
Protokół Nr VIII/2011
z sesji Rady Gminy Masłów, 

która odbyła się w dniu 26 maja 2011 roku

Tematyka sesji:
1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu Nr VII z poprzedniej sesji.

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

6. Analiza  stanu  bezpieczeństwa  i  porządku  publicznego  za  2010  rok  na  terenie  działania 

Komisariatu Policji w Bodzentynie.

7. Projekt  uchwały  w  sprawie  zmiany  uchwały  Nr  III/11/10  z  dnia  29.12.2010  r.  w  sprawie 

Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania 

Narkomanii na rok 2011.

8. Projekt  uchwały  w  sprawie  wyrażenia  opinii  do  projektu  uchwały  Sejmiku  Województwa 

Świętokrzyskiego  w  sprawie  przekształcenia  Wojewódzkiego  Specjalistycznego  Szpitala 

Dziecięcego w Kielcach poprzez  likwidację Poradni Logopedycznej i Foniatrycznej w Kielcach 

przy ul. Artwińskiego 3A.

9. Projekt uchwały w sprawie  zgody na wykonanie odcinka sieci wodociągowej przy ul. Ks. J. 

Marszałka w miejscowości Masłów Drugi przez grupę wnioskodawców - właścicieli działek o 

numerach ewidencyjnych 485/1, 479, 477, 576/1, 576 /4, położonych w miejscowości Masłów 

Drugi, gmina Masłów. 

10. Projekt  uchwały  w  sprawie  zgody  na  przekazanie  kanału  sanitarnego  w  miejscowości 

Domaszowice.

11. Projekt uchwały w sprawie przekazania do nieodpłatnego użytkowania sieci wodociągowej w 

miejscowości Ciekoty na działce nr 110/4 w kierunku działki nr 252/5.

12. Projekt uchwały w sprawie zgody na wykonanie odcinka sieci wodociągowej  w miejscowości 

Masłów Pierwszy przez wnioskodawcę Panią Danutę Osuch właścicielkę działki o numerze 

ewidencyjnym  609/1, położonej w miejscowości Masłów Pierwszy, gmina Masłów.

13. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy.

14. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XX/158/08 Rady Gminy Masłów z dnia 29 maja 

2008 roku w sprawie przystąpienia Gminy Masłów w poczet członków Banku Spółdzielczego w 

Kielcach.

15. Interpelacje, wnioski i zapytania.

16. Sprawy organizacyjne, komunikaty.
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Ad. 1.
Otwarcie sesji. 

Stosownie do art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, w dniu 26 maja 2011 roku o godzinie 

14.10 Przewodnicząca Rady Gminy Masłów – Genowefa Jaros, otworzyła obrady. Przewodnicząca 

przywitała radnych, sołtysów i gości.

Ad. 2.
Stwierdzenie quorum.

W dzisiejszym posiedzeniu uczestniczy 15 radnych – 100 % z 15 osobowego składu Rady, 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 poprosiła o przesunięcie punktu 8 - 

Projekt  uchwały  w  sprawie  wyrażenia  opinii  do  projektu  uchwały  Sejmiku  Województwa 

Świętokrzyskiego  w  sprawie  przekształcenia  Wojewódzkiego  Specjalistycznego  Szpitala 

Dziecięcego w Kielcach poprzez  likwidację Poradni Logopedycznej i  Foniatrycznej w Kielcach 

przy ul. Artwińskiego 3A, z uwagi na nieobecność Sekretarza, który uczestniczy w zgromadzeniu 

Spółki  „Lotnisko  Kielce”.  Przewodnicząca  zaproponowała,  by  punkt  ten  został  omówiony  po 

punkcie 14. W głosowaniu 15 „za”, jednogłośnie radni przyjęli zmianę.

Radny Sylwester Wojtyna złożył wniosek o dodanie do porządku obrad dyskusji nt. szkolnictwa na 

terenie Gminy Masłów, jako pkt 14a.

Przewodnicząca Rady poinformowała o możliwości wypowiedzenia się rodziców i radnych w tej 

sprawie, jednak w punkcie 15 – interpelacje, wnioski i zapytania.

W głosowaniu 10 ”za” przy 5 głosach „wstrzymujących się” wniosek został przyjęty.

Nie zgłoszono więcej uwag.

W głosowaniu 15 „za”, jednogłośnie przyjęty został zmieniony porządek obrad. 

Ad. 4.
Przyjęcie protokołu Nr VII z poprzednich sesji.

W głosowaniu 15 „za”, jednogłośnie protokół Nr VII/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.
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Wójt  Ryszard  Pazera  przedstawił  sprawozdanie,  które  zostało  przyjęte  do  akceptującej 

wiadomości. 

Radna Małgorzata Kozubek zapytała, czy kwota 200 zł to doba wynajęcia jednego domku.

Wójt odpowiedział, że tak. 

Nie zgłoszono więcej uwag.

Ad. 6.
Analiza  stanu  bezpieczeństwa  i  porządku  publicznego  za  2010  rok  na  terenie  działania 

Komisariatu Policji w Bodzentynie.

St. asp. Jarosław Hendzel – Kierownik Posterunku Policji w Masłowie przedstawił szczegółowo 

sprawozdanie (stanowi załącznik protokołu).

Radny Ryszard Szymczuch poprosił o podjęcie tematu ewentualnego remontu tej części budynku, 

w której mieści się posterunek policji. Chodzi głównie o wymianę około 30 m wykładziny i zakup 

krzeseł. 

Wójt odpowiedział, że nie tylko gmina może być sponsorem posterunku. Jeżeli policja zwróci się o 

zakup bezpośrednio do gminy – być może znajdą się środki na dany cel. Wójt wyjaśnił również, że 

krążyły różne pogłoski dotyczące przeniesienia lub likwidacji posterunku policji w Masłowie, czego 

osobiście nie popiera. 

Nie zgłoszono więcej uwag. Sprawozdanie zostało przyjęte do akceptującej wiadomości.

Ad. 7.
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr III/11/10 z dnia 29.12.2010 r. w sprawie Gminnego 

Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii na 

rok 2011.

Projekt  szczegółowo  przedstawił  pan  Rafał  Jardel  –  Pełnomocnik  Wójta  ds.  Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii. 

Komisja Oświaty, Kultury, Opieki Społecznej i Promocji Gminy, w dniu 26.05.2011 r. zaopiniowała 

pozytywnie przedstawiony projekt (stanowi załącznik protokołu).

Komisja  Budżetu  i  Finansów  na  posiedzeniu  w  dniu  25.05.2011  r.  pozytywnie  zaopiniowała 

omawiany projekt (stanowi załącznik). 

Nie zgłoszono uwag.

Uchwała Nr VIII/44/2011 Rady Gminy Masłów w sprawie zmiany uchwały Nr III/11/10 z dnia  
29.12.2010  r.  w  sprawie  Gminnego  Programu  Profilaktyki,  Rozwiązywania  Problemów  
Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2011 – została przyjęta w głosowaniu 15 

„za”, jednogłośnie i stanowi załącznik protokołu. 
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Ad. 9.
Projekt  uchwały  w  sprawie  zgody  na  wykonanie  odcinka  sieci  wodociągowej  przy  ul.  Ks.  J. 

Marszałka  w  miejscowości  Masłów  Drugi  przez  grupę  wnioskodawców -  właścicieli  działek  o 

numerach ewidencyjnych 485/1,  479,  477,  576/1,  576 /4,  położonych w miejscowości  Masłów 

Drugi, gmina Masłów.

Omówienia tematu dokonał pan Dariusz Korczyński – Kierownik BiGP. 

Komisja do Spraw Inwestycji, w dniu 23.05.2011 roku pozytywnie zaopiniowała projekt (stanowi 

załącznik).

Komisja Budżetu i  Finansów, na posiedzeniu w dniu 25.05.2011 roku zaopiniowała pozytywnie 

omawiany projekt (stanowi załącznik).

Nie zgłoszono uwag.

Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały. 

Uchwała Nr VIII/45/11 Rady Gminy Masłów w sprawie zgody na wykonanie odcinka sieci  
wodociągowej  przy  ul.  Ks.  J.  Marszałka  w  miejscowości  Masłów  Drugi  przez  grupę  
wnioskodawców -  właścicieli  działek  o  numerach ewidencyjnych 485/1,  479,  477,  576/1,  
576  /4,  położonych  w  miejscowości  Masłów  Drugi,  gmina  Masłów –  została  przyjęta  w 

głosowaniu 15 „za”, jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik protokołu. 

Ad. 10.
Projekt  uchwały  w  sprawie  zgody  na  przekazanie  kanału  sanitarnego  w  miejscowości 

Domaszowice.

Temat przedstawił pan Dariusz Korczyński – Kierownik BiGP. 

Komisja do Spraw Inwestycji pozytywnie zaopiniowała projekt (stanowi załącznik).

Komisja Budżetu i Finansów zaopiniowała pozytywnie omawiany projekt (stanowi załącznik).

Brak uwag. 

Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały. 

Uchwała  Nr  VIII/46/11 Rady  Gminy  Masłów  w  sprawie zgody  na  przekazanie  kanału 
sanitarnego  w  miejscowości  Domaszowice –  została  przyjęta  w  głosowaniu  15  „za”, 

jednogłośnie i stanowi załącznik protokołu. 

Ad. 11.
Projekt  uchwały  w  sprawie  przekazania  do  nieodpłatnego  użytkowania  sieci  wodociągowej  w 

miejscowości Ciekoty na działce nr 110/4 w kierunku działki nr 252/5.

Pan Dariusz Korczyński – Kierownik BiGP przedstawił projekt. 

Komisja do spraw Inwestycji pozytywnie zaopiniowała projekt (stanowi załącznik).

Komisja Budżetu i Finansów zaopiniowała pozytywnie omawiany projekt (stanowi załącznik).

Nie zgłoszono uwag.
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Uchwała  Nr  VIII/47/11 Rady  Gminy  Masłów  w  sprawie przekazania  do  nieodpłatnego 
użytkowania sieci wodociągowej w miejscowości Ciekoty na działce nr 110/4 w kierunku  
działki nr 252/5 – została przyjęta w głosowaniu 15 „za”, jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik 

protokołu. 

Ad. 12.
Projekt  uchwały w sprawie  zgody na wykonanie  odcinka sieci  wodociągowej   w miejscowości 

Masłów  Pierwszy  przez  wnioskodawcę  Panią  Danutę  Osuch  właścicielkę  działki  o  numerze 

ewidencyjnym  609/1, położonej w miejscowości Masłów Pierwszy, gmina Masłów.

Temat przedstawił pan Dariusz Korczyński – Kierownik BiGP. 

Komisja  do  Spraw  Inwestycji,  w  dniu  23  maja  br.,  pozytywnie  zaopiniowała  projekt  (stanowi 

załącznik protokołu).

Komisja  Budżetu  i  Finansów,  w dniu  25  maja  br.,  zaopiniowała  pozytywnie  omawiany projekt 

(stanowi załącznik protokołu).

Brak uwag. 

Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały. 

Uchwała Nr VIII/48/11 Rady Gminy Masłów w sprawie zgody na wykonanie odcinka sieci  
wodociągowej  w miejscowości Masłów Pierwszy przez wnioskodawcę Panią Danutę Osuch  
właścicielkę działki  o numerze ewidencyjnym  609/1,  położonej  w miejscowości  Masłów  
Pierwszy,  gmina  Masłów –  została  przyjęta  w  głosowaniu  15  „za”,  jednogłośnie  i stanowi 

załącznik protokołu. 

Ad. 13.
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy.

Omówienia tematu dokonała pani Małgorzata Kumór – Skarbnik Gminy. 

Komisja Budżetu i  Finansów, na posiedzeniu w dniu 25.05.2011 roku zaopiniowała pozytywnie 

przedstawiony projekt (stanowi załącznik).

Radny Sylwester  Wojtyna zwrócił  się  z  pytaniem dotyczącym roszczenia  przedsiębiorcy,  który 

porzucił pracę przy drodze w Domaszowicach; jakie kroki podjęła gmina.

Wójt Ryszard Pazera odpowiedział, że mecenas Meks jest właśnie w sądzie, gdzie oczekuje na 

postanowienie dotyczące wstrzymania egzekucji środków. 

Radny Kazimierz Rachwał przedstawił historię budowy tej drogi i swoje stanowisko w tej sprawie. 

Radny uważa, ze niesprawiedliwością jest nagradzanie kogoś za to, że nie wywiązał się z umowy.

Radny  Andrzej  Bawół  zaproponował,  by  temat  szczegółowo  omówić  w  dalszych  punktach 

(interpelacje, wnioski i zapytania).

Radna Regina Chyb zapytała, czy w wyroku była klauzula natychmiastowej wykonalności.

Wójt omówił treść wyroku i przedstawił stanowisko wypracowane wspólnie z mecenasem. 
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Nie zgłoszono więcej uwag.

Uchwała Nr VIII/49/11 Rady Gminy Masłów w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy – 

została przyjęta  w  głosowaniu  14  „za”,  przy  1  głosie  „wstrzymującym  się”.  Uchwała stanowi 

załącznik protokołu. 

Ad. 14.
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XX/158/08 Rady Gminy Masłów z dnia 29 maja 

2008 roku w sprawie przystąpienia Gminy Masłów w poczet członków Banku Spółdzielczego w 

Kielcach.

Temat przedstawiła pani Małgorzata Kumór – Skarbnik Gminy. 

Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt (stanowi załącznik).

Nie zgłoszono uwag.

Uchwała Nr VIII/50/11 Rady Gminy Masłów w sprawie zmiany uchwały Nr XX/158/08 Rady 
Gminy Masłów z dnia 29 maja 2008 roku w sprawie przystąpienia Gminy Masłów w poczet  
członków  Banku  Spółdzielczego  w  Kielcach –  została  przyjęta  w  głosowaniu  15  „za”, 

jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik protokołu. 

Ad. 8.
Projekt  uchwały  w  sprawie  wyrażenia  opinii  do  projektu  uchwały  Sejmiku  Województwa 

Świętokrzyskiego  w  sprawie  przekształcenia  Wojewódzkiego  Specjalistycznego  Szpitala 

Dziecięcego w Kielcach poprzez  likwidację Poradni Logopedycznej i  Foniatrycznej w Kielcach 

przy ul. Artwińskiego 3A.

Protokolant  odczytała  pismo  skierowane  przez  Marszałka  Województwa  Swietokrzyskiego  w 

sprawie  przekształcenia  WSSD  w  Kielcach  wraz  z  projektem  uchwały  (stanowi  załącznik 

protokołu).

Komisja Oświaty, Kultury, Opieki Społecznej i Promocji Gminy, na posiedzeniu w dniu 26.05.2011 r. 

zaopiniowała pozytywnie przedstawiony projekt (stanowi załącznik).

Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały.

Radny Ryszard Szymczuch zapytał, gdzie będą kierowane dzieci po przekształceniu szpitala.

Wójt odpowiedział, że po przeprowadzonej rozmowie z Dyrektorem NZOZ w Masłowie, uzyskał 

informację,  że przedmiotowa placówka nie funkcjonuje,  gdyż nie podpisała kontraktu z NFZ. Z 

informacji dyrektora NZOZ wynika, że z terenu gminy kilkoro dzieci korzystało z tej placówki. W 

związku  z  powyższym  dalsze  usługi  będą  świadczone  przez  inną  placówkę,  co  wynika  z 

przedstawionego uzasadnienia do projektu uchwały.

Więcej uwag nie zgłoszono.

Przewodnicząca przystąpiła do głosowania nad projektem.

Uchwała  Nr  VIII/51/2011 Rady  Gminy  Masłów  w  sprawie wyrażenia  opinii  do  projektu 
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uchwały  Sejmiku  Województwa  Świętokrzyskiego  w  sprawie  przekształcenia  
Wojewódzkiego  Specjalistycznego  Szpitala  Dziecięcego  w  Kielcach  poprzez   likwidację  
Poradni  Logopedycznej  i  Foniatrycznej  w  Kielcach  przy  ul.  Artwińskiego  3A –  została 

przyjęta w głosowaniu warunkowym:

za pozytywną opinią: 1 głos, 

za negatywną opinią: 9 głosów,

wstrzymujących się: 5 głosów.

Uchwała o negatywnej opinii Rady została podjęta i stanowi załącznik protokołu. 

Ad. 15.
Interpelacje, wnioski i zapytania.

Radny Paweł Jamrożek zgłosił wniosek:

1) w związku z końcowym etapem prac przy  budowie chodnika w Dąbrowie – Łąki, radny 

poprosił o przeanalizowanie kosztów montażu i utrzymania starych opraw lamp (często o 

dużej mocy) na nowych słupach,

2) na  wysokości  posesji  Pana  Błońskiego  w Dąbrowie  –  Łąki  zniszczony fragment  drogi- 

prośba o poprawę stanu nawierzchni.

Wójt  odpowiedział,  że koszt  jednej oprawy waha się w granicach 1200 -1400 zł,  w związku z 

powyższym nie jest w stanie wyasygnować kwoty powyżej 10.000 zł na wymianę opraw. Jest to 

odcinek drogi powiatowej, przy której budowany jest chodnik o długości 1119 m. Projekt budowy 

zakładał wymianę części słupów energetycznych, jednak nie uwzględniono wymiany opraw. 

Radny Powiatu – pan Tomasz Lato poinformował, że dwukrotnie zgłaszał interpelację w sprawie 

naprawy tego odcinka drogi, jak również kilku innych fragmentów dróg powiatowych na terenie 

gminy. Z deklaracji słownej, jaką otrzymał wynika, ze punkty te zostaną naprawione, zgodnie z 

harmonogramem remontów. 

Radna Małgorzata  Kozubek zasygnalizowała,  że  przy ulicy Świętokrzyskiej  niwelacji  podlegają 

dwa garby, o które zawadzają samochody.

Radny Andrzej Pedrycz zgłosił konieczność:

− udrożnienia bądź naprawy przepustu przy ulicy Letniskowej i Wspólnej,

− wycięcia zakrzewień w okolicy boiska w Woli Kopcowej oraz prośbę o odtworzenie drogi 

gminnej.

Wójt  odpowiedział,  że skieruje ekipę którą dysponujemy i przypomniał,  że można w inicjatywie 

społecznej  wykonać część prac porządkowych.  Np w Ciekotach,  strażacy uporządkowali  teren 

wokół świetlicy i przepustu.

Radny  Ryszard  Szymczuch  ponowił  prośbę  o  ustawienie  znaku  informacyjnego  „Mąchocice 

Kapitulne”, na Mąchocicach Górnych. 

Wójt  odpowiedział,  że  pismo zostało  skierowane zarówno w tej  sprawie,  jak  i  w  kilku  innych 
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przypadkach dotyczących tablic i jest na etapie realizacji.  

Radny Andrzej Bawół zwrócił się z pytaniem dotyczącym możliwości zapoznania się z protokołem 

z poprzedniej sesji.

Przewodnicząca odpowiedziała, ze jest on dostępny zarówno w Biurze Rady, na Biuletynie jak i 

wyłożony przed sesją.

Radny  Bawół  odniósł  się  do  problemu  postępowania  sądowego  z  wykonawcą  drogi  w 

Domaszowicach.  Radny  uważa,  że  w  umowie  winny  się  znaleźć  zapisy  na  okoliczność  nie 

wywiązania się z umowy. 

Przewodnicząca  Rady  poinformowała,  że  dyskusja  w  tym  temacie  odbędzie  się  w  obecności 

prawnika, który dysponuje pełną dokumentacją w tej sprawie.

Wójt  dodał,  ze nad każdą inwestycją czuwa inspektor nadzoru,  który odpowiada za czynności 

prowadzone na terenie budowy.

Radny Janusz Obara poprosił o przeniesienie znaku informującego o drodze bez przejazdu, obok 

posesji Pani Zacharskiej.

Wójt  odpowiedział, ze jest to zadanie Powiatowego Zarządu Dróg, więc nie możemy wyręczać 

PZS  we  wszystkich  czynnościach,  obciążając  budżet.  Naszym  obowiązkiem,  w  pierwszej 

kolejności  jest  realizowanie  zadań gminnych.  Jeżeli  jest  taka wola  Rady,  zaprosimy Dyrektora 

Komorniczaka na którąś z sesji.  

Radny Bogusław Moskal zgłosił potrzebę udrożnienia rowów przy ulicy Krajobrazowej w Masłowie 

Drugim.

Sołtys Jan Sobecki zgłosił potrzebę zabezpieczenia głębokiego rowu na wysokości posesji nr 55 – 

56, gdyż stwarza zagrożenie dla uczestników drogi. 

Wójt odpowiedział, że to również sprawy PZD; wczoraj otrzymałem pismo w sprawie przystąpienia 

do przetargu na remont drogi wzdłuż przełomu Lubrzanki.  

Radny Szymczuch zapytał, czy w związku z tym, uwzględniono w projekcie przejście dla pieszych i 

przystanek dla wsiadających.

Wójt odpowiedział, że zostanie to sprawdzone.

Radny Mirosław Januchta przypomniał, że w propozycjach do budżetu zgłaszane było wykonanie 

chodnika łączącego Górne i Dolne Mąchocice. Gdyby znalazły się wolne środki, radny poprosił o 

uwzględnienie tego zadania. 

Radny Powiatu wyjaśnił szczegółowo etapy remontu tej drogi (I – remont nakładki, II – wykonanie 

ścieżki rowerowej i chodnika). ;przejście dla pieszych jest uwzględnione w projekcie, który powstał 

w  ubiegłym  roku.  Natomiast  co  do  lokalizacji  przystanku,  z  uwagi  na  utrudnienia,  został  on 

przesunięty dalej. 

Przewodnicząca  wyjaśniła  procedurę  zabierania  głosu  i   poprosiła  Kierownika  SZOO  o 

przedstawienie  założeń  i  zabranie  głosu  przez  rodziców,  zebranych  licznie  na  sesji. 

Przewodnicząca,  jako  emerytowany  nauczyciel,  wyjaśniła  procedurę  organizowania  roku 
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szkolnego.

Pani Irena Kundera – Kierownik SZOO przedstawiła szczegółowo informację nt. organizacji roku 

szkolnego  i  terminy  składania  poszczególnych  dokumentów.  Po  przeprowadzeniu  analizy 

demograficznej, sytuacji ekonomicznej szkoły dyrekcja przedstawia projekt planu organizacyjnego 

placówki na kolejny rok szkolny.

Wójt  wyjaśnił,  że  decyzję  zatwierdzającą  plan organizacyjny podjął  po  analizie  dokumentacji  i 

zapoznał dyrektorów z opinią. Wójt przyznał, że dyrektorzy wywiązali się z tego zadania rzetelnie. 

Analiza stanu demograficznego w poszczególnych szkołach jest jednoznaczna, liczba dzieli z roku 

na  rok  maleje,  subwencje  utrzymują  się  na  podobnym  poziomie,a  koszty  utrzymania  szkoły 

wzrastają.  Wójt  podtrzymuje  swoją  decyzję,  w  sprawie  zatwierdzenia  planu  organizacji  roku 

szkolnego.

W dyskusji, Pan Robert Kuternoga poruszył problem:

− łączenia klas, mimo iż w ubiegłym roku klasy te zostały rozdzielone,

− kosztów utrzymania nauczyciela,

− nauczycieli w prawami do emerytury, 

− braku obiegu informacji pomiędzy szkołą a rodzicami.

W  odpowiedzi,  pani  Irena  Kundera  wyjaśniła  różnicę  w  kosztach  utrzymania  nauczyciela, 

wynikającą m. in. Ze stopnia awansu.

Dyrektor Czesław Kieszkowski wyjaśnił, że kilkakrotnie prowadził rozmowy z nauczycielami, którzy 

mają prawo, nie obowiązek przejścia na wcześniejszą emeryturę (zgodnie z Kartą Nauczyciela), 

jednak tylko jeden z nauczycieli wyraził taką wolę. 

Pan Paweł Białek wyraził opinię nt. funkcjonowania szkoły i nauczycieli, którzy zostają zwolnieni. 

Pan Białek dodał, że rodzice zdecydowali się na przyjście na obrady Rady, mimo, że to nie miejsce 

na takie dyskusje, ponieważ nikt wcześniej nie podejmował żadnych kroków, by przedyskutować 

warianty rozwiązania tych problemów.  

Przewodnicząca wyjaśniła, że rozumie problem, dlatego udzieliła głosu w tej sprawie, i poprosiła 

dyrekcję o spokojne przedyskutowanie problemu z rodzicami w innym gremium.  

Wójt dodał, że arkusze zostały zatwierdzone, w związku z  tym, decyzja zapadła.

Więcej uwag nie zgłoszono.

Ad. 16.
Sprawy organizacyjne, komunikaty.

Przewodnicząca Rady odczytała życzenia przesłane przez posła Henryka Milcarza z okazji Dnia 

Samorządowca  oraz  zaproszenie  na  uroczystość  otwarcia  przyrodniczej  ścieżki  dydaktycznej 

Klubu 4h w Brzezinkach. 

Wójt złożył życzenia z okazji Dnia Matki.

Po wyczerpaniu tematyki Przewodnicząca Rady podziękowała za udział w VIII sesji Rady Gminy 
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Masłów i o godzinie 16.55 – zamknęła obrady.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokolant: Przewodnicząca Rady Gminy Masłów 

Joanna Synak /-/ Genowefa Jaros
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