
Protokół Nr XLVI/2010

z sesji Rady Gminy Masłów, 

która odbyła się w dniu 29 kwietnia 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. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/163/04 Rady Gminy Masłów z dnia 

27  maja  2004  roku  w  sprawie  uchwalenia  Statutu  Gminnego  Ośrodka  Pomocy 

Społecznej w Masłowie.

7. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Masłów za 2009 rok (wraz ze 

sprawozdaniem rocznym  z  wykonania  planu  finansowego  samorządowych  instytucji 

kultury).

a) przedstawienie Radzie Gminy sprawozdania przez Wójta Gminy,

b)  przedstawienie  opinii  z  wykonania  budżetu  za  rok  2009 przez  Przewodniczącego 

Komisji Rewizyjnej,

c) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,

d)  głosowanie  nad  projektem  uchwały  w  sprawie  udzielenia  absolutorium  Wójtowi 

Gminy Masłów z tytułu wykonania budżetu za 2009 rok.

8. Projekt uchwały w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze, ustalenie ich granic i 

numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym w wyborach 

do Rady Gminy w Masłowie.

9. Projekt uchwały w podziału gminy na obwody głosowania, określenie ich numerów i 

granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. 

10. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/62/07 Rady Gminy Masłów z dnia 

26.04.2007  r.  w  sprawie  przystąpienia  do  sporządzenia  miejscowego  planu 

zagospodarowania  przestrzennego  sołectwa  Dolina  Marczakowa  w  jego  granicach 
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administracyjnych.

11. Projekt  uchwały  w  sprawie  przeprowadzenia  konsultacji  z  mieszkańcami  sołectwa 

Ciekoty w przedmiocie nadania nazwy ulicy w obrębie Ciekoty, gmina Masłów

12. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy.

13. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej.

14. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.

15. Sprawy organizacyjne, komunikaty.

Ad. 1.
Otwarcie sesji. 
Przewodnicząca Rady Gminy Genowefa Jaros w dniu 29 kwietnia 2010 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.
Wójt poprosił o zdjęcie z porządku obrad punktu 8 – projekt uchwały w sprawie podziału 
gminy na okręgi wyborcze, ustalenie ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych 
w każdym okręgu wyborczym w wyborach do Rady Gminy w Masłowie,  w związku z 
oczekiwaniem na odpowiedź od Komisarza Wyborczego do pisma złożonego przez radnego 
Tadeusza Kumańskiego.
W  związku  z  obecnością  przedstawicieli  Państwowej  Inspekcji  Pracy  w  Kielcach, 
Przewodnicząca  Rady  poprosiła  również  o  przyjęcie  punktu  5a  –  wyróżnienie  dla 
pracodawcy z Gminy Masłów, w ramach upowszechniania dobrych praktyk przestrzegania 
przepisów prawa i bezpieczeństwa pracy.
W głosowaniu 15 „za”, jednogłośnie radni przyjęli proponowane 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.
Nie zgłoszono uwag.
W głosowaniu: 13 „za”, przy 1 głosie „przeciw” i 1 „wstrzymującym się” protokół Nr XLV 
został przyjęty.
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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.
Wyróżnienie  dla  pracodawcy  z  Gminy  Masłów,  w  ramach  upowszechniania  dobrych 
praktyk przestrzegania przepisów prawa i bezpieczeństwa pracy.
Przedstawiciele  Państwowej  Inspekcji  Pracy  w Kielcach  wręczyli  wyróżnienie  dla  pana 
Roberta  Dolezińskiego  –  właściciela  firmy  „Rocar”,  za  szerzenie  dobrych  praktyk 
bezpieczeństwa i higieny pracy w firmie.

Ad. 6.
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/163/04 Rady Gminy Masłów z dnia 27 
maja 2004 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Masłowie.
Pani Monika Dolezińska – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Masłowie 
przedstawiła szczegółowo projekt uchwały.
Komisja  Oświaty,  Kultury,  Opieki  Społecznej  i  Promocji  Gminy,  dnia  26.04.2010 roku 
pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały (stanowi załącznik protokołu). 
Komisja  Budżetu  i  Finansów,  dnia  26.04.2010  roku  pozytywnie  zaopiniowała  niniejszy 
projekt (stanowi załącznik).
Nie zgłoszono uwag. 
Uchwała  Nr  XLVI/356/10  Rady  Gminy  Masłów  w  sprawie  zmiany  uchwały  Nr  
XXI/163/04  Rady  Gminy  Masłów  z  dnia  27  maja  2004  roku  w  sprawie  uchwalenia  
Statutu  Gminnego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w  Masłowie –  podjęta  została  w 
głosowaniu 15 „za”, jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik protokołu.

Ad. 7.
Rozpatrzenie sprawozdania  z wykonania  budżetu Gminy Masłów za 2009 rok (wraz ze 
sprawozdaniem  rocznym  z  wykonania  planu  finansowego  samorządowych  instytucji 
kultury).

a) przedstawienie Radzie Gminy sprawozdania przez Wójta Gminy,

Wójt  Włodzimierz  Korona  omówił  szczegółowo  ujęte  w  sprawozdaniu  zadania 
inwestycyjne zrealizowane w roku 2009.
Skarbnik Gminy Małgorzata Kumór przedstawiła sprawozdanie w ujęciu finansowym oraz 
odczytała uchwałę Nr 51/2010 VIII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w Kielcach z dnia 16 kwietnia 2010 roku w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania 
budżetu Gminy Masłów za 2009 rok (stanowi załącznik protokołu).
Pani Agnieszka Wódkowska przedstawiła sprawozdanie finansowe instytucji kultury za  rok 
2009 (stanowi załącznik).

b)  przedstawienie  opinii  z  wykonania  budżetu  za  rok  2009 przez  Przewodniczącego 
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Komisji Rewizyjnej,

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – radny Rafał Lis odczytał opinię Komisji Rewizyjnej 
z dnia 12 kwietnia 2010 roku w sprawie wykonania budżetu gminy za 2009 rok (stanowi 
załącznik protokołu).

c) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,

Radny Rafał Lis – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił stanowisko Regionalnej 
Izby Obrachunkowej do wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Masłów za rok 
2009,  wyrażonej  w uchwale   Nr  52/I?2010  VIII  Składu  Orzekającego regionalnej  Izby 
Obrachunkowej w Kielcach z dnia 16 kwietnia 2010 roku (stanowi załącznik).
W dyskusji:

− Radny Rafał Brzoza wyjaśnił, że gdyby głosowanie było wyrazem sympatii, byłby 
za. Jednak jest to rozliczenie z wykonania budżetu, w związku z powyższym, radny 
uważa, że wobec wyborców nie w porządku byłoby nie zapytać o wykonanie pętli 
autobusowej w Dolinie Marczakowej, przyjęte do wieloletniego planu finansowego i 
nie wykonane.  Faktem jest,  ze w trakcie roku budżetowego, kwota na to zadanie 
została zmniejszona.

− Wójt Włodzimierz Korona wyjaśnił,  że budowa pętli  wiązała się z koniecznością 
nabycia własności na grunt przejęty od Kieleckiej Kopalni Kwarcytu w Wiśniówce. 
Grunt  ten  wymaga  przekwalifikowania  z  gruntów  leśnych  na  cele  nieleśne. 
Procedura  ta  została  rozpoczęta  w  2008r.,  ale  do  jej  zakończenia  konieczna  jest 
zmiana  planu  zagospodarowania.  W  2009r.  Kieleckie  Kopalnie  Kwarcytu  w 
Wiśniówce  przekazały  nieodpłatnie  odpad  kamienny,  który  został  przewieziony  i 
wyplantowany na terenie przeznaczonym pod pętlę.  Część placu umożliwiającego 
nawracanie  pojazdów  poprawiona  została  kruszywem  zakupionym  w  ramach 
środków na wydatki bieżące. 

− Radny Bogusław Moskal zapytał dlaczego w takim układzie, zrobiona została droga, 
skoro pętli nie można było zrobić.

− Pan  Dariusz  Korczyński  odpowiedział,  że  w  planie  zagospodarowania 
przestrzennego dla sołectwa Wiśniówka, przyjęty został zapis dotyczący tej drogi, 
więc  jest  to  podstawa  do  jej  uporządkowania.  Natomiast  w  przypadku  działki 
przeznaczonej  pod  pętlę,  byliśmy  na  etapie  przekazywania  jej  od  Lasów 
Państwowych,  więc  nie  byliśmy  w  tym  momencie  właścicielem  działki,  co 
uniemożliwiało wykonanie tam jakichkolwiek prac.

− Radny  Moskal  zapytał  również  o  rozplantowanie  ziemi  za  kwotę  3.000  zł  na 
podstawie umowy z 17.12.2009 r.

− pan Korczyński odpowiedział,  że prace wykonywane są sukcesywnie;  ziemia jest 
dowożona w miarę możliwości jej pozyskania i rozplantowana.

Więcej pytań radni nie zgłosili. Przewodnicząca zamknęła dyskusję.

d) głosowanie  nad  projektem  uchwały  w  sprawie  udzielenia  absolutorium  Wójtowi 

Gminy Masłów z tytułu wykonania budżetu za 2009 rok.

Przewodnicząca Rady Gminy odczytała proponowany projekt i przystąpiła do głosowania.
Uchwała  Nr  XLVI/357/10  Rady  Gminy  Masłów  w  sprawie  udzielenia  absolutorium  
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Wójtowi Gminy Masłów z tytułu wykonania budżetu za 2009 rok  – przyjęta  została w 
głosowaniu: 12 „za”,

2 „przeciw”,
1 „wstrzymujący się”

Uchwała stanowi załącznik protokołu.

Ad. 9.
Projekt uchwały w sprawie podziału gminy na obwody głosowania, określenie ich numerów 
i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
Wraz  z  materiałami  przekazane  zostało  stanowisko  Delegatury  Wyborczej  w  Kielcach. 
Bogusław Krukowski – Sekretarz Gminy Masłów omówił szczegółowo temat.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu.
Uchwała Nr XLVI/358/10 Rady Gminy Masłów w sprawie podziału gminy na obwody  
głosowania,  określenie  ich  numerów  i  granic  oraz  siedzib  obwodowych  komisji  
wyborczych  –  podjęta  została  w głosowaniu  15  „za”,  jednogłośnie  i  stanowi  załącznik 
protokołu.

Ad. 10.
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/62/07 Rady Gminy Masłów z dnia 
26.04.2007  r.  w  sprawie  przystąpienia  do  sporządzenia  miejscowego  planu 
zagospodarowania  przestrzennego  sołectwa  Dolina  Marczakowa  w  jego  granicach 
administracyjnych.
Temat przedstawił Dariusz korczyński – Kierownik BiGP.
Komisja Ochrony Środowiska, Gospodarki Gruntami i Rolnictwa, w dniu 26.04.2010 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,  związanym z podziałem terenu na dwie 
części; czy nie istnieje obawa oprotestowania takiego podziału
pan Korczyński odpowiedział,  że wydzielona część II,  to obszar planowanego zbiornika 
wodnego, gdzie nie uzyskano pozytywnej opinii  programu Natura 2000. pozostała część 
zostanie zaprojektowana.
Nie zgłoszono więcej uwag. 
Uchwała Nr XLVI/359/10 Rady Gminy Masłów w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/62/07 
Rady  Gminy  Masłów  z  dnia  26.04.2007  r.  w  sprawie  przystąpienia  do  sporządzenia  
miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego sołectwa Dolina  Marczakowa w  
jego granicach administracyjnych – została przyjęta w głosowaniu 15 „za”, jednogłośnie i 
stanowi załącznik protokołu.

Ad. 11.
Projekt uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectwa Ciekoty 
w przedmiocie nadania nazwy ulicy w obrębie Ciekoty, gmina Masłów.
Pan Dariusz Korczyński – Kierownik BiGP szczegółowo przedstawił projekt.
Komisja  Ochrony  Środowiska,  Gospodarki  Gruntami  i  Rolnictwa w dniu  26.04.2010 r. 
pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały (stanowi załącznik protokołu). 
Uwag nie zgłoszono. 
Uchwała Nr XLVI/360/10 Rady Gminy Masłów w sprawie przeprowadzenia konsultacji z  
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mieszkańcami sołectwa Ciekoty w przedmiocie nadania nazwy ulicy w obrębie Ciekoty,  
gmina Masłów – podjęta została w głosowaniu 15 „za”, jednogłośnie.  Uchwała stanowi 
załącznik protokołu.

Ad. 12.
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy.
Omówienia tematu dokonała pani Małgorzata Kumór – Skarbnik Gminy.
Komisja Budżetu i Finansów w dniu 26.04.2010 r zaopiniowała pozytywnie przedstawiony 
projekt uchwały (stanowi załącznik).
Radny Robert Fortuna zwrócił się z pytaniem, z czego wynika kwota dodatkowych 90.000zł 
na „Szklany Dom”.
Pan Roch Bahyrycz – Zastępca Wójta wyjaśnił dodatkowe koszty, wynikłe w trakcie prac, 
m.in.  wykonanie  opaski  odwadniającej  wokół  dworku  Stefana  Żeromskiego,  budowę 
dodatkowych ścianek wynikającą ze zmiany przepisów BHP.
Nie wniesiono więcej uwag. 
Uchwała Nr XLVI/361/10 Rady Gminy Masłów w sprawie zmiany uchwały budżetowej  
gminy – podjęta została w głosowaniu 14 „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym się” i stanowi 
załącznik protokołu.

Ad. 13.
Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej.
Pani Małgorzata Kumór – Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów odczytał pozytywną opinię do omawianego 
projektu (stanowi załącznik).
Nie zgłoszono uwag. 
Uchwała Nr XLVI/362/10 Rady Gminy Masłów w sprawie udzielenia pomocy finansowej  
–  została  przyjęta  w  głosowaniu  14  „za”,  przy  1  głosie  „przeciw”.  Uchwała  stanowi 
załącznik protokołu.

Ad. 14.
Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
Radny Tadeusz kumański zapytał, czy prawdą jest, ze będzie budowana spalarnia śmieci w 
Wiśniówce.
Wójt odpowiedział, że  nie.
Radny  Mirosław  Januchta  zapytał,  czy  są  przymiarki  do  wprowadzenia  nazw  ulic  w 
Mąchocicach Kapitulnych.
Wójt  odpowiedział,  że  w  związku  z  ogromem  prac  inwestycyjnych,  na  ten  rok  nie 
planowaliśmy  żadnych  zmian  administracyjnych  w  związku  z  wprowadzeniem  ulic. 
Przymiarki  do  zmiany  w  Ciekotach  wynikły  z  faktu  iż  zakończony  został  podział 
administracyjny i  adresy na tej  części  Ciekot ulegną zmianie.  W związku z powyższym 
postanowiliśmy  wprowadzić  ulicę  w  tej  części.  Natomiast  w  przypadku  Mąchocic 
Kapitulnych musimy się mierzyć z konsultacjami społecznymi na dużą skalę.
Radny Robert Fortuna poruszył sprawy:

− uszkodzonej po zimie części nawrotki linii 38,
− ponowna prośba o ustawienie koszy na śmieci,
− duża ilość piachu na drodze, po zimie, m.in. w okolicy dawnej mleczarni,
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− zgłoszenie dużej wyrwy w drodze między miejscowością Mąchocice – Scholasteria a 
Brzezinki,

− duże uszkodzenia drogi powiatowej w Mąchocicach – Scholasterii.
Pan Tomasz Lato – Przewodniczący Rady Powiatu poinformował,  że ekipa remontująca 
drogi  powiatowe została  skierowana  na  teren  gminy  Masłów,  w związku z  powyższym 
wszystkie usterki zostały przekazane i będą sukcesywnie usuwane.
Radny  Rafał  Lis  poprosił  o  dosypanie  kamienia  przy  studzienkach  usytuowanych  w 
kierunku ul. Ciekockiej.
Wójt poprosił o zgłoszenie tej sprawy bezpośrednio do pani Jarosz i ustalenie szczegółów.
Radny Tadeusz kumański zgłosił potrzebę naprawy placu zabaw w Wiśniówce.
Wójt poinformował,  ze rusza akcja „wesoła szkoła”, którego częścią jest remont placów 
zabaw, w związku z  powyższym przeprowadzamy remanent placów w gminie.
Radna Aniela Cedro poprosiła o naprawę drogi w kierunku Koszarki oraz o wyczyszczenie 
rowów.
Radny Bogusław Moskal zapytał jaka kwota z tytułu podatku wpłynęła do urzędu gminy, za 
teren  sprzedany  w  Masłowie  Pierwszym.  Radny  zapytał  również,  czy  nastąpił  odbiór 
chodnika w Masłowie Drugim.
W kwestii pierwszej, Wójt odpowiedział, że odpowiedź zostanie przygotowana i przekazana 
radnemu na piśmie. Zaś w drugiej sprawie, pan Tomasz Lato poinformował,  że odbioru 
jeszcze nie było, prace są zakończone, pozostały jeszcze drobne poprawy, które zostaną 
wykonane.
Radny Fortuna zgłosił, że na części chodnika popękały płyty.
Wójt  odpowiedział,  że  zgłosimy  to  do  Wojewódzkiego  Zarządu  Dróg,  gdyż  to  on  jest 
wykonawcą chodnika.
Sołtys  Jan  Sobecki  zwrócił  się  z  pytaniem,  czy  jest  szansa  na  utworzenie  zatoczki 
autobusowej w obrębie szkoły, gdyż autokar dowożący dzieci parkuje na drodze, w związku 
z  tym ruch jest znacząco utrudniony.
Radny Fortuna dodał, że przy zlokalizowanych niedaleko ośrodku zdrowia i aptece również 
istnieje ten problem.
Wójt  wyjaśnił  sytuację  wynikającą z  prac  prowadzonych na działce  gminnej  w obrębie 
ośrodka  zdrowia  i  planowanych zmianach organizacji  ruch  w obrębie  budynku ośrodka 
zdrowia i Agronomówki.
Sołtys  Sołectwa  Wiśniówka  pani  Maria  Bysiak  poinformowała,  że  zgłaszała  problem 
pochyłego chodnika w obrębie zjazdu z drogi krajowej, jednak otrzymała odpowiedź, że jest 
to  problem  gminy.  W  związku  z  tym,  sołtys  poprosiła  o  ustawienie  barierki  wzdłuż 
chodnika, gdyż jest to bardzo stromy i śliski teren. 
Wójt odpowiedział,  że sprawdzimy to miejsce i  zgłosimy pismem z urzędu konieczność 
poprawienia tego odcinka.
Sołtys  Ryszard  Januchta  zgłosił  potrzebę;  wymiany  kilku  żarówek  obok  posesji  nr  22, 
wyczyszczenia rowów oraz ustawienia znak informującego o zakręcie,  gdyż w ostatnim 
czasie była tam kolizja.
Pan Tomasz Lato zabrał głos odnośnie oświetlenia w kierunku Ciekot, gdzie wymienione 
zostały żarówki, jednak prawdopodobnie w wyniku usterki 13 żarówek znowu zgasło. Pan 
Lato  poprosił  również  o  wystosowanie  pisma  do  zakładu  energetycznego  w  sprawie 
wymiany starych słupów na okrągłe. 

Ponadto,  pan  Przewodniczący  Rady  Powiatu  poinformował,  że  otrzymuje  szereg 
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zgłoszeń  z  prośbą  o  interwencję  w  NZOZ  i  wymuszenie  możliwości  rejestracji 
telefonicznej,  gdyż mieszkańcy z odległych miejscowości muszą jeździć kilkakrotnie do 
ośrodka,  żeby  się  zarejestrować  i  na  wizytę.  Dużo  do  życzenia  pozostawiają  również 
godziny przyjmowania pacjentów, które znacznie odbiegają od informacji wywieszonej w 
ośrodkach.
W odpowiedzi, wójt wyjaśnił, że skierowane zostanie pismo do właściciela NZOZ.
Więcej uwag nie zgłoszono.  

Ad. 15.
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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