tym ze 
szczegółowo zostały opisane warunki jakie zapewnią bezpieczeństwo tej zabudowy. 
Nie zgłoszono więcej uwag. 
Uchwała  Nr  XLV/346/10  Rady  Gminy  Masłów  w  sprawie  miejscowego  planu  
zagospodarowania  przestrzennego  sołectwa  MASŁOW PIERWSZY na  terenie  Gminy  
Masłów  –  została  przyjęta  w  głosowaniu  13  „za”,  przy  1  głosie  „przeciw”  i  1 
„wstrzymującym się”. Uchwała stanowi załącznik protokołu.

Ad. 14.
Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa 
DĄBROWA na terenie Gminy Masłów.
Pan Dariusz Korczyński – Kierownik referatu BiGP przedstawił projekt uchwały.
Komisja do Spraw Inwestycji zaopiniowała pozytywnie omawiany projekt.
Komisja  Ochrony  Środowiska,  Gospodarki  Gruntami  i  Rolnictwa  również  pozytywnie 
zaopiniowała powyższy projekt. 
Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie opiniuje projekt uchwały (stanowi załącznik).
Nie zgłoszono uwag. 
Uchwała  Nr  XLV/347/10  Rady  Gminy  Masłów  w  sprawie  miejscowego  planu  
zagospodarowania  przestrzennego  sołectwa  DĄBROWA na  terenie  Gminy  Masłów  – 
podjęta została w głosowaniu 15 „za”, jednogłośnie i stanowi załącznik protokołu.

Ad. 16.
Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa 
WIŚNIÓWKA na terenie Gminy Masłów.
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Kierownik referatu BiGP – pan Dariusz Korczyński przedstawił projekt.
Komisja do Spraw Inwestycji zaopiniowała pozytywnie powyższy projekt.
Komisja  Ochrony  Środowiska,  Gospodarki  Gruntami  i  Rolnictwa  również  pozytywnie 
zaopiniowała omawiany projekt. 
Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie opiniuje projekt uchwały (stanowi załącznik).
Nie zgłoszono uwag. 
Uchwała  Nr  XLV/348/10  Rady  Gminy  Masłów  w  sprawie  miejscowego  planu  
zagospodarowania przestrzennego sołectwa WIŚNIÓWKA na terenie Gminy Masłów  – 
podjęta została w głosowaniu 15 „za”, jednogłośnie i stanowi załącznik protokołu.

Ad. 17.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków 
stanowiących fundusz sołecki.
Temat przedstawiła pani Małgorzata Kumór – Skarbnik Gminy.
Komisja  Budżetu  i  Finansów opiniuje  pozytywnie  omawiany  projekt  uchwały  (stanowi 
załącznik protokołu).
Uwag nie zgłoszono. 
Uchwała  Nr  XLV/349/10  Rady  Gminy  Masłów  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  
wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki – podjęta została 
w głosowaniu 15 „za”, jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik protokołu.

Ad. 18.
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy.
Omówienia tematu dokonała pani Małgorzata Kumór – Skarbnik Gminy.
Komisja Budżetu i Finansów w dniu 15.03.2010 r zaopiniowała pozytywnie przedstawiony 
projekt uchwały (stanowi załącznik).
Nie wniesiono uwag. 
Uchwała Nr XLV/350/10 Rady Gminy Masłów w sprawie zmiany uchwały budżetowej  
gminy – podjęta została w głosowaniu 15 „za”, jednogłośnie i stanowi załącznik protokołu.

Ad. 19.
Projekty uchwał w sprawie udzielenia pomocy finansowej (4 egz.).
Tematy przedstawiła Skarbnik Gminy – pani Małgorzata Kumór.

1) projekt dotyczy udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Świętokrzyskiego 
na kwotę 300.000 zł.

Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały (stanowi 
załącznik).
Nie zgłoszono uwag.
Uchwała Nr XLV/351/10 Rady Gminy Masłów w sprawie udzielenia pomocy finansowej – 
przyjęta została w głosowaniu 15 „za”, jednogłośnie i stanowi załącznik protokołu.

2) projekt  dotyczy  udzielenia  pomocy  finansowej  dla  Powiatu  Kielce  na  kwotę 
127.500zł.

Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie opiniuje przedstawiony projekt uchwały (stanowi 
załącznik).
Radny Mirosław Januchta poprosił o informację dotyczącą wykonania chodnika łączącego 
Mąchocice Kapitulne (Górne i Dolne).
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Pan  Tomasz  Lato  –  Przewodniczący  Rady  Powiatu  wyjaśnił  szczegółowo  realizację  i 
terminy tego zadania.
Wójt dodał, że podpisana została deklaracja ze strony trzech podmiotów, która pozwala na 
ubieganie się o środki unijne na realizację tego projektu.
Nie wniesiono więcej uwag.
Uchwała Nr XLV/352/10 Rady Gminy Masłów w sprawie udzielenia pomocy finansowej – 
przyjęta została w głosowaniu 15 „za”, jednogłośnie i stanowi załącznik protokołu.

3) projekt  dotyczy  udzielenia  pomocy  finansowej  dla  Powiatu  Kielce  na  kwotę 
100.000zł.

Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały (stanowi 
załącznik).
Nie zgłoszono uwag.
Uchwała Nr XLV/353/10 Rady Gminy Masłów w sprawie udzielenia pomocy finansowej – 
została przyjęta w głosowaniu 15 „za”, jednogłośnie i stanowi załącznik protokołu.

4) projekt  dotyczy  udzielenia  pomocy  finansowej  dla  Powiatu  Kielce  na  kwotę 
150.000zł.

Komisja Budżetu i Finansów opiniuje pozytywnie niniejszy projekt (stanowi załącznik).
Radna Małgorzata Kozubek zwróciła uwagę na fakt, iż nie wskazano długości odcinka.
Pani Skarbnik odpowiedziała, że zapis zostanie doprecyzowany w dokumentacji.
Więcej uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr XLV/354/10 Rady Gminy Masłów w sprawie udzielenia pomocy finansowej – 
podjęta została w głosowaniu 15 „za”, jednogłośnie i stanowi załącznik protokołu.

Ad. 20.
Projekt  uchwały  w sprawie ogłoszenia  VI  edycji  konkursu na najładniejsze  sołectwo w 
gminie Masłów 2010 roku.
Temat przedstawił Kierownik BiGP Dariusz Korczyński.
Komisja  Ochrony  Środowiska,  Gospodarki  Gruntami  i  Rolnictwa  w  dniu  15.03.br. 
pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt. 
Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie opiniuje projekt uchwały (stanowi załącznik).
Nie zgłoszono uwag. 
Uchwała Nr XLV/355/10 Rady Gminy Masłów w sprawie ogłoszenia VI edycji konkursu  
na najładniejsze sołectwo w gminie Masłów 2010 roku – podjęta została w głosowaniu 15 
„za”, jednogłośnie. Uchwał stanowi załącznik protokołu.

Ad. 21.
Informacja o stanie mienia komunalnego.
Zgodnie  z  obowiązkiem,  Wójt  przedstawił  informację  o  stanie  mienia  komunalnego, 
stanowiącą załącznik niniejszego protokołu.
Radni nie zgłosili uwag w tym punkcie.

Ad. 22.
Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
Radny Kazimierz Łakomiec zwrócił się z pytaniem, dotyczącym rozstrzygnięcia wniosku 
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w sprawie wydłużenia linii nr 10, tak by dojeżdżała do cmentarza.
Pan Roch Bahyrycz – Zastępca Wójta wyjaśnił,  że w odpowiedzi na wniosek wpłynęła 
odpowiedź odmowna z Miejskiego Zarządu Dróg w Kielcach.
Wójt  dodał,  że przeprowadził  rozmowy z dyrektorem Sosnowskim w sprawie zmian na 
liniach  komunikacyjnych  z  terenu  gminy. Otrzymaliśmy  jednoznaczne  stanowisko,  że 
ewentualne zmiany zostaną rozpatrzone pod koniec roku, ze skutkiem od następnego roku.
Radny Mirosław Januchta poprosił o wizję w terenie służb drogowych pod kątem stanu dróg 
i bezpieczeństwa. Radny zapytał również, czy urząd otrzymał informację o likwidacji busa, 
który kursuje na trasie Mąchocice Kapitulne – Kielce.
Vice-wójt  odpowiedział,  że  taka  informacja  nie  dotarła;  zaś  w  sprawie  zgłoszeń 
dotyczących stanu drogi – indywidualne pisma mieszkańców wraz z pismem przewodnim w 
sprawie  obsunięć  ogrodzeń,  w  wyniku  modernizacji  drogi  wojewódzkiej,  przekazane 
zostały do właściciela drogi, czyli Wojewódzkiego Zarządu Dróg. 
Wójt Włodzimierz Korona uzupełnił wypowiedź informując, że w korespondencji zwrotnej 
otrzymaliśmy informację, że przyczyną tego stanu są nieczystości ciekłe odprowadzane do 
rowów.  Jednocześnie  w  piśmie  zalecone  zostały  kontrole  w  tym  zakresie,  które 
przeprowadziliśmy wstępnie, mimo dużych ilości śniegu.  Wójt poinformował, że kontrole 
te nie odzwierciedlały stanu wskazanego w piśmie WZD.
Radny  Robert  Fortuna  zwrócił  się  z  pytaniem  dotyczącym  funduszu  na  sport 
kwalifikowany;  skoro  mamy  wydzielone  12.000  zł  w  budżecie,  czy  można  już 
rozdysponowywać środki.
W odpowiedzi Wójt wyjaśnił procedury związane ze zgłaszaniem wniosków i potwierdził 
szybkie przekazanie środków na ten cel. 
Radny  Fortuna  zapytał  również  jak  wygląda  sytuacja  z  pozyskaniem  gimbusa  i 
poinformował o zniszczonym znaku i stercie śmieci przy pętli autobusowej w Brzezinkach, 
koło cmentarza.
Wójt odpowiedział, że zostanie to naprawione. Zaś w sprawie gimbusa, Wójt poinformował, 
że mimo kilku podejmowanych prób i  zgłoszeń do wojewody,  nie  uruchomione zostały 
środki na gimbusy. 
Radny  Andrzej  Pedrycz  poprosił  o  poprawienie  nawierzchni  na  ul.  Wspólnej  w  Woli 
Kopcowej oraz zgłosił potrzebę częstszych kontroli drogowych motocyklistów, ze względu 
na nadmierny hałas. 
Wójt  odpowiedział,  że nie ma możliwości zabronienia motocyklistom poruszania się po 
drogach, choć sposób w jaki się przemieszczają często bywa uciążliwy, nie tylko w Woli 
Kopcowej, ale w całej gminie. Natomiast, co do ul. Wspólnej, postaramy się doprowadzić ją 
do takiego stanu, by była przejezdna.
Radny Tadeusz Kumański zapytał o pismo skierowane do urzędu gminy przez komisarza 
Wyborczego, który zalecił zdjęcie mandatu w Wiśniówce. Radny zapytał jak przedstawia się 
sytuacja.
Wójt  Włodzimierz  Korona  odpowiedział,  że  Komisarz  Wyborczy  przekazał  pismo,  w 
którym wskazuje na dzień 31.12.2009 r., że według arytmetycznych danych należy zdjąć 
mandat w Wiśniówce a zwiększyć ilość mandatów w Masłowie Pierwszym. Wójt wyjaśnił 
procedurę podjęcia takich decyzji, które należą do kompetencji Rady oraz poinformował o 
możliwościach jakimi dysponuje Komisarz Wyborczy.
Radny Rafał  Brzoza  zapytał  czy  Komisarz  Wyborczy z  własnej  inicjatywy podjął  takie 
działania.
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Wójt  odpowiedział,  że  obowiązkiem  Komisarza  jest  bieżące  analizowanie  kwartalnych 
sprawozdań z migracji ludności, na podstawie których zleca się zmiany.
Radny Robert Fortuna zapytał czy zakończyła się procedura zmian dotyczących przysiółka 
Radostowa.
Wójt poinformował, że ze strony urzędu, wszystkie formalności zostały zakończone. W tej 
chwili czekamy na informację z powiatu.
Pan  Tomasz  Lato  –  Przewodniczący  rady  Powiatu  poinformował,  że  Powiat  również 
zakończył procedurę i przesłał informację do Wojewody.
Radny Rafał Brzoza zapytał, kto będzie reprezentował interesy sołectwa Wiśniówka, jeżeli 
zapadnie decyzja o zdjęciu mandatu.
Wójt odpowiedział, że w zależności od decyzji Rady istnieje możliwość połączenia dwóch 
sołectw do jednego okręgu, jak to ma miejsce w przypadku Masłowa Drugiego i Doliny 
Marczakowej. Wójt wyjaśnił konieczność powiązań, np. poprzez przynależność terytorialną, 
warianty jakie  może podjąć  Rada Gminy oraz  konsekwencje nie  podjęcia  decyzji  w tej 
sprawie.
Więcej uwag nie zgłoszono.  

Ad. 23.
Sprawy organizacyjne, komunikaty.
Przewodnicząca  rady  przypomniała,  że  z  końcem czerwca  upływa  termin  na  składanie 
oświadczeń majątkowych. 
Po wyczerpaniu tematyki o godzinie 16.15 Przewodnicząca Rady podziękowała za udział w 
obradach i zamknęła posiedzenie. 

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