
Protokół Nr IV/2011

z sesji Rady Gminy Masłów, 

która odbyła się w dniu 27 stycznia 2011 roku

Tematyka sesji:
1) Otwarcie sesji.

2) Stwierdzenie quorum.

3) Przyjęcie porządku obrad.

4) Przyjęcie protokołu Nr III z poprzednich sesji.

5) Sprawozdanie Wójta z pracy Wójta i Urzędu Gminy w okresie między sesjami.

6) Projekt  uchwały  w  sprawie określenia  formy  organizacyjno  –  prawnej  szkół 

prowadzonych przez gminę Masłów. 

7) Projekt  uchwały  w  sprawie  przyjęcia  do  realizacji  projektu  systemowego 

„Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w gminie Masłów".

8) Projekt uchwały w sprawie dzierżawy części działki nr 497 położonej w obrębie 

ewidencyjnym Masłów Pierwszy dla potrzeb Gminy Masłów na okres 3 lat.

9) Projekt  uchwały  w  sprawie  uchwalenia  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  dla 

Gminy Masłów.

a) przedstawienie projektu uchwały,

b) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,

c) dyskusja nad projektem uchwały,

d) głosowanie nad przyjęciem uchwały.

10)Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Masłów na 2011 rok.

a) przedstawienie projektu uchwały budżetowej,

b) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,

c) odczytanie opinii komisji stałych Rady Gminy Masłów,

d) stanowiska Wójta w sprawie złożonych wniosków,

e) dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,

f) głosowanie nad przyjęciem uchwały budżetowej na 2011 rok.
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11)Przyjęcie sprawozdań z pracy Komisji stałych Rady Gminy Masłów za 2010 rok.

12)Projekt  uchwały  w  sprawie  zatwierdzenia  planów  pracy  komisji  stałych  Rady 

Gminy Masłów na 2011 r.

13)Interpelacje, wnioski i zapytania.

14)Sprawy organizacyjne, komunikaty.

Ad. 1.
Otwarcie sesji. 
Stosownie do art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, w dniu 27 stycznia 2011 roku 
o  godzinie  14.10  Przewodnicząca  Rady  Gminy  Masłów –  Genowefa  Jaros,  otworzyła 
obrady. Przewodnicząca przywitała radnych, sołtysów i gości.

Ad. 2.
Stwierdzenie quorum.
Na dzisiejszej sesji obecnych jest 15 radnych - 100 %, co jest podstawą do podejmowania 
prawomocnych uchwał.
Lista obecności stanowi załącznik Nr 1 niniejszego protokołu.

Ad. 3.
Przyjęcie porządku obrad.
Przewodnicząca przedstawiła proponowany porządek obrad.
Porządek obrad został przyjęty w głosowaniu 15 „za”, jednogłośnie i stanowi załącznik 
protokołu.

Ad. 4.
Przyjęcie protokołu Nr III z poprzednich sesji.
W głosowaniu 15 „za”, jednogłośnie protokół Nr III/2010 został przyjęty.

Ad. 5.
Sprawozdanie Wójta z pracy Wójta i Urzędu Gminy w okresie między sesjami.
Materiał radni otrzymali w statutowym terminie i stanowi załącznik protokołu.
Wójt  Ryszard  Pazera  przedstawił  sprawozdanie,  które  zostało  przyjęte  do  akceptującej 
wiadomości.

Ad. 6.
Projekt uchwały w sprawie określenia formy organizacyjno – prawnej szkół prowadzonych 
przez gminę Masłów.
Pani  Irena  Kundera  –  Kierownik  SZOO  przedstawiła  projekt  uchwały,  wynikający  z 
regulacji prawnej, w związku ze zmianą ustawy o finansach publicznych.
Komisja Oświaty, Kultury, Opieki Społecznej i Promocji Gminy, na posiedzeniu w dniu 
17.01.2011 roku zaopiniowała pozytywnie omawiany projekt (stanowi załącznik).
Nie zgłoszono uwag.
Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały.
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Uchwała Nr IV/20/11 Rady Gminy Masłów w sprawie określenia formy organizacyjno –  
prawnej szkół prowadzonych przez gminę Masłów – została przyjęta w głosowaniu 15 
„za”, jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik protokołu. 

Ad. 7.
Projekt  uchwały  w  sprawie  przyjęcia  do  realizacji  projektu  systemowego 
„Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w gminie Masłów”.
Pani Irena Kundera – Kierownik SZOO przedstawiła szczegółowo projekt.
Komisja Oświaty, Kultury, Opieki Społecznej i Promocji Gminy, na posiedzeniu w dniu 
17.01.2011 roku zaopiniowała pozytywnie omawiany projekt (stanowi załącznik).
Nie zgłoszono uwag.
Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały.
Uchwała Nr IV/21/11 Rady Gminy Masłów w  sprawie  przyjęcia do realizacji projektu 
systemowego „Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w gminie Masłów” – 
podjęta została w głosowaniu 15 „za”, jednogłośnie i stanowi załącznik protokołu. 

Ad. 8.
Projekt  uchwały  w  sprawie  dzierżawy  części  działki  nr  497  położonej  w  obrębie 
ewidencyjnym Masłów Pierwszy dla potrzeb Gminy Masłów na okres 3 lat.
Pan  Dariusz  Korczyński  –  Kierownik  BiGP przedstawił  projekt,  dotyczący  dzierżawy 
części  działki  na  okres  3  lat,  zlokalizowanej  przy  szlaku  turystycznym,  na  której 
umiejscowiona została platforma widokowa.
Komisja Ochrony Środowiska, Gospodarki Gruntami i Rolnictwa w dniu 20.01.2011 roku 
pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt.
Komisja Budżetu i Finansów w dniu 21.01.2011 roku pozytywnie zaopiniowała projekt.
Nie zgłoszono uwag.
Uchwała Nr IV/22/11 Rady Gminy Masłów w  sprawie dzierżawy części działki nr 497 
położonej  w  obrębie  ewidencyjnym Masłów Pierwszy  dla  potrzeb  Gminy  Masłów na  
okres  3  lat –  została  przyjęta  w  głosowaniu  15  „za”,  jednogłośnie.  Uchwała  stanowi 
załącznik protokołu. 

Ad. 9.
Projekt  uchwały  w  sprawie  uchwalenia  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  dla  Gminy 
Masłów.

a) przedstawienie projektu uchwały
Pani Małgorzata Kumór – Skarbnik Gminy omówiła szczegółowo projekt uchwały.

b) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej
Skarbnik Gminy odczytała Uchwałę Nr 101/II/2010 VIII Składu Orzekającego Regionalnej 
Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 6 grudnia 2010 roku w sprawie opinii o projekcie 
uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011 – 2016 Gminy Masłów 
(stanowi załącznik protokołu).
Komisja Budżetu i Finansów w dniu 21.01.2011 roku pozytywnie zaopiniowała omawiany 
projekt.
Komisja Ochrony Środowiska, Gospodarki Gruntami i Rolnictwa w dniu 20.01.2011 roku 
pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt.
Komisja Oświaty, Kultury, Opieki Społecznej i Promocji Gminy, na posiedzeniu w dniu 
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17.01.2011 roku zaopiniowała pozytywnie omawiany projekt.
c) dyskusja nad projektem uchwały

Brak głosów w dyskusji.
d) głosowanie nad projektem uchwały

Przewodnicząca odczytała projekt.
Uchwała Nr IV/23/11 Rady Gminy Masłów w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 
Finansowej dla Gminy Masłów – została podjęta w głosowaniu 15 „za”, jednogłośnie i 
stanowi załącznik protokołu. 

Ad. 10.
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Masłów na 2011 rok.

a) przedstawienie projektu uchwały budżetowej
Pani Małgorzata Kumór – Skarbnik Gminy omówiła szczegółowo projekt uchwały.
Dochody budżetu: 26.019.153,00 zł,
Wydatki budżetu Gminy: 29.993.010,00 zł,
Deficyt budżetu gminy:   3.973.857,00 zł.

b) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej
Uchwała  Nr 99/II/2010 VIII  Składu Orzekającego Regionalnej  Izby Obrachunkowej  w 
Kielcach z dnia 6 grudnia 2010 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej 
Gminy Masłów na 2011rok została odczytana przez Skarbnik Gminy (stanowi załącznik 
protokołu).

c) odczytanie opinii komisji stałych Rady Gminy Masłów
Komisja Oświaty, Kultury, Opieki Społecznej i Promocji Gminy, na posiedzeniu w dniu 17 
stycznia 2011 roku pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu na 2011 rok w zakresie: dział 
750 - „Promocja gminy”, dział 801 - „Oświata i wychowanie”, dział 854 - „Edukacyjna 
Opieka Wychowawcza”, dział 852 - „Pomoc Społeczna”, dział 921 - „Kultura i Opieka 
Dziedzictwa narodowego”, dział 926 - „Kultura Fizyczna i Sport”.
Komisja  Budżetu  i  Finansów w dniu  21  stycznia  2011 roku zaopiniowała  pozytywnie 
projekt budżetu na 2011 rok.
Komisja do spraw Inwestycji ,  w dniu 20 stycznia 2011 roku pozytywnie zaopiniowała 
przedstawiony projekt budżetu gminy na rok 2011.
Komisja Ochrony Środowiska, Gospodarki Gruntami i Rolnictwa w dniu 20 stycznia 2011 
roku  pozytywnie  zaopiniowała  projekt  uchwały  w sprawie  uchwalenia  budżetu  Gminy 
Masłów na 2011 r. w części dotyczącej działu 010, 020, 700 i 900 oraz w dziale 63095 – 
zadania pn. „Budowa zbiornika retencyjnego w dolinie Marczakowej” i w rozdziale 60017 
– zadania pn. „Podział i przejęcie gruntów pod potrzeby budowy drogi -ul. Świerczyńska 
w Masłowie Pierwszym”. 

d) stanowisko Wójta w sprawie złożonych wniosków
Wójt Ryszard Pazera odniósł się do przedstawionego projektu budżetu, uzasadniając jego 
konstrukcję.
Przewodnicząca  Rady  poprosiła  o  przedstawienie  wniosków,  jakie  zostały  złożone  na 
poszczególnych komisjach.
Przewodniczący Komisji do spraw Inwestycji odczytał wnioski:
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− Nr 1: zadanie pn. „Wykonanie projektu chodnika od szkoły w Masłowie Drugim do 
Dąbrowy Łąki”, środki w wysokości 20.000 zł należy pozyskać z kredytu.

Komisja Budżetu i Finansów negatywnie zaopiniowała ten wniosek. WNIOSEK ZOSTAŁ 
ODRZUCONY.

− Nr 2: zadanie pn. „Wykonanie drogi Masłów Pierwszy – Masłów Drugi o nr 957, 
652 (na rzece)”, środki w wysokości 1.700.000 zł należy pozyskać z kredytu. 

Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała zgłoszony wniosek.
Wójt nie wyraził zgody na zwiększenie kredytu. WNIOSEK ZOSTAŁ ODRZUCONY.

− Nr 3: zadanie pn. „Dowieszenie lamp na istniejących słupach w ilości szt. 3 przy ul. 
Leśniej  w  kierunku  Leśniczówki  w  Dąbrowie”,  środki  w  wysokości  15.000  zł 
należy pozyskać z kredytu.

Komisja Budżetu i Finansów negatywnie zaopiniowała ten wniosek. WNIOSEK ZOSTAŁ 
ODRZUCONY.

− Nr 4: zadanie pn. Dowieszenie lampy na istniejącym słupie szt. 1 Masłów Pierwszy 
– Dąbrowa Koszarka”, środki w wysokości 1.500 zł, źródło: kredyt.

Komisja Budżetu i Finansów negatywnie zaopiniowała ten wniosek. WNIOSEK ZOSTAŁ 
ODRZUCONY.

− Nr  5:  zadanie  pn.  Dowieszenie  lamp  w  Masłowie  Pierwszym  przy  głównych 
wejściach na cmentarz szt. 2 wraz z dobudową jednego słupa”, środki w wysokości 
15.000 zł, źródło: kredyt.

Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała zgłoszony wniosek.
Wójt nie wyraził zgody na zwiększenie kredytu. WNIOSEK ZOSTAŁ ODRZUCONY.

− Nr 6:  zadanie pn: „Projektowanie oświetlenia ulicznego w Masłowie Pierwszym 
przy ul. Modrzewiowej (ok. 1000 m)”, wartość zadania 20.000 zł, źródło kredyt. 

Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała zgłoszony wniosek.
Wójt nie wyraził zgody na zwiększenie kredytu. WNIOSEK ZOSTAŁ ODRZUCONY.

− Nr 7: zadanie pn. „ Ułożenie nakładki asfaltowej w woli Kopcowej od nr 1 budynku 
do krzyżówki ulic Świętokrzyska – Kielecka”, wartość zadania 25.000 zł, źródło – 
kredyt.

Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała zgłoszony wniosek.
Wójt nie wyraził zgody na zwiększenie kredytu. WNIOSEK ZOSTAŁ ODRZUCONY.

− Nr 8: przesunięcie środków z funduszu sołeckiego sołectwa Dąbrowa do budżetu 
gminy  tj.  kwoty  22.297,00  zł  z  przeznaczeniem  na  zakup  strojów  dla  zespołu 
Dąbrowianki  w  kwocie  5.000  zł;  na  pokrycie  niezbędnych  kosztów  w  celu 
pozyskania działki pod budowę świetlicy wiejskiej w Dąbrowie w kwocie 5.000 zł 
oraz na opracowanie projektu technicznego oraz wykonanie oświetlenia Dąbrowa 
Koszarka (w obrębie budynku nr 345 Dąbrowa) odcinek o długości ok. 300Mb w 
kwocie 12.297 zł.  

Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała zgłoszony wniosek.
Wójt wyraził zgodę. WNIOSEK PODLEGA GŁOSOWANIU.
Przewodnicząca przystąpiła do głosowania nad omawianym wnioskiem.
Radni, w  głosowaniu: 15 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” - przyjęli wniosek. 

− Nr  9:  zadanie  pn.  „Rozbudowa  budynku  przedszkolnego  (Agronomówki)  w 
Mąchocicach  Kapitulnych  poprzez  dobudowę  klatki  schodowej”,  środki  w 
wysokości 40.000 zł należy pozyskać z kredytu.
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Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała zgłoszony wniosek.
Wójt nie wyraził zgody na zwiększenie kredytu. WNIOSEK ZOSTAŁ ODRZUCONY.
Przewodnicząca  Komisji  Budżetu  i  Finansów  odczytała  wnioski  wypracowane  przez 
Komisję:

– Nr  1:  wycofanie  środków  z  funduszu  sołeckiego  sołectwa  Dąbrowa  w  kwocie 
22.296,80 zł ze względu na niewłaściwe, niejednoznaczne sformułowanie wniosku. 
Powyższa  niewłaściwość  powoduje  niemożność  wpisania  zadania  do  budżetu  z 
wykorzystaniem Funduszu Sołeckiego. 

Wójt wyraził zgodę. 
– Nr  2:  wniosek  o  poszerzenie  mostu  w  miejscowości  Wola  Kopcowa  z 

uwzględnieniem kładki dla pieszych. Koszt – 40.000 zł, źródło finansowania – z 
kredytu.

Wójt nie wyraził zgody na zwiększenie kredytu. WNIOSEK ZOSTAŁ ODRZUCONY.
– Nr  3:  wniosek  o  budowę  parkingu  przy  Ośrodku  Zdrowia  w  Mąchocicach 

Kapitulnych. Koszt zadania: 20.000 zł, Źródło finansowania – z kredytu.
Wójt nie wyraził zgody na zwiększenie kredytu. WNIOSEK ZOSTAŁ ODRZUCONY.

e) dyskusja nad projektem uchwały budżetowej
Radny  Bogusław  Moskal  przedstawił  uzasadnienie  swojego  negatywnego  stanowiska 
wobec takiego kształtu budżetu (wysokie zadłużenie gminy, brak inwestycji w Masłowie 
Drugim). 
Radny Janusz Obara zwrócił się z pytaniem, czy jest możliwość przesunięcia środków z 
funduszu sołeckiego na budowę świetlicy w Dolinie Marczakowej.
Sekretarz wyjaśnił,  że  zgodnie z przepisami nie  można przesunąć środków z funduszu 
sołeckiego. Prawo dopuszcza jedynie zdjęcie zadania i przekazanie kwoty pomniejszonej o 
30%, do budżetu gminy. Sekretarz omówił szczegółowo sytuację związaną z programami 
finansowania dróg. 
Więcej uwag nie zgłoszono. Przewodnicząca Rady zamknęła dyskusję.

f) głosowanie nad projektem uchwały budżetowej na 2011 rok
Uchwała  Nr  IV/24/11  Rady  Gminy  Masłów  w  sprawie uchwalenia  budżetu  Gminy 
Masłów na 2011 rok – przyjęta została w głosowaniu: 14 „za”, 

1 „przeciw”,
0 „wstrzymujących się”.

Uchwała stanowi załącznik protokołu. 

Ad. 11.
Przyjęcie sprawozdań z pracy komisji stałych Rady Gminy Masłów za 2010 rok.
Przewodniczący  poszczególnych  komisji  stałych  Rady  Gminy  Masłów  odczytali 
sprawozdania  z  działalności  komisji  za  rok  2010,  będące  załącznikiem  niniejszego 
protokołu.
Radni nie zgłosili uwag w tym punkcie.

Ad. 12.
Projekt  uchwały  w sprawie  zatwierdzenia  planów pracy  Komisji  stałych  Rady  Gminy 
Masłów na 2011 rok.
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Przewodnicząca Rady poprosiła Przewodniczących Komisji stałych o prezentację planów 
pracy na rok 2011.
1)  Przewodnicząca  Komisji  Oświaty,  Kultury,  Opieki  Społecznej  i  Promocji  Gminy 
przedstawiła plan pracy Komisji (stanowi załącznik protokołu).
2) Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów przedstawiła plan pracy Komisji (stanowi 
załącznik)
3) Przewodniczący Komisji do spraw Inwestycji przedstawił plan pracy Komisji (stanowi 
załącznik).
4)  Przewodniczący  Komisji  Rewizyjnej  przedstawił  plan  pracy  Komisji  (stanowi 
załącznik).
5)  Przewodniczący  Komisji  Ochrony  Środowiska,  Gospodarki  Gruntami  i  Rolnictwa 
przedstawiła plan pracy Komisji (stanowi załącznik protokołu).
Brak uwag w tym punkcie.
Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały.
Uchwała  Nr  IV/25/11  Rady  Gminy  Masłów  w  sprawie  zatwierdzenia  planów  pracy  
Komisji stałych Rady Gminy Masłów na 2011 rok – została przyjęta w głosowaniu 15 
„za”, jednogłośnie i  stanowi załącznik protokołu. 

Ad. 13.
Interpelacje, wnioski i zapytania.
Radny Mirosław Januchta zabrał głos w sprawie wniosków złożonych przez mieszkańców 
na  zebraniu  wiejskim  w  Mąchocicach  Kapitulnych.  Radny  odniósł  się  do  wniosku  o 
przeniesienie  przedszkola,  gdyż  budynek tzw.  Agronomówki  nie  spełnia  warunków do 
prowadzenia przedszkola.
Sekretarz odpowiedział, że problem przedszkola został zgłoszony przez Dyrektor Zespołu 
Szkół i poinformował, że w przyszłości planuje się rozbudowę obiektu dla dzieci w wieku 
3 – 5 lat.
Radny Paweł Jamrożek: w związku z 20-tą rocznicą wizyty Jana Pawła II na terenie gminy 
oraz Jego beatyfikacją radny zaproponował wytypowanie spośród radnych, grupy 2 – 3 
osobowej do przeprowadzenia rozmów z Kurią nt. obchodów rocznicy.
Wójt odpowiedział, że popiera wniosek radnego i zadeklarował, że w stosownym czasie 
podejmie rozmowy. 
Radny  Andrzej  Bawół  zapytał,  czy  jest  jakaś  informacja  nt.  harmonogramu  realizacji 
inwestycji wodociągowania i kanalizacji gminy.
Wójt odpowiedział, że zapoznał się z przygotowanym harmonogramem i przedstawił go 
szczegółowo Radzie. 
Radny Sylwester Wojtyna zapytał, czy znany jest harmonogram na poszczególne sołectwa.
Wójt odpowiedział, że jeszcze nie ma takich opracowań. 
Radna  Małgorzata  Kozubek  zwróciła  się  ze  sprawą  zamontowanej  mapy  w  okolicy 
budynku GOPS; kamera ustawiona w złą stronę, podświetlenie mapy nie działa.
Sekretarz  odpowiedział,  że  zadanie  to  było  realizowane  przez  starostwo  powiatowe  i 
jedynie koordynowane przez gminę, w związku z powyższym możemy jedynie monitować 
sprawę m. in. Za pośrednictwem radnego powiatu. 
Radna  Kozubek  poruszyła  również  sprawę  dalszego  remontu  nawierzchni  ul. 
Świętokrzyskiej  w Woli  Kopcowej i  usunięcie krzaków ograniczających widoczność na 
drodze.
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Rady Powiatu pan Tomasz Lato poinformował, że sesja budżetowa powiatu odbędzie się 
14 lutego. Radny omówił: przedstawiony projekt budżetu powiatu, informując że środki na 
zadania inwestycyjne i remonty są niskie w stosunku do potrzeb; remont drogi w przełomie 
Lubrzanki; remont mostu na Brzezinkach oraz poinformował, że Powiatowy Urząd Pracy 
otrzyma mniejsze środki na realizację zadań (m.in. staże). 
Radny Andrzej  Kułak złożył prośbę o przeanalizowanie sposobu oświetlenia na terenie 
gminy,  gdyż  radny  uważa,  że  część  lamp  ulicznych  jest  zbędna  (świecą  na  prywatne 
posesje) a zamontowane oprawy funkcjonują na przestarzałym systemie, co odbija się na 
opłatach. 
Radny Andrzej  Pedrycz zgodził  się z wnioskiem poprzednika i  poprosił  o sprawdzenie 
stanu oświetlenia.
Wójt zadeklarował, że zajmie się tą sprawą.
Sekretarz  odpowiedział,  że  żarówki  rtęciowe  są  sukcesywnie  wymieniane  na 
energooszczędne. Analiza stanu oświetlenia została przeprowadzona i można ją zobaczyć u 
pani Anny Jarosz.
Radny  Bogusław  Moskal  zgłosił  uszkodzenie  nawierzchni  na  drodze  powiatowej  w 
miejscowości Dąbrowa Koszarka.
Radny Powiatu Tomasz Lato odpowiedział, że odcinek ten jest zgłoszony do remontu.
Radny Janusz Obara zgłosił, że dziś jest ostatni dzień, w którym jeździ bus kursujący prze 
Dolinę Marczakową. Przewoźnik poinformował, że nie opłaca mu się przejazd w związku 
z  tym  zamyka  tę  trasę.  Radny  zwrócił  się  z  pytaniem,  czy  istnieje  możliwość 
dofinansowania przewoźnika bus. 
Wójt odpowiedział, że na obecną chwilę, nie ma takiej możliwości.
Sekretarz  wyjaśnił,  procedurę  przetargową  na  to  zadanie  i  poinformował,  że 
funkcjonowanie  busów  na  terenie  gminy  nie  jest  ustalane  z  gminą.  Przewoźnik  ma 
obowiązek zgłoszenia trasy do urzędu marszałkowskiego, gdzie zapadają decyzje.
Radny  Kazimierz  Rachwał  poruszył  sprawę  sprzedaży  działek  i  niepisanej  umowy 
pomiędzy  radą  i  wójtem,  dotyczącej  pozostawienia  środków  ze  sprzedaży  gruntu  na 
potrzeby sołectwa, w którym dokonano sprzedaży.  Radny poinformował, że w ostatnim 
czasie sprzedane zostały dwie działki w Domaszowicach, w związku z powyższym radny 
ma nadzieję, że będą środki na budowę świetlicy.
Sekretarz odpowiedział, że gmina szuka rożnych możliwości na pozyskanie środków. Póki 
co  w Domaszowicach nie  ma  jeszcze  lokalizacji  tego  obiektu,  więc  procedura  potrwa 
jeszcze jakiś czas, dlatego środki ze sprzedaży zostały przekazane na inne zadania.
Pan Zbigniew Goncerzewicz – przedstawiciel Stowarzyszenia „Żeromszczyzna” zapytał, 
czy  będzie  okazja  do  zapoznania  się  z  mapami  dot.  kanalizacji   na  zbliżających  się 
wyborach sołeckich.
Sekretarz  odpowiedział,  że  wybory  są  na  tyle  czasochłonne,  że  nie  chciałby  mieszać 
konsultacji z wyborami.
Więcej uwag nie zgłoszono.

Ad. 14.
Sprawy organizacyjne, komunikaty.
Sekretarz poruszył dwie sprawy:

1) przypomniał o zbliżających się terminach wyborów sołtysów i rad sołeckich, 
2) poinformował, że wspólnie ze Świętokrzyskim Centrum Onkologii zorganizowana 
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została  akcja  bezpłatnych  badań  dla  kobiet,  dniach  17-18  lutego  br.  przed 
budynkiem urzędu gminy, w godzinach 9 - 16.

Wójt  Gminy  Masłów  Ryszard  Pazera  zaprosił  na  cykliczną  imprezę  pod  nazwą 
Noworoczny Tort Kultury, zaplanowaną na dzień 29 stycznia 2001 roku w budynku Hali 
Sportowej w Mąchocicach – Scholasterii.
Przewodnicząca Rady poinformowała, że kolejna sesja odbędzie się w miesiącu lutym.
Po wyczerpaniu tematyki obrad, o godzinie 16.20 Przewodnicząca Rady podziękowała za 
udział w sesji i zamknęła posiedzenie.
Na tym protokół zakończono i podpisano.

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

9 z 9


