
Protokół Nr VI/2011

z sesji Rady Gminy Masłów, 

która odbyła się w dniu 31 marca 2011 roku

Tematyka sesji:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu Nr V z poprzednich sesji.

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

sesjami.

6. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Masłowie za rok 

2010 (wraz ze sprawozdaniem finansowym Instytucji Kultury).

7. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samorządowej Instytucji  Kultury – 

Gminna Biblioteka Publiczna w Masłowie za 2010 rok.

8. Sprawozdanie  z  realizacji  Gminnego  Programu  Profilaktyki  i  Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Masłowie za rok 2010 r.

9. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy społecznej za 2010 rok.

10. Sprawozdanie  ze  współpracy  Gminy  Masłów  z  organizacjami  pozarządowymi  i 

innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2010 rok.

11. Projekt  uchwały  w  sprawie uchwalenia  rocznego  Programu  Współpracy  Gminy 

Masłów z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na 2011 rok.

12. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 1 miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Wiśniówka w gminie Masłów. 

13. Projekt  uchwały  w sprawie  odpłatnego  nabycia  na  rzecz  Gminy  masłów działki 

położonej w obrębie ewidencyjnym Masłów Drugi z przeznaczeniem pod budowę 

zbiornika retencyjnego „Dolina Marczakowa”.

14. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr I/5/2010 Rady Gminy Masłów z dnia 

2 grudnia 2010 roku w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.
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15. Projekt  uchwały  w  sprawie  zmiany  uchwały  w  sprawie  przyjęcia  wieloletniej 

prognozy finansowej Gminy Masłów na lata 2011-2025.

16. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy.

17. Projekty uchwał w sprawie udzielenia pomocy finansowej.

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

środków stanowiących fundusz sołecki.

19. Projekt uchwały w sprawie ogłoszenia VII edycji konkursu na najładniejsze sołectwo 

w gminie Masłów 2011 roku.

20. Informacja o stanie mienia komunalnego.

21. Interpelacje, wnioski i zapytania.

22. Sprawy organizacyjne, komunikaty.

Ad. 1.
Otwarcie sesji. 
Stosownie do art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, w dniu 31 marca 2011 roku o 
godzinie 13.05 Przewodnicząca Rady Gminy Masłów – Genowefa Jaros, otworzyła obrady. 
Przewodnicząca przywitała radnych, sołtysów i gości.

Ad. 2.
Stwierdzenie quorum.
Na  dzisiejszym  posiedzeniu  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 i poinformowała, że wpłynął 
wniosek  o  zdjęcie  z  porządku  obrad  punktu  8  –  Sprawozdanie  z  realizacji  Gminnego 
Programu  Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych  i  Przeciwdziałania 
Narkomanii w Masłowie za rok 2010 r.
W głosowaniu 15 „za”, jednogłośnie wniosek został przyjęty. 
Porządek  obrad  wraz  ze  zmianą  został  przyjęty  w  głosowaniu  15  „za”,  jednogłośnie  i 
stanowi załącznik protokołu.
Przewodnicząca Rady, w drodze wyjątku,  udzieliła  głosu panu Rochowi Bahyryczowi – 
Prezesowi  Zarządu Gminnego OSP,  który  zaprosił  na  Zjazd  Gminny Sprawozdawczo – 
Wyborczy Zarządu OSP w dniu 10.04.2011 r. w strażnicy w w Mąchocicach Kapitulnych.

Ad. 4.
Przyjęcie protokołu Nr V z poprzednich sesji.
W głosowaniu 15 „za”, jednogłośnie protokół Nr V/2011 został przyjęty.
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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.
Przewodnicząca Rady udzieliła  głosu  pani Renacie Janik – Wiceprzewodniczącej  Rady 
Powiatu, która poinformowała o terminach dyżurów w radzie Powiatu i przedstawiła prace 
remontowe realizowane przez powiat, na terenie Gminy Masłów.
Radna  Małgorzata  Kozubek  zwróciła  się  do  Wiceprzewodniczącej  Powiatu  z  pytaniem, 
kiedy planowany jest  trzeci  etap remontu nawierzchni  na  ulicy  Świętokrzyskiej  w Woli 
Kopcowej.
Pan Tomasz Lato – Radny Powiatu odpowiedział, że odcinek ten został zgłoszony, jednak 
powiat oczekuje na środki pieniężne. 
Ponadto,  pan  Lato  przedstawił  sytuacje  na  innych  remontowanych  odcinkach  dróg 
powiatowych z terenu gminy Masłów. 
Pani  Janik  przedstawiła  informację  nt.  remontowanego  mostu  w  Brzezinkach  i 
poinformowała, że brakuje środków na nakładkę i chodnik na tym odcinku.
Nie zgłoszono więcej pytań.

Ad. 6.
Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Masłowie za rok 2010 
(wraz ze sprawozdaniem finansowym Instytucji Kultury).
Sprawozdanie  szczegółowo  przedstawiła  pani  Marzena  Biskupska  –  starszy  Instruktor 
(stanowi załącznik protokołu).
Komisja Oświaty, Kultury, Opieki Społecznej i  Promocji Gminy, na posiedzeniu w dniu 
28.03.2011 r. zaopiniowała pozytywnie przedstawione sprawozdanie (stanowi załącznik).
Nie zgłoszono uwag. Sprawozdanie zostało przyjęte do akceptującej wiadomości.

Ad. 7.
Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samorządowej Instytucji Kultury – Gminna 
Biblioteka Publiczna w Masłowie za 2010 rok.
Sprawozdanie szczegółowo przedstawiła pani Anna Obara – Kierownik Gminnej Biblioteki 
Publicznej. Materiał stanowi załącznik protokołu.
Komisja  Oświaty,  Kultury,  Opieki  Społecznej  i  Promocji  Gminy,  w  dniu  28.03.2011  r. 
zaopiniowała pozytywnie przedstawione sprawozdanie (stanowi załącznik).
Sprawozdanie zostało przyjęte bez uwag.

Ad. 9.
Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2010 rok. 
Szczegółowej  analizy  sprawozdania  dokonała pani  Monika  Dolezińska  –  Kierownik 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Materiał stanowi załącznik protokołu.
Komisja Oświaty, Kultury, Opieki Społecznej i  Promocji Gminy, na posiedzeniu w dniu 
28.03.2011 r. zaopiniowała pozytywnie przedstawione sprawozdanie (stanowi załącznik).
Nie zgłoszono uwag. Sprawozdanie zostało przyjęte.
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Ad. 10.
Sprawozdanie  ze  współpracy  Gminy  Masłów z  organizacjami  pozarządowymi  i  innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2010 rok.
Temat  omówiła  szczegółowo pani  Monika  Dolezińska  –  Kierownik  Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej. Sprawozdanie stanowi załącznik protokołu.
Komisja  Oświaty,  Kultury,  Opieki  Społecznej  i  Promocji  Gminy,  w  dniu  28.03.2011  r. 
zaopiniowała pozytywnie przedstawione sprawozdanie (stanowi załącznik).
Sprawozdanie zostało przyjęte bez uwag.

Ad. 11.
Projekt uchwały w sprawie  uchwalenia rocznego Programu Współpracy Gminy Masłów z 
Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego na 2011 rok.
Omówienia projektu dokonała pani Monika Dolezińska  –  Kierownik Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej. 
Komisja  Oświaty,  Kultury,  Opieki  Społecznej  i  Promocji  Gminy,  dnia  28.03.2011  r. 
pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały (stanowi załącznik).
Nie zgłoszono uwag.
Uchwała Nr VI/30/11 Rady Gminy Masłów w  sprawie  uchwalenia rocznego Programu 
Współpracy Gminy Masłów z  Organizacjami Pozarządowymi oraz  innymi  podmiotami  
prowadzącymi  działalność  pożytku  publicznego  na  2011  rok –  została  podjęta  w 
głosowaniu 15 „za”, jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik protokołu. 

Ad. 12.
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 1 miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego sołectwa Wiśniówka w gminie Masłów.
Projekt przedstawił pan Dariusz Korczyński – Kierownik BiGP. 
Komisja do spraw Inwestycji, w dniu 24.03.2011 roku zaopiniowała pozytywnie omawiany 
projekt (stanowi załącznik protokołu).
Komisja  Ochrony Środowiska,  Gospodarki  Gruntami i  Rolnictwa,  dnia  24.03.2011 roku 
pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt (stanowi załącznik protokołu).
Komisja  Budżetu  i  Finansów,  na  posiedzeniu  w  dniu  25.03.2011  roku  pozytywnie 
zaopiniowała projekt (stanowi załącznik).
Uwag nie zgłoszono.
Uchwała  Nr  VI/31/11  Rady  Gminy  Masłów  w  sprawie  przystąpienia  do  sporządzenia 
zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Wiśniówka w  
gminie  Masłów –  przyjęta  została  15  głosami  „za”,  jednogłośnie  i stanowi  załącznik 
protokołu. 

Ad. 13.
Projekt uchwały w sprawie odpłatnego nabycia na rzecz Gminy Masłów działki położonej 
w  obrębie  ewidencyjnym  Masłów  Drugi  z  przeznaczeniem  pod  budowę  zbiornika 
retencyjnego „Dolina Marczakowa”.
Omówienia projektu dokonał pan Dariusz Korczyński – Kierownik BiGP. 
Komisja Ochrony Środowiska, Gospodarki Gruntami i Rolnictwa, w dniu 24.03.2011 roku 
pozytywnie zaopiniowała projekt (stanowi załącznik).
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Komisja  Budżetu  i  Finansów,  na  posiedzeniu  w  dniu  25.03.2011  roku  pozytywnie 
zaopiniowała przedstawiony projekt (stanowi załącznik).
Przewodnicząca otworzyła dyskusję.
Radna Małgorzata Kozubek zapytała, czy zgłaszają się kolejni chętni do sprzedaży, jeszcze 
w tym roku.
Pan  Korczyński  odpowiedział,  że  prowadzone  są  kolejne  rozmowy,  jednak  właściciel 
gruntu, na tę chwilę, zaproponował zbyt wygórowaną ceną. 
Radny Sylwester Wojtyna zwrócił się z pytaniem, co w przypadku gdy część właścicieli nie 
zgodzi się na sprzedaż; jaka jest procedura wywłaszczenia pod tego typu obiekt.
Pan Korczyński odpowiedział, że na pewno taki moment kiedyś nastąpi, jednak brak planu 
miejscowego na tym obszarze oraz warunki naturalne – nie pozwalają na utworzenie tam 
terenów budowlanych. Ponadto gmina ma instrumenty prawne do wywłaszczania terenów 
pod cele publiczne.
Radny Wojtyna wyraził swoje obawy dotyczące tej inwestycji, która przeciąga się w czasie 
na okres 6 lat. Na wykup gruntów planujemy rocznie 100.000 zł, jednak urealniając tę cenę, 
należy zakładać,  że kwota ta  wzrośnie.  Dlatego warto się  zastanowić,  czy jest  to  dobry 
moment na wykup gruntu, przy takiej kondycji finansowej gminy. Radny Wojtyna zauważa, 
że jest to atrakcyjna cena, jednak prosi o rozwagę przy planowaniu kolejnych gruntów na 
ten cel.
Radny Stanisław Doleziński przestawił swoje zdanie w tym temacie. Zakup tej działki  za 
proponowaną cenę jest rozsądny; nie uda nam się zrealizować inwestycji, nie mając gruntu.
Wójt Ryszard Pazera zwrócił się do Rady z prośbą o przyjęcie tej uchwały. Zakup nawet 
pojedynczych terenów przybliży nas do tej inwestycji. Gmina dysponuje gruntem o łącznej 
powierzchni  106 ha,  jednak  na  tę  wielkość  składają  się  głównie  drogi,  praktycznie  nie 
mamy  dużych   kompleksów,  które  pozwalają  na  uruchomienie  czegokolwiek.  Dlatego 
pozyskiwanie gruntów jest ważne i w przyszłości wcale nie będzie to łatwiejsze zadanie, 
gdyż ceny gruntu wzrastają. Wójt poinformował również o planowanych negocjacjach w tej 
sprawie.
Radny Ryszard Szymczuch zwrócił się z zapytaniem, co będzie w przypadku gdyby budowa 
zbiornika  nie  ruszyła,  czy  tereny te  pozostaną bezużyteczne,  bo nie  ma możliwości  ich 
przekształcenia na cele budowlane.
Wójt odpowiedział, że nie zakłada takiego scenariusza. 
Radna Małgorzata Kozubek zwróciła uwagę na fakt, że gmina ma już zalewy w Ciekotach i 
w Woli Kopcowej. 
Nie zgłoszono więcej uwag.
Przewodnicząca Rady zamknęła dyskusję i odczytała projekt uchwały. 
Uchwała Nr VI/32/11 Rady Gminy Masłów w sprawie odpłatnego nabycia na rzecz Gminy 
Masłów działki położonej w obrębie ewidencyjnym Masłów Drugi z przeznaczeniem pod 
budowę zbiornika retencyjnego „Dolina Marczakowa” – została przyjęta w głosowaniu 12 
„za”, przy 3 głosach „wstrzymujących się”. Uchwała stanowi załącznik protokołu. 

Ad. 14.
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr I/5/2010 Rady Gminy Masłów z dnia 2 
grudnia 2010roku w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.
Przewodnicząca  Rady  poinformowała,  że  dnia  21.03.2011  wpłynął  wniosek  od  Klubu 
Radnych  „Nowoczesna  Gmina”  w  sprawie  zgłoszenia  delegata  –  radnego  Ryszarda 
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Szymczucha na członka Komisji Rewizyjnej. 
Nie zgłoszono uwag.
Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały.
Uchwała Nr VI/33/11 Rady Gminy Masłów w sprawie zmiany uchwały Nr I/5/2010 Rady  
Gminy Masłów z dnia 2 grudnia 2010roku w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej – 
podjęta została w głosowaniu 14 „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym się”. Uchwała stanowi 
załącznik protokołu. 

Ad. 15.
Projekt  uchwały  w sprawie  zmiany uchwały  w sprawie  przyjęcia  wieloletniej  prognozy 
finansowej Gminy Masłów na lata 2011-2025.
Omówienia projektu dokonała pani Małgorzata Kumór – Skarbnik Gminy. 
Komisja Budżetu i Finansów w dniu 25.03.2011 roku pozytywnie zaopiniowała projekt.
Radni nie zgłosili uwag.
Uchwała  Nr  VI/34/11  Rady  Gminy  Masłów  w  sprawie  zmiany  uchwały  w  sprawie 
przyjęcia wieloletniej  prognozy finansowej Gminy Masłów na lata 2011-2025 – została 
podjęta 15 głosami „za”, jednogłośnie i stanowi załącznik protokołu. 

Ad. 16.
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy.
Temat przedstawiła pani Małgorzata Kumór – Skarbnik Gminy. 
Komisja  Budżetu  i  Finansów,  na  posiedzeniu  w  dniu  25.03.2011  roku  pozytywnie 
zaopiniowała projekt (stanowi załącznik protokołu).
Nie zgłoszono uwag.
Uchwała Nr VI/35/11 Rady Gminy Masłów w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy 
– przyjęta została w głosowaniu: 15 „za”, jednogłośnie i stanowi załącznik protokołu. 

Ad. 17.
Projekty uchwał w sprawie udzielenia pomocy finansowej.

Przedstawienia projektów dokonała pani Małgorzata Kumór – Skarbnik Gminy. 
1) projekt  uchwały  w  sprawie  udzielenia  pomocy  finansowej  dla  Gminy  Górno  na 

zadanie bieżące pn. „Urządzenie i zagospodarowanie ogólnodostępnego kąpieliska w 
Cedzynie” na kwotę 5.000 zł.

Komisja  Budżetu  i  Finansów,  na  posiedzeniu  w  dniu  25.03.2011  roku  pozytywnie 
zaopiniowała przedstawiony projekt (stanowi załącznik protokołu).
Nie zgłoszono uwag.
Uchwała Nr VI/36/11 Rady Gminy Masłów w  sprawie udzielenia pomocy finansowej – 
została przyjęta w głosowaniu 15 „za”, jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik protokołu. 

2) projekt uchwały w sprawie  udzielenia  pomocy finansowej  dla Powiatu Kielce  na 
zadanie bieżące pn. „Remont drogi powiatowej nr 0314T Mąchocice – Ciekoty – 
Święta Katarzyna, pod warunkiem współfinansowania z Powiatem Kielce” na kwotę 
750.000 zł.

Komisja  Budżetu  i  Finansów,  na  posiedzeniu  w  dniu  25.03.2011  roku  zaopiniowała 
pozytywnie przedstawiony projekt.
Nie zgłoszono uwag.

6 z 11



Uchwała Nr VI/37/11 Rady Gminy Masłów w  sprawie udzielenia pomocy finansowej – 
podjęta została w głosowaniu 15 „za”, jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik protokołu. 

3) projekt uchwały w sprawie  udzielenia  pomocy finansowej  dla Powiatu Kielce  na 
zadanie inwestycyjne pn. „Budowa chodnika w Dąbrowie Łąki przy drodze 0309 T – 
II etap, pod warunkiem współfinansowania z Powiatem Kielce” na kwotę 350.000 zł.

Komisja Budżetu i Finansów w dniu 25.03.2011 roku pozytywnie zaopiniowała projekt.
Uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr VI/38/11 Rady Gminy Masłów w  sprawie udzielenia pomocy finansowej – 
przyjęta została w głosowaniu 15 „za”, jednogłośnie i stanowi załącznik protokołu. 

4) projekt uchwały w sprawie  udzielenia  pomocy finansowej  dla Powiatu Kielce  na 
realizację  programu  pn.  „Powiat  Kielecki  przyjazny  dla  mieszkańców  w 
ograniczaniu skutków niepełnosprawności” na kwotę 7.800 zł.

Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała projekt, w dniu 25.03.2011 roku.
Nie zgłoszono uwag.
Uchwała Nr VI/39/11 Rady Gminy Masłów w  sprawie udzielenia pomocy finansowej – 
przyjęta została w głosowaniu 15 „za”, jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik protokołu. 

Ad. 18.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków 
stanowiących fundusz sołecki.
Przewodnicząca Rady poinformowała, że wpłynął wniosek od wymaganej minimalnej ilości 
radnych  wraz  z  projektem  uchwały  w  sprawie  projektu  uchwały  dot.  Wyodrębnienia 
funduszu sołeckiego. W uzasadnieniu wniosku, radni wskazali, że niepodjęcie uchwały w 
terminie  do  31  marca  roku  poprzedzającego  jest  zaniechaniem  prawotwórczym. 
Przewodnicząca poprosiła pana mecenasa o wyjaśnienie tej kwestii.
Radca Prawny pan Adam Meks wyjaśnił, że nie ma żadnych sankcji prawnych w przypadku 
niepodjęcia tej uchwały w terminie i przedstawił opinię Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 
i Administracji. 
Radny Sylwester Wojtyna zapytał, czy to wynika wprost z ustawy.
Radca prawny odpowiedział, że tak.
Radny Wojtyna zacytował art. 1 ustawy o funduszu sołeckim i uzasadnił wniosek złożony 
przez  radnych.  Wyodrębnienie  funduszu  sołeckiego,  na  przykładzie  roku  2011,stanowi 
0,66% wydatków zaplanowanych na ten rok. Z funduszu sołeckiego realizowane są wydatki 
tj.  bieżące remonty,  doposażenie  świetlic,  doposażenie  strażnic,  itp.  Wyodrębnienie  tych 
środków ma też aspekty społeczne, poprzez oddziaływanie na lokalną społeczność, dając 
możliwość  współtworzenia  ale  i  współodpowiedzialności  za  realizacje  zadań.  Na 
przykładzie lat poprzednich, wiemy że zdarzały się przypadki naruszeń, poprzez składanie 
niekompletnych wniosków, czy też wpisanie zadań, które nie mogły być realizowane ze 
środków funduszu. Jednak świadomość mieszkańców się zmienia i pozwala angażować się 
w sprawy lokalne. 
Wójt  Ryszard  Pazera  odniósł  się  do  wypowiedzi  radnego,  informując  że  rozumie  ideę 
funduszu sołeckiego i uważa, że jest ona ważna, jednak na tym etapie ekonomicznym naszej 
gminy należy się głęboko zastanowić nad wydatkowaniem każdej złotówki. Działając dla 
dobra mieszkańców i uznając zasady samorządności i demokracji, Wójt poinformował, że 
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zorganizowane  zostało  spotkanie  z  sołtysami,  w  którym Wójt  nie  mógł  uczestniczyć  z 
powodów  osobistych.  Jednak  z  przekazanych  przez  Sekretarza  informacji  wynika,  że 
większość  sołtysów popiera  stanowisko zawieszenia  funduszu sołeckiego.  Dlatego Wójt 
zwrócił się do Rady o koncentrację tych środków, które i tak trafią do sołectw, tylko w innej 
formie.  Środki  te  zostaną  uwzględnione  w  wydatkach,  na  konkretne  zadania,  bez  ich 
rozdrobnienia. Wójt podał za przykłady zebrania sołeckie, w których nigdy nie udało się 
osiągnąć minimalnej liczby osób władnej do podejmowania prawomocnych uchwał; dlatego 
nie stwarzajmy złudzeń, ze to społeczność decyduje o przeznaczeniu środków.  
Komisja Budżetu i Finansów w dniu 25.03.2011 roku negatywnie zaopiniowała projekt.
Radna  Małgorzata  Kozubek  przedstawiła  swoje  stanowisko  oparte  na  decyzji  Rady 
Sołeckiej  Masłowa Pierwszego, która prosiła radną o głosowanie za przyjęciem uchwały. 
Sołtys  sołectwa  Mąchocice  Kapitulne  –  pan  Jan Sobecki  zaapelował  do Rady o  szansę 
wykazania  się  Wójta  i  uwzględnienie  jego  prośby.  Sołtys  stoi  na  stanowisku,  że  skoro, 
zgodnie  z  deklaracją  Wójta,  jest  to  okres  przejściowy to  Rada powinna  dać możliwość 
działania wójtowi.
Pani Małgorzata Kumór – Skarbnik Gminy przypomniała radnym, że uchwał budżetowa na 
2011 rok zakłada, że budżet nie jest zrównoważony, gdyż wysokość wydatków przekracza 
dochody  bieżące,  a  różnica  środków,  zgodnie  z  ustawą,  może  być  pokryta  z  nadwyżki 
budżetowej z poprzednich lat i wolnych środków. Ponadto na poprzedniej sesji Rada nie 
podjęła uchwały o zamiarze likwidacji szkoły w Masłowie Drugim, co również w znaczny 
sposób  obciąża  budżet.  Skarbnik  poprosiła  o  rozwagę  przy  podejmowaniu  decyzji  i 
przeanalizowaniu, czy gminę stać na takie posunięcie.
Radny  Mirosław  Januchta  opowiedział  się  za  centralizacją  środków,  gdyż  z 
przeprowadzonych przez niego sondaży wynika, że mieszkańcom trudno jest wskazać cel 
przeznaczenia środków z funduszu sołeckiego.
Radny Wojtyna zwrócił się z pytaniem do pani Skarbnik: czy zakładając podobne trendy w 
konstrukcji budżetu na rok 2012 do budżetu z roku 2011 – przyjęcie omawianej uchwały, 
nie uniemożliwi przyjęcia budżetu w roku 2012.
W odpowiedzi pani Skarbnik wyjaśniła, że jesteśmy na takim etapie, że trudno zakładać 
jakiej wielkości dotacje zostaną przyznane z tyt. dochodów bieżących czy z tyt. dochodów 
majątkowych i jakie zadania (bieżące czy inwestycyjne) zostaną wskazane we wnioskach na 
przeznaczenie środków z fundusu sołeckiego. W związku z tym, hipotez może być wiele 
dlatego  stoimy  na  stanowisku,  ze  to  nie  mieszkańcy  powinni  decydować  jakie  zadania 
obciążą nam budżet w przyszłym roku. 
Radny  Andrzej  Pedrycz  poinformował,  że  Rada  Sołecka  Woli  Kopcowej  zobligowała 
radnego do głosowania za utrzymaniem funduszu sołeckiego.
Radny  Wojtyna  zauważa  niespójność  między  tym,  co  mówi  Wójt  (czyli  o  koncentracji 
środków) a oceną finansową przedstawioną przez panią Skarbnik. Radny uważa, że jest 
kilka obszarów, na których można wygospodarować oszczędności, np. wykup gruntów pod 
budowę zbiornika w Dolinie Marczakowej.
Skarbnik wyjaśniła szczegółowo, że nie ma niespójności miedzy zdaniem Wójta a zdaniem 
skarbnika.  Rozmawiamy  o  dwóch  płaszczyznach  w tym temacie:  aspekt  gospodarczy  i 
ekonomiczny.  
Radny Ryszard Szymczuch odniósł się do projektu skanalizowania gminy, o którym wójt 
mówił na zebraniu wiejskim. Kilka milionów uda się pozyskać z tytułu podatku od sieci na 
terenie gminy, która ma powstać do końca 2013 roku.
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Radny Kazimierz Rachwał wyjaśnił,  że jest  to kwota wyliczona na podstawie wielkości 
majątku wniesionego do spółki, przy założeniu, że będą to środki przeznaczone na remont 
sieci.
Przewodnicząca zdyscyplinowała radnych do skupienia się nad dyskusją w sprawie projektu 
uchwały. 
Nie zgłoszono więcej uwag.
Przewodnicząca  Rady  zamknęła  dyskusję.  I  przystąpiła  do  głosowania  nad  projektem 
uchwały.
W głosowaniu: 6 „za”, 8 „przeciw” , 1 „wstrzymujący się” -projekt został odrzucony.

Ad. 19.
Projekt uchwały w sprawie ogłoszenia VII edycji konkursu na najładniejsze sołectwo w 
gminie Masłów 2011 roku.
Temat przedstawił pan Dariusz Korczyński – Kierownik BiGP. 
Komisja  Ochrony  Środowiska,  Gospodarki  Gruntami  i  Rolnictwa  w dniu  24.03.2011  r. 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały (stanowi załącznik protokołu).
Komisja Budżetu i Finansów w dniu 25.03.2011 roku pozytywnie zaopiniowała projekt.
Nie zgłoszono uwag.
Uchwała Nr VI/40/11 Rady Gminy Masłów w sprawie ogłoszenia VII edycji konkursu na 
najładniejsze sołectwo w gminie Masłów 2011 roku – została przyjęta w głosowaniu 15 
„za”, jednogłośnie i stanowi załącznik protokołu. 

Ad. 20.
Informacja o stanie mienia komunalnego.
Informację przedstawił pan Dariusz Korczyński – Kierownik BiGP.
Nie zgłoszono uwag. Informacja została przyjęta do akceptującej wiadomości.

Ad. 21.
Interpelacje, wnioski i zapytania.
Radny Andrzej Pedrycz zgłosił do poprawy zniszczony wjazd na ulicę Letniskową.
Wójt odpowiedział, że działania w tej sprawie zostały podjęte, planujemy poprawę stanu 
drogi  z wykorzystaniem istniejącego materiału. 
Radny Pedrycz poprosił, by przy tej okazji tak zorganizować objazd, by nie obciążał wjazdu 
na teren Domu Ludowego.
Radna  Małgorzata  Kozubek  podziękowała  za  zamontowanie  barierek  przy  drodze 
powiatowej  obok ul.  Podklonówka i  poprosiła  o jeszcze jedną barierkę  przy przystanku 
autobusowym.  
Radny Andrzej Bawół poprosił o zamontowanie tablic informacyjnych w Ciekotach przy 
głównych drogach, informujących jakie numery domów znajdują się w bocznych ulicach.  
Wójt  odpowiedział,  że  jest  to  dłuższa  procedura,  gdyż  tablice  muszą  mieć  określone 
parametry.  Takie  tablice  zostały  zlecone  na  Dąbrowę  i  sukcesywnie,  będziemy  zlecać 
kolejne. 
Radny Bawół zwrócił uwagę na fakt, iż nie ma zachowanej kolejności numerów. 
Wójt odpowiedział, że jest to kwestia dopracowania technicznego tablic.
Radny Bawół zgłosił problem słupów uszkodzonych podczas remontu drogi, w Ciekotach 
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pod  lasem  oraz  zwrócił  się  z  pytaniem,  czy  prowadzono  jakieś  rozmowy  w  sprawie 
komunikacji miejskiej., jeśli tak, to jakie są ustalenia.
Wójt odpowiedział, że na bieżąco analizujemy ten temat. Tydzień temu odbyły się rozmowy 
z Dyrektorem Sosnowskim, który zasygnalizował konieczność zwiększenia cen za przejazd 
autobusem  w  związku  ze  wzrostem  cen  paliwa.  Dlatego  musimy  się  zastanowić  nad 
roszczeniami mieszkańców i przedyskutować dokładnie temat w najbliższym czasie.
Radny Bawół zapytał, czy cena jest zróżnicowana od wielkości autobusu.
Wójt odpowiedział, że bez względu na wielkość płacimy za wozokilometr.
Radny  Andrzej  Pedrycz  zwrócił  się  z  pytaniem,  czy  gmina  stara  się  o  uruchomienie 
dodatkowej linii autobusowej ze środków unijnych.
Wójt odpowiedział, że prowadzone były rozmowy jednak nasze starania w tym temacie nie 
przyniosły efektów. 
Radny  Andrzej  Kułak  zgłosił  uszkodzone  płyty  ażurowe  przy  chodniku  za  budynkiem 
Gminnego Ośrodka Kultury,przy drodze powiatowej ul. Księdza Józefa Marszałka. 
Radny  Paweł  Jamrożek  zapytał,  kiedy  planowane  jest  zakończenie  prac  nad  stroną 
internetową i jaki jest koszt tej usługi.
Wójt odpowiedział, że prace trwają, informacje są sukcesywnie uzupełniane, jednak Wójt 
nie jest zadowolony z efektu i uważa że prace prowadzone są opieszale. Umowa podpisana 
została na podstawie wyboru ofert; koszt waha się w granicy 3.000 zł.
Radny Jamrożek poinformował, że złożył wnioski na usunięcie drzew zlokalizowanych w 
okolicy obiektu SPA w Dąbrowie i udrożnienie rowów które nie spełniają swej funkcji m.in. 
ze względu na działania prowadzone na terenie obiektu SPA. Radny zapytał kiedy można 
się spodziewać usunięcia śmietników typu iglo.
Wójt odpowiedział, ze termin wygaśnięcia umowy upływa 30 maja br. 
radny Marek Dudzik zgłosił: 

1) uszkodzone korytka przy posesji pani Bęben, ul. Graniczna w Woli Kopcowej,
2) realizacja zadania dot. remontu drogi, ul. Wspólna w Woli Kocowej od strony Gminy 

Górno.
Wójt  odpowiedział,  że  jest  to  zadanie  gminy  Górno,  więc  sprawdzimy  jaki  jest  etap 
realizacji.
Radny Ryszard Szymczuch zwrócił się z pytaniem do delegata Międzygminnego Związku 
Wodociągów i  Kanalizacji  na  jakim etapie  jest  projekt  kanalizacji  gminy,  w związku z 
dwoma wnioskami złożonymi przez mieszkańców gminy.
Radny Kazimierz Rachwał  wyjaśnił szczegółowo etap prac i terminy realizacji. 
Radny Janusz Obara zgłosił do poprawy w ramach gwarancji pętlę autobusową w Dolinie 
Marczakowej oraz odcinek drogi około 300 m do wykonania . 
Radna Małgorzata Kozubek zwróciła się z prośbą o zorganizowanie sesji objazdowej oraz 
wykonanie odcinka wodociągu przy ulicy Świerczyńskiej.
Radny Jamrożek zgłosił sprawę pana Józefa Białek zam. w Dąbrowie, który jest chory i 
wymaga opieki GOPS, gdyż jest to osoba niepoczytalna, która w znaczący sposób utrudnia 
życie mieszkańcom dewastując im domy, wybijając okna. W tej chwili człowiek ten jest w 
szpitalu, jednak w ciągu tygodnia bądź dwóch wyjdzie i sytuacja będzie się powtarzać.
Sołtys sołectwa Mąchocice Kapitulne pan Jan Sobecki ponowił wniosek o ustawienie tablic 
informujących  gdzie  zaczynają  się  Mąchocice  Kapitulne  a  Kończy  Masłów  Pierwszy. 
Ponadto  sołtys  zgłosił  brak  kosza  przy  posesji  Nr  98  oraz  konieczność  oznaczenia 
pierwszeństwa drogi od strony szkoły. Sołtys poinformował również o sygnale dotyczącym 
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budowy placu  na  górnych  Mąchocicach,  zaznaczając  że  dzieci  osób  zgłaszających taką 
potrzebę nie uczęszczają do szkół na terenie gminy. 
Więcej uwag nie zgłoszono.

Ad. 22.
Sprawy organizacyjne, komunikaty.
Przewodnicząca  Rady  przypomniała  o  obowiązku  złożenia  oświadczeń  majątkowych  w 
terminie do 30 kwietnia br.
Wójt Gminy poinformował, że od 01 marca 2011 na terenie gminy funkcjonuje całodobowa 
opieka zdrowotna. W związku z burzą medialną, jaka miała miejsce w ostatnim czasie, Wójt 
przeprowadził  rozmowę  z  Dyrektorem  NZOZ,  który  wyjaśnił,  że  była  to  chwilowa 
niedyspozycja na którą złożyło się kilka czynników.
Ponadto. Wójt oznajmił, że gmina przystąpiła do konkursu „Zdrowa Gmina”, którego celem 
jest zwiększenie liczby osób zgłaszających się na badania profilaktyczne ukierunkowane na 
wczesne wykrywanie chorób nowotworowych.
Z uwagi na ilość zgłoszeń, jaki są kierowane do urzędu, w sprawie podwyższania gruntów 
poprzez dowóz ziemi (często zawierającej duże ilości odpadów budowlanych) na posesje 
prywatne, Wójt poinformował, ze nie ma możliwości ingerowania w tego typu działania, 
dlatego będziemy się zwracać o pomoc do organów ścigania. 
W związku z rocznicą śmierci Jana Pawła II, 02.IV.br. w sobotę o godzinie 19 odbędzie się 
Droga Krzyżowa i Msza Św, na którą Wójt serdecznie zaprasza.
Skarbnik  Gminy  poinformowała,  że  w  dniu  dzisiejszym  radni  otrzymali  materiały 
informacyjne dotyczące stanu mienia i sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2010.
Po wyczerpaniu tematyki obrad, o godzinie 17.50 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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