
Protokół Nr XI/2011
z sesji Rady Gminy Masłów, 

która odbyła się w dniu 08 sierpnia 2011 roku

Tematyka sesji:
1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu Nr X z poprzedniej sesji.

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

6. Informacja  nt.  działalności  Centrum  Edukacyjnego  Szklany  Dom  –  Dworek  Stefana 

Żeromskiego w Ciekotach. 

7. Projekt uchwały w sprawie powołania Zespołu opiniującego kandydatów na ławników.

8. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy.

9. Projekt  uchwały  w  sprawie  zmiany  uchwały  w  sprawie  przyjęcia  wieloletniej  prognozy 

finansowej Gminy Masłów na lata 2011-2025.

10. Interpelacje, wnioski i zapytania.

11. Sprawy organizacyjne, komunikaty.

Ad. 1.
Otwarcie sesji. 

Stosownie do art.  20 ust.  1  ustawy o samorządzie gminnym,  w dniu 08 sierpnia 2011 roku o 

godzinie  14.04  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 

Nie zgłoszono uwag.

W głosowaniu 15 „za”, jednogłośnie porządek obrad został przyjęty. 
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Ad. 4.
Przyjęcie protokołu Nr X z poprzedniej sesji.

W głosowaniu 15 „za”, jednogłośnie protokół 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.
Informacja nt. działalności Centrum Edukacyjnego Szklany Dom – Dworek Stefana Żeromskiego w 

Ciekotach.

Pani Krystyna Nowakowska – Kierownik Centrum Edukacyjnego Szklany Dom – Dworek Stefana 

Żeromskiego w Ciekotach przybliżyła funkcjonowanie jednostki  i  zaprosiła  na kolejną sesję do 

budynku w Ciekotach. 

Pan Adam Grzegorzewski – instruktor CE przedstawił prezentację przygotowaną przez Centrum i 

przedstawianą zwiedzającym obiekt w Ciekotach (stanowi załącznik protokołu). 

Przewodnicząca otworzyła dyskusję.

Radna Małgorzata Kozubek zapytała o trasę spływu kajakowego.

Pan Grzegorzewski przedstawił trasę pierwszego spływu i wyjaśnił, że w związku z modernizacją 

zbiornika w Cedzynie, spływ zakończył się na pierwszej przystani. 

Radna Kozubek zasygnalizowała również, że na szlakach turystycznych pojawia się wiele miejsc, 

które wymagają uporządkowania,  choćby Diabelski  Kamień,  wokół  którego należałoby wykosić 

trawę.

Radny Ryszard Szymczuch zwrócił się z pytaniem, czy nagłośnienie w CE pochodzi ze szkoły w 

Mąchocicach – Scholasterii.

Pani Nowakowska odpowiedziała, że zostało przekazane przez GOKiS.

Pani Agnieszka Pietrzyk – p.o. Dyrektor GOKiS dodała, że jest to stare nagłośnienie, będące na 

wyposażeniu Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Masłowie.

Radny Szymczuch wyjaśnił,  że jst  ono nieadekwatne do sali  w Centrum Edukacyjnym.  Radny 

zaproponował, by w projekcie budżetu na przyszły rok zastanowić się nad zapewnieniem środków 

na zakup sprzętu nagłaśniającego.

Więcej uwag nie zgłoszono; informacja został przyjęta do akceptującej wiadomości.
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Ad. 7.
Projekt uchwały w sprawie powołania Zespołu opiniującego kandydatów na ławników.

Przewodnicząca  Rady  szczegółowo  przedstawiła  projekt  uchwały  i  zwróciła  się  do  radnych  z 

prośbą o zgłaszanie kandydatur do udziału w pracy Zespołu.. 

Radny Andrzej Pedrycz zgłosił kandydaturę radnego Mirosława Januchty.

Radny Januchta  podziękował  za zgłoszenie,jednak z  uwagi  na pracę zawodową,  nie  chce by 

posądzony o stronniczość, w związku z powyższym nie wyraził zgody na pracę w Zespole.

Radny Pedrycz zgłosił kandydaturę radnego Sylwestra Wojtyny. Radny Wojtyna wyraził zgodę.

Radny Stanisław Doleziński zgłosił kandydaturę radnego Andrzeja Kułaka, który wyraził zgodę.

Przewodnicząca Rady zgłosiła kandydaturę radnej Reginy Chyb. Radna wyraziła zgodę na pracę 

w Zespole.

Radny Andrzej Kułak zgłosił kandydaturę radnego Pawła Jamrożka. Radny wyraził zgodę.

Radny Sylwester  Wojtyna zgłosił  kandydaturę radnego Andrzeja Pedrycza.  Radny Pedrycz nie 

wyraził zgody.

Radny Ryszard Szymczuch zgłosił  kandydaturę radnego Janusza Obary.  Radny Obara wyraził 

zgodę.

W związku  z  brakiem kolejnych  kandydatur,  Przewodnicząca  poprosiła  o  ukonstytuowanie  się 

Zespołu i wyłonienie Przewodniczącego.

Przewodnicząca Rady odczytała zaproponowany projekt uchwały.

Nie zgłoszono uwag.

Uchwała Nr  XI/65/2011 Rady Gminy Masłów w sprawie powołania  Zespołu opiniującego 
kandydatów  na  ławników –  została  przyjęta  w  głosowaniu  15  „za”,  jednogłośnie  i stanowi 

załącznik protokołu. 

Ad. 8.
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy.

Omówienia tematu dokonała pani Małgorzata Kumór – Skarbnik Gminy. 

Komisja  Budżetu  i  Finansów,  w dniu  27.07.2011  roku zaopiniowała  pozytywnie  przedstawiony 

projekt (stanowi załącznik).

Komisja  do Spraw Inwestycji,  w dniu  27.07.2011 roku zaopiniowała  pozytywnie  przedstawiony 

projekt, w zakresie przesunięcia środków w wysokości 67.000 zł przeznaczonych na adaptację 

budynku wielofunkcyjnego w woli Kopcowej pod potrzeby Szkoły Podstawowej. Protokół Komisji 

stanowi załącznik.

Nie zgłoszono uwag.

Uchwała Nr XI/66/11 Rady Gminy Masłów w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy – 

została przyjęta w głosowaniu 15 „za”, jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik protokołu. 
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Ad. 9.
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej 

Gminy Masłów na lata 2011-2025.

Temat przedstawiła pani Małgorzata Kumór – Skarbnik Gminy. 

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

Nie zgłoszono uwag.

Uchwała Nr X/67/11 Rady Gminy Masłów w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia  
wieloletniej  prognozy  finansowej  Gminy  Masłów  na  lata  2011-2025 –  została  przyjęta  w 

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

Ad. 10.
Interpelacje, wnioski i zapytania.

Radny Andrzej Pedrycz zwrócił się z pytaniem, kiedy zostanie oddane do użytku boisko w Woli 

Kopcowej. Radny zgłosił również:

 brak izolacji w budynku wielofunkcyjnym w Woli Kopcowej,

 podmyte ścianki w tym budynku, 

 prace na ul. Żeromskiego trwały około 4 godzin, a maszyny stały tam trzy dni,

 zgłosiła  się pani,  która zadeklarowała wykonanie podjazdy na ulicy Letniskowej  w Woli 

Kopcowej, w ramach zwolnienia z podatku na okres dwóch lat.

Wójt  odniósł  się  do  problemów  zgłoszonych  przez  radnego,  informując  że  boisko  zostało 

wykonane i zgłoszone do odbioru. Po uzyskaniu decyzji, wypłacona zostanie faktura za usługę, 

gdyż wykonawca nie był rzetelny w pracach (opóźnienie odbioru o 6 miesięcy). W przypadku prac 

remontowych w budynku wielofunkcyjnym, trudno dywagować nad ich wykonaniem, gdyż prace 

nie zostały zakończone. W odniesieniu do ulicy Żeromskiego, Wójt wyjaśnił,  ze pojawił się tam 

spory problem związany z brakiem miejsca na odwodnienie drogi; jedno z ogrodzeń usytuowane 

jest  w pasie drogi gminnej. Co do czasu postoju maszyn – Wójt nie jest w stanie się odnieść. 

Natomiast w prawie ulicy Letniskowej, Wójt wyjaśnił,że póki co taka oferta nie wpłynęła do urzędu. 

Remont  tego  odcinka  musi  jeszcze  trochę  poczekać,  gdyż  priorytetem  jest  w  tej  chwili 

przeniesienie siedziby szkoły do budynku Domu Ludowego, a odcinek tej drogi jest przejezdny. 

Radny Mirosław Januchta zabrał głos w sprawie remontowanego odcinka w przełomie Lubrzanki i 

zwrócił się z prośbą o naprawienie wiaty przystankowej (na Golicy), która straszy turystów. Radny 

zwrócił  również uwagę na fakt, iż wniosek obejmował również wykonanie chodnika i poprosił o 

sprawdzenie, czy projektowane oświetlenie nie będzie kolidować z chodnikiem.

Pan  Dariusz  Korczyński  –  Kierownik  BiGP  odpowiedział,  że  remont  wiaty  jest  ujęty  w 

harmonogramie na sierpień. 

Radny Janusz Obara zgłosił  potrzebę uzupełnienia pobocza na wysokości posesji  nr 155, przy 

drodze powiatowej  w Masłowie  Drugim.  Ponadto radny poprosił  o  zwrócenie  uwagi  na zapisy 
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zawarte w regulaminie Klubu „Klonówka Masłów”, gdzie jest zapis dotyczący nie udostępniania 

stadionu. Taka sytuacja nie podoba się mieszkańcom, gdyż gmina płaci za dzierżawę terenu, na 

który wstęp maja tylko nieliczni, gdyż dzieci są przeganianie z boiska.  

Wójt  odpowiedział,  że  boisko  w  Dolinie  Marczakowej   nie  uzyskało  licencji  na  prowadzenie 

rozgrywek. Taką licencję ma tylko stadion w Brzezinkach. W związku z tym skierowana została 

koparka do poprawy stanu na boisku w Dolinie Marczakowej, aby można było wystąpić o licencję 

czasową. Wójt wyjaśnił również, że nie ingeruje w regulaminy stowarzyszeń, więc nie ma wpływy 

na zapisy klubu Klonówka.

Radny Ryszard Szymczuch poruszył sprawy:

 wykoszenie poboczy zgłoszone na poprzedniej sesji; po rozmowie z Panią Jarosz radny 

zwrócił się z prośbą do dwóch mieszkańców, którzy po obejrzeniu tego odcinka odmówili  

wykonania prac, z uwagi na silne zakrzewienia terenu.

 znaki drogowe o które radny wnioskował,  pojawiły się wreszcie, jednak z błędną nazwą 

Mąchocice  Górne.  Taka  tablica  jest  myląca,  gdyż  nie  ma  takiej  miejscowości.  Radny 

przypomniał, że wnioskował o tablicę Mąchocice Kapitulne Górne. 

 Wycięte  zostały  zakrzewienia  na  łączniku  miedzy  Mąchocicami  Kapitulnymi  dolnymi  i 

górnymi, jednak pozostawiono je na skarpie, gdzie będą wrastać. 

 Rada nadal  nie  zna rozstrzygnięcia  sporu w sprawie  drogi  w Domaszowicach,  który w 

znaczący  sposób  wpływa  na  finanse  gminy.  Szukamy  oszczędności  na  różnych 

płaszczyznach, a w tym samym czasie zatrudnia się wicewójta, podczas gdy przy pracach 

interwencyjnych  mamy tylko  dwie  osoby,  które  nie  są  w stanie  zapewnić  porządku  na 

terenie całej gminy.

W  odpowiedzi,  Wójt  wyjaśnił,  że  wycięcie  zakrzewień  zaproponowane  zostało  sołtysowi  z 

Brzezinek,  który  uporządkował  również  teren  w  swojej  okolicy,  jednak  z  uwagi  na  znaczącą 

odległość należy poszukać kogoś z bliższej okolicy. W sprawie znaków drogowych, Wójt wyjaśnił,  

iż zostały one wstawione na wniosek Pana radnego, po konsultacji z Powiatowym Zarządem Dróg.

W kwestii zatrudnienia zastępcy, Wójt wyjaśnił że przesłanki na podstawie których podjął decyzję 

wynikają wprost z ustawy. Jednocześnie Wójt zaznaczył, że pobory zastępcy są niższe niż pobory 

sekretarza, zaś łączne pobory wójta i wicewójta są niższe od wynagrodzenia poprzedników. Jeśli 

chodzi  o zatrudnienie pracowników interwencyjnych,  na etacie jest  zatrudniona jedna osoba w 

pełnym  wymiarze  godzin,  drugi  z  pracowników  został  zatrudniony  na  czas  określony.  Wójt 

wspomniał również, że Powiatowy Urząd Pracy wypowiedział gminie umowę o współpracy, o czym 

poinformował pismem skierowanym do urzędu.

Radny Janusz  Obara  zgłosił  potrzebę  wykoszenia  rowów w kierunku  Kajetanowa.  Sygnał  ten 

otrzymał od Pana Józefa Tokarza.

Radna Małgorzata Kozubek poprosiła o usuniecie znaku informującego o terenie zabudowanym, 

który został umieszczony w niewidocznym miejscu (vis-a-vis młyna) w Masłowie Pierwszym.
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Radny  Andrzej  Bawół  przedstawił  swoją  opinię  nt  tego  typu  zgłoszeń.  Radny  uważa,  że  nie 

powinno się to odbywać na zasadzie zgłoszeń, czy interwencji tylko należałoby się zastanowić nad 

harmonogramem prac porządkowych, gdyż problem wykaszania rowów występuje wszędzie. 

Radny Sylwester Wojtyna zabrał głos w sprawie omawianego na poprzedniej sesji zwiększenia 

środków na adaptację projektu świetlicy w Domaszowicach. Radny zwrócił  uwagę, że na czas 

głosowania  nie  było  wiedzy  na  temat  przeznaczenia  części  budynku  na  cele  przedszkola,  w 

związku z tym część radnych nie miała tej wiedzy w momencie głosowania. Radny zwrócił się z 

pytaniem,  czy wiadomo jakie  koszty będzie  generowało  zadanie  i  w  jakim stopniu  obciąży  to 

budżet gminy.

Wójt  wyjaśnił,  że sprawa była szczegółowo omawiana zarówno na sesji  jak i  na komisjach,  w 

związku z tym żadna informacja nie była utajniona, tym bardziej dla radnych. 

Radny Wojtyna dodał, że na Komisji Budżetu i Finansów nie wszyscy mieli tę wiedzę.

Radna Regina Chyb – przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów odniosła się do wypowiedzi 

radnego,  przypominając  że  nie  było  pytań  w  tym  temacie,  w  związku  z  powyższym  trudno 

dyskutować na temat, który nie interesuje członków komisji.

Radny Wojtyna powiedział, że ma wrażenie że temat został wprowadzony „tylnymi drzwiami”.

Radny Andrzej Pedrycz podziela zdanie przedmówcy, gdyż również nie miał tej wiedzy.

Sołtys  sołectwa  Mąchocice  Kapitulne  pan  Jan  Sobecki  zapytał,  czy  można  jeszcze  zgłaszać 

kandydatów na ławników.

Sekretarz odpowiedział, że termin upłynął 30.06.br.

Radny  Janusz  Obara  zapytał  Wójta  kiedy  spotka  się  z  mieszkańcami  sołectwa  Dolina 

Marczakowa.

Wójt odpowiedział, że obowiązkiem sołtysa jest zwołać zebranie i poprosił o powiadomienie. 

Więcej uwag nie zgłoszono.

Ad. 11.
Sprawy organizacyjne, komunikaty.

Przewodnicząca Rady poinformowała, że kolejna sesja odbędzie się w miesiącu wrześniu.

Po wyczerpaniu tematyki Przewodnicząca Rady podziękowała za udział w XI sesji Rady Gminy 

Masłów i o godzinie 15.45 – zamknęła obrady.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokolant: Przewodnicząca Rady Gminy Masłów 

Joanna Synak /-/ Genowefa Jaros
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