
Protokół Nr V/2011

z sesji Rady Gminy Masłów, 

która odbyła się w dniu 24 lutego 2011 roku

Tematyka sesji:

1) Otwarcie sesji.

2) Stwierdzenie quorum.

3) Przyjęcie porządku obrad.

4) Przyjęcie protokołu Nr IV z poprzednich sesji.

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

6) Sprawozdanie  z  wysokości  średnich  wynagrodzeń  nauczycieli  na  poszczególnych 

stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Masłów w roku 

2010.

7) Projekt uchwały w sprawie zmiany siedziby Szkoły Podstawowej w Woli Kopcowej.

8) Projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Masłowie Drugim. 

9) Projekt uchwały w sprawie wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej.

10) Projekt  uchwały  w sprawie  przeznaczenia  do sprzedaży działek  nr  208/2,  208/3  i 

208/4 położonych w Woli Kopcowej.

11) Interpelacje, wnioski i zapytania.

12) Sprawy organizacyjne, komunikaty.

Ad. 1.
Otwarcie sesji. 
Stosownie do art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, w dniu 24 lutego 2011 roku o 
godzinie 14.05 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.

1 z 7



Przewodnicząca przedstawiła proponowany porządek obrad.
W imieniu Wójta, Skarbnik Gminy wnosi o dodanie do porządku obrad punktu 10a – projekt 
uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy, z uwagi na konieczność zwiększenia 
rezerwy celowej (zarządzanie kryzysowe).
W głosowaniu 15 „za”, jednogłośnie wniosek został przyjęty. 
Porządek obrad wraz ze zmianą został przyjęty w głosowaniu 15 „za”, jednogłośnie i stanowi 
załącznik protokołu.

Ad. 4.
Przyjęcie protokołu Nr IV z poprzednich sesji.
W głosowaniu 15 „za”, jednogłośnie protokół Nr IV/2011 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.
Radna  Małgorzata  Kozubek zwróciła  się  z  zapytaniem,  czy  jest  szansa  usunięcia  dwóch 
drzew  przy  ciągu  pieszo  jezdnym,  naprzeciwko  młyna  w  Masłowie  Pierwszym.  Radna 
zaznaczyła, że kilkakrotnie zgłaszała taką potrzebę, gdyż są to uschnięte drzewa. 
Wójt odpowiedział, że zarówno te, jak i kilka innych drzew, np. w okolicy pomnika Jana 
Pawła II naprzeciwko Dworku – są wpisane do harmonogramu usuwania.
Więcej pytań nie zgłoszono.

Ad. 6.
Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach 
awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Masłów w roku 2010.
Na podstawie stosownych przepisów, pani Irena Kundera – Kierownik SZOO przedstawiła 
sprawozdanie  z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach 
awansu zawodowego za rok 2010.
Komisja Budżetu i Finansów, na posiedzeniu w dniu 21.02.2011 r. zaopiniowała pozytywnie 
omawiany projekt (stanowi załącznik).
Nie zgłoszono uwag.

Ad. 7.
Projekt uchwały w sprawie zmiany siedziby Szkoły Podstawowej w Woli Kopcowej.
Pani  Irena  Kundera  –  Kierownik  SZOO  przedstawiła  szczegółowo  projekt  uchwały  i 
poprosiła  o naniesienie  korekty w  § 2 należy wykreślić  „ust.  1”  i  w dalszej  części  tego 
paragrafu należy zastąpić zapis „ust. 1” na „§ 1”.
Komisja  Oświaty,  Kultury,  Opieki  Społecznej  i  Promocji  Gminy,  na  posiedzeniu  w dniu 
21.02.2011 roku zaopiniowała pozytywnie omawiany projekt (stanowi załącznik).
Wójt dodał, że jest to następstwem przeprowadzonego remontu w budynku Domu Ludowego 
w Woli Kopcowej, co spowoduje zmniejszenie kosztów utrzymania szkoły przez odciążenie 
budżetu z tytułu wynajmu budynku na potrzeby szkoły oraz opłat za media. 
Nie zgłoszono uwag.
Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały.
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Uchwała Nr V/26/11 Rady Gminy Masłów w sprawie zmiany siedziby Szkoły Podstawowej 
w Woli Kopcowej – podjęta została w głosowaniu 15 „za”, jednogłośnie i stanowi załącznik 
protokołu. 

Ad. 8.
Projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Masłowie Drugim.
Pani Irena Kundera – Kierownik SZOO poprosiła o naniesienie poprawki w  §2 (zamiast 
ulica Wąchocka winno być Mąchocka) oraz przedstawiła projekt uchwały wraz z danymi 
dotyczącymi funkcjonowania szkół na terenie gminy.
Wójt  Gminy  Masłów  –  Ryszard  Pazera  zabrał  głos  w  omawianej  sprawie.  Analizy 
przeprowadzone przez urząd zmuszają do podjęcia kroków zmierzających do zamknięcia 
placówki.  Widać  wyraźnie  tendencje  spadkowe  w  ilości  dzieci  a  tym  bardziej  w  ilości 
uczniów zgłoszonych do tejże placówki. Kierując się dobrem gminy braliśmy pod uwagę 
aspekt edukacyjny i ekonomiczny. Koszty, które generuje ta szkoła są w dalszych latach nie 
do przyjęcia, przy takim stanie budżetu. 

Lokalizacja  obwodu  szkolnego  Masłów  Drugi,  umożliwia  dowóz  dzieci  (zarówno 
autobusem linii 12 jak i busem szkolnym) do Zespołu Szkół w Masłowie Pierwszym, gdzie 
dzieci będą miały zagwarantowany poziom edukacyjny i  warunki lokalowe.

Wójt  zapewnił,  że  w  ramach  zwiększenia  bezpieczeństwa  dzieci  w  czasie  dowozu 
gwarantuje  zatrudnienie  na  ½  etatu  jednej  z  mam  oraz  zapewnił,  że  budynek  szkoły 
pozostanie obiektem otwartym dla mieszkańców z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w 
której również gwarantuje się etat opiekuna świetlicy w pełnym wymiarze godzin. 
Komisja  Oświaty,  Kultury,  Opieki  Społecznej  i  Promocji  Gminy,  na  posiedzeniu  w dniu 
21.02.2011 roku pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt.
Komisja Budżetu i Finansów w dniu 21.01.2011 roku pozytywnie zaopiniowała projekt.
Przewodnicząca otworzyła dyskusję.
Radny  Andrzej  Pedrycz  przygotował  i  przedstawił  informację  o  wielkościach  kosztów 
przypadających na poszczególne szkoły (bez uwzględnienia subwencji oświatowych).
W odpowiedzi, Wójt odniósł się do przedstawionego materiału, twierdząc że nie jest to pełny 
obraz  kosztów,  gdyż  zwiększenie  ilości  uczniów  powoduje  zmniejszenie  kosztów 
jednostkowych. Zaś w odniesieniu do wspomnianej szkoły w Mąchocicach – Scholasterii; 
znajdują się tam obiekty takie jak hala sportowa i schronisko i stołówka przy schronisku, 
więc te dane zostają zaburzone.
Radny  Bogusław  Moskal  przedstawił  swoje  negatywne  stanowisko  w  tej  sprawie  i 
zaapelował do radnych o odrzucenie projektu uchwały.
Głos zabrała radna Regina Chyb, informując że w tegorocznym budżecie nie ma miejsca na 
sentymenty, bo gminy nie stać na utrzymanie tak małej szkoły. Zasadnym jest obawa o utratę 
kilku etatów dla nauczycieli, jednak dla dobra gminy, niektóre decyzje podejmowane przez 
Radę  muszą  być  stanowcze,  gdyż  w  konsekwencji  służą  ogółowi  społeczeństwa,  a  nie 
jednostkom. Radna poprosiła o wyciszenie emocji i rozsądne podejście do tematu. 
Radny  Andrzej  Bawół  poprosił  o  przedstawienie  trendów,  zakładających  pozostawienie 
szkoły. 
Pani Irena Kundera ponownie przeanalizowała ilość dzieci w przeciągu najbliższych lat (na 
podstawie ilości urodzeń w latach 2000 – 2010). 
Przewodnicząca Rady poinformowała swoje spostrzeżenia nt sytuacji ekonomicznej, która 
jest bezwzględna i zmusza nas do podejmowania tak trudnych decyzji, jak likwidacja szkoły. 
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Jest to temat, który był już omawiany na Radzie, kiedy to musieliśmy likwidować szkołę w 
Wiśniówce.  Analizowaliśmy  wtedy  zarówno  aspekt  społeczny,  braliśmy  pod  uwagę 
odległość sołectwa od deklarowanej szkoły w Masłowie Pierwszym, analizowaliśmy koszty 
dojazdu dzieci – i  mimo obaw, zdecydowaliśmy o zamknięciu tej szkoły, bo nastała taka 
konieczność.
Przewodnicząca Rady udzieliła głosu rodzicom i przybyłym gościom. 
Pani Marta Król przedstawiła stanowisko mieszkańców popierających utrzymanie szkoły w 
Masłowie drugim i wręczyła listę osób(stanowi załącznik protokołu), które podpisały się pod 
wnioskiem o utrzymanie szkoły.
Pani  Helena  Cedro  przedstawiła  historie  powstania  tej  szkoły  i  uzasadniła  jej 
funkcjonowanie podkreślając wkład mieszkańców w utworzenie i utrzymanie tej placówki.
Sołtys  sołectwa  Masłów  Drugi  –  pan  Stanisław  Winiarski  zgodził  się  z  opinią 
przedmówczyń. Szkoła w Masłowie Drugim – to szkoła z tradycjami, z przyjazną atmosferą 
i  warunkami  rozwoju  dla  dzieci.  Mieszkańcy  liczyli  na  jej  modernizację  i  rozbudowę, 
dlatego sołtys zwrócił się z prośbą do rady o utrzymanie tej placówki. 
Głos zabrał pan Rafał Broza: likwidacja szkoły to bolesny problem dla społeczności lokalnej. 
Jest to proces trudno odwracalny i nieprawdą jest, że poziom nauczania w Masłowie Drugim 
jest niższy, o czym dziś wspomniano. Wielu absolwentów tej szkoły to laureaci stypendium 
im.  Andrzeja Radka. Pan Wójt obiecywał przed wyborami solidarną Gminę i w kampanii nie 
wspominał nic nt. likwidacji szkoły w Masłowie Drugim. 
Od dłuższego czasu istnieją zamiary likwidacji tego obiektu, co przekłada się na stanowisko 
rodziców do posyłania dzieci do szkoły w Masłowie Pierwszym. Pan Brzoza zaapelował do 
radnych o rozsądek podczas głosowania i pozostawienie szkoły w Masłowie Drugim. 
Przewodnicząca Rady odniosła się do wypowiedzi pana Brzozy, informując że likwidacja 
szkoły to bardzo trudna decyzja, niezależnie od tego jakiej miejscowości dotyczy. Poprzednia 
Rada borykała się z problemem likwidacji szkoły w Wiśniówce, gdzie mimo większej ilości 
dzieci  –  obiekt  musiał  zostać  zamknięty,  bo  gminy nie  stać  na  utrzymywanie  tego  typu 
placówek. W odniesieniu do wypowiedzi pana Brzozy, Przewodnicząca poinformowała, że 
jeśli mowa jest o zapewnieniu lepszych warunków, to mamy na myśli warunki lokalowe, jak 
np.  sala  gimnastyczna  ,  czy  odpowiednie  wyposażenie  w budynku.  Szkoła  w Masłowie 
Drugim takich warunków nie posiada.
Radny Mirosław Januchta powiedział,  że cieszy się z  faktu,  iż  poziom krytyki szkoły w 
Masłowie Drugim spotkał się z taką reakcją ze strony mieszkańców sołectwa. Uwzględniając 
czynnik ludzki i społeczny, nie tylko czynnik ekonomiczny, radny poinformował, że raz już 
głosował za likwidacją szkoły – i  więcej  tego nie zrobi.  Natomiast,  przy założeniach, że 
zmiana planów zagospodarowania przestrzennego – otworzy nowe tereny budowlane, można 
się  liczyć  z  tym,  że  mieszkańców  w  Masłowie  Drugim  przybędzie,  co  będzie  mieć 
przełożenie na ilość dzieci w szkole. 
Radny  Ryszard  Szymczuch  zwrócił  się  z  propozycją  o  możliwość  przekształcenia  tego 
obiektu w szkołę o charakterze społecznym, bez konieczności zmykania placówki.
Wójt  Gminy  Ryszard  Pazera  odnosząc  się  do  wypowiedzi  pana  Brzozy,   powiedział  że 
budowa szkoły w Masłowie Drugim – to nierealne wizje.  Nie można w oczekiwaniu na 
lepsze czasy, udawać że problem nie istnieje. Kalkulacje w tym przypadku, są jasne, dlatego 
wystosowaliśmy  propozycję  zamknięcia  placówki.  Gmina  zapewnia  dojazd  dzieci  do 
sąsiedniej miejscowości.  
Sekretarz Gminy Bogusław Krukowski odniósł  się  do wypowiedzi radnego Januchty.  Na 
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podstawie materiałów opracowanych przez panią Kunderę, jasno wynika, że mio iż liczba 
mieszkańców wzrasta, to i  tak nie ma to przełożenia na liczbę dzieci. Gro domów, które 
zostały wybudowane, nie są zgłoszone i ich właściciele się nie przemeldowali do Masłowa; a 
nawet jeśli są zameldowani, to i tak wożą dzieci do Kielc. 
Radny Szymczuch wyjaśnił,  że takie zachowania rodziców wiążą się z tym, że dzieci są 
zawożone  do  szkoły  w  drodze  do  pracy,  a  poza  tym,  uczestniczą  w  szeregu  zajęć 
dodatkowych oferowanych w szkołach kieleckich.
Pani  Kundera  wyjaśniła  procedurę  przekształcenia  szkoły  w  szkołę  prowadzoną  przez 
stowarzyszenie, jednak wiąże się to z likwidacją szkoły gminnej. 
Sekretarz przypomniał, że w ubiegłym roku część radnych brała udział w spotkaniu w szkole 
prowadzonej przez stowarzyszenie i taka propozycja padła ze strony gminy. Jednak żaden z 
rodziców  nie  wykazał  zainteresowania  do  podjęcia  działań  zmierzających  do  rejestracji 
stowarzyszenia i przejęcia opieki nad szkołą.   
Nie zgłoszono więcej uwag. Przewodnicząca Rady zamknęła dyskusję i odczytała projekt 
uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Masłowie Drugim.
W głosowaniu: 7 „za”, 7 „przeciw” 1 „wstrzymujący się” – uchwała nie została podjęta. 

Ad. 9.
Projekt uchwały w sprawie wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej. 
Pan Dariusz korczyński – Kierownik BiGP przedstawił szczegółowo projekt uchwały.
Przyjmuje się 10 % stawkę z różnicy pomiędzy wartością jaką nieruchomość miała przed 
wybudowaniem drogi a wartością jaką nieruchomość ma po jej wybudowaniu.
Komisja Ochrony Środowiska, Gospodarki Gruntami i  Rolnictwa, na posiedzeniu w dniu 
21.02.2011 roku pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt.
Komisja  do  spraw Inwestycji,  w dniu  21.02.2011 r.  zaopiniowała  pozytywnie  omawiany 
projekt uchwały.
Komisja Budżetu i Finansów w dniu 21.01.2011 roku pozytywnie zaopiniowała projekt.
Przewodnicząca odczytała projekt.
Uchwała Nr V/27/11 Rady Gminy Masłów w sprawie wysokości stawki procentowej opłaty 
adiacenckiej – przyjęta została w głosowaniu 13 „za”, przy 2 głosach „przeciw”. Uchwała 
stanowi załącznik protokołu. 

Ad. 10.
Projekt uchwały w sprawie  sprzedaży działek nr 208/2, 208/3 i 208/4 położonych w Woli 
Kopcowej.
Temat  przedstawił  Kierownik BiGP – pan Dariusz  Korczyński.  Przedmiotem projektu są 
działki zlokalizowane w okolicy pętli autobusowej w Woli Kopcowej. 
Komisja Ochrony Środowiska, Gospodarki Gruntami i  Rolnictwa, na posiedzeniu w dniu 
21.02.2011 roku pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt.
Komisja Budżetu i Finansów w dniu 21.01.2011 roku pozytywnie zaopiniowała projekt.
Nie zgłoszono uwag.
Uchwała Nr V/28/11 Rady Gminy Masłów w sprawie sprzedaży działek nr 208/2, 208/3 i  
208/4 położonych w Woli Kopcowej – została przyjęta w głosowaniu 9 „za”, przy  6 głosach 
„wstrzymujących się”. Uchwała stanowi załącznik protokołu. 
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Ad. 10a.
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy.
Omówienia projektu dokonała pani Małgorzata Kumór – Skarbnik Gminy. 
Komisja Budżetu i Finansów w dniu 21.01.2011 roku pozytywnie zaopiniowała projekt.
Nie zgłoszono uwag.
Uchwała Nr V/29/11 Rady Gminy Masłów w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy – 
została przyjęta w głosowaniu 15 „za”, jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik protokołu. 

Ad. 11.
Interpelacje, wnioski i zapytania.
Radny Mirosław Januchta zabrał głos informując, że nasuwa mu się wniosek z dzisiejszej 
sesji,  w  związku  z   tym,  że  został  posądzony  o  hipokryzję,  w  dyskusji  nad  projektem 
dotyczącym likwidacji szkoły w Masłowie Drugim; radny oświadczył, że nie będzie ulegał 
presjom zarówno wójta jak i przewodniczącego klubu, w którym działa i nad każdą uchwałą 
będzie głosował zgodnie z własnym sumieniem.
Radny Andrzej Bawół zabrał głos, informując, że był to zbyt krótki okres czasu na podjęcie 
tak ważnej decyzji, jaką jest likwidacja szkoły, w związku z tym emocje dały się odczuć na 
obradach. Dajmy tej szkole trochę czasu, znajdźmy jakieś sensowne rozwiązania dla tego 
obiektu, może inną forma organizacyjna będzie rozwiązaniem.
Radny Sylwester Wojtyna zgłosił dwie sprawy:

1) na ulicy  Modrzewiowej  położona została  nakładka,  w której  powstały  pęknięcia  i 
wybrzuszenia podlegające gwarancji;

2) strona internetowa nie funkcjonuje.
Sekretarz  odpowiedział,  że  serwer  na  którym  tworzona  była  strona  miał  awarię.  Dane 
zamieszczone na stronie mamy, jednak nie jesteśmy w stanie w krótkim czasie przywrócić 
wszystkich  informacji.  Wszystkie  pilne  rzeczy  umieszczane  są  na  Biuletynie  Informacji 
Publicznej. Sekretarz poinformował również, że link do BIPu jest umieszczony na stronie 
gminy. 
Radny  Wojtyna  wyjaśnił,  że  link  ten  przez  jakiś  czas  funkcjonował,  jednak  na  dzień 
dzisiejszy – nie ma przekierowania do biuletynu. Ponadto, o ile  informacje z sesji  są na 
bieżąco aktualizowane, o tyle brak jest zarządzeń wójta i informacja o majątku gminy.
Radny  Andrzej  Bawół  zauważył  również,  że  informacja  o  składzie  komisji  również  jest 
nieaktualna.
Skarbnik Gminy odpowiedziała,  że obowiązek publikacji  informacji  o  majątku wynika z 
ustawy. Termin sporządzenia tego dokumentu upływa 30 marca. Państwo radni otrzymacie 
ten  dokument  razem ze sprawozdaniem z  wykonania  budżetu  gminy za  rok  poprzedni  i 
wszystko to zostanie zamieszczone na stronie biuletynu.
Radny Wojtyna zauważył, że w stosownej zakładce ostatnia informacja o majątku dotyczy 
roku 2007.
Sekretarz wyjaśnił, że być może nie skopiowano kolejnych linków. Jeśli chodzi o problem 
zarządzeń, staramy się to sukcesywnie uzupełniać,  jednak z uwagi na fakt,  iż informatyk 
pracuje w niepełnym wymiarze godzin oraz w związku z jego zaangażowaniem w sprawy 
spisu rolnego i powszechnego – w ostatnim czasie nie wyrabia się z publikacją niektórych 
dokumentów.
Radny  Andrzej  Bawół  zgłosił  zagrożenie  jakie  pojawia  się  w  przełomie  Lubrzanki,  w 
okolicach przystanku autobusowego, gdzie na drodze powiatowej pojawiają się zamarznięte 
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fragmenty na nawierzchni, w wyniku wody spływającej w gór. 
Radny  Ryszard  Szymczuch  wyjaśnił,  że  jest  tam  niedrożny  przepust,  przy  wjeździe  na 
posesję prywatną. 
Radny Powiatu – Tomasz Lato odpowiedział, że sprawa była zgłoszona, jednak okazało sie, 
że to nie tylko skutek wody. Radny złożył interpelację pisemną w tej sprawie i  otrzymał 
odpowiedź, że planowane było postawienie tam znaku ostrzegającego o niebezpieczeństwie.
Sołtys  sołectwa  Wiśniówka  –  pani  Maria  Bysiak  zgłosiła  konieczność  usunięcia  20  cm 
zmarzliny  jaka  powstała  na  drodze  osiedlowej.  Pani  sołtys  dodała,  że  to  nie  tylko efekt 
zanieczyszczeń z posesji.
Sołtys  sołectwa  Domaszowice,  pan  Stanisław  Lis  zgłosił  problem  na  drodze  w  okolicy 
posesji Pana Komorowskiego i Pana Stąpora.
Radny Powiatu Tomasz Lato odpowiedział, że w związku z temperaturami jakie występują, 
nie możemy podjąć działań w tym zakresie, jednak mamy na uwadze zgłoszone odcinki.
Więcej uwag nie zgłoszono.

Ad. 12.
Sprawy organizacyjne, komunikaty.
Przewodnicząca Rady poinformowała, że kolejna sesja odbędzie się w miesiącu marcu.
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
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