
Protokół Nr XIII/2011
z sesji Rady Gminy Masłów, 

która odbyła się w dniu 27 października 2011 roku
Tematyka sesji:
1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu Nr XII z poprzedniej sesji.

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

6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w gminie Masłów za rok szkolny 2010/2011 wraz

z wynikami sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego.

7. Wybory ławników na kadencję 2012-2015.

a) przedstawienie wyników pracy Zespołu

b) projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia listy  kandydatów na ławników spełniających warunki 

określone ustawą i dopuszczonych do uczestniczenia w wyborach

c) projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej

d) przeprowadzenie głosowania tajnego w sprawie wyboru ławników

e) głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyboru ławników na kadencję 2012-2015.

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

Masłów  Pierwszy  ul  Graniczna  do  działki  nr  ewid  962/17  przez  wnioskodawcę  Pana  Marcina 

Boćkowskiego zam. Leszczyny. 

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

Masłów Pierwszy ul. Modrzewiowa do działek o nr ewid 834/23, 834/27 przez wnioskodawcę Pana 

Sławomira Krawczyka zam. Kielce, do działek o nr ewid  834/25, 834/29  przez wnioskodawcę 

Pana  Franciszka  Krawczyka  zam.  Kielce,  do  działek  o  nr  ewid  834/24,  834/  28  przez 

wnioskodawców Pana Grzegorza Cedro i Panią Martę Mikołajczyk-Cedro zam. Masłów. 

10. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy.

11. Analiza oświadczeń majątkowych za 2010 rok.

12. Interpelacje, wnioski i zapytania.

13. Sprawy organizacyjne, komunikaty.

Ad. 1.
Otwarcie sesji. 

Stosownie do art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, w dniu 27 października 2011 roku o 

godzinie  14.40  Przewodnicząca  Rady  Gminy  Masłów  –  Genowefa  Jaros,  otworzyła  obrady. 

Przewodnicząca przywitała radnych, sołtysów i przybyłych gości.
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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 porządek obrad.

Nie zgłoszono uwag.

W głosowaniu 14 „za”,  jednogłośnie  (chwilowo nieobecny radny Kazimierz Rachwał)  porządek 

obrad został przyjęty. 

Ad. 4.
Przyjęcie protokołu Nr XII z poprzedniej sesji.

W głosowaniu 14 „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. 

Radny Stanisław Doleziński zwrócił się z pytaniem, za jaką cenę wynajęto pomieszczenia w Woli 

Kopcowej dla Stowarzyszenia Masłów Info.

Wójt odpowiedział, że jest to koszt 50 zł/miesiąc.

Radna Regina Chyb zapytała, czy jest to koszt całkowity.

Wójt  odpowiedział,  że jest to koszt wynajmu, do którego doliczone będą udział  w kosztach za 

opłaty.

Nie zgłoszono więcej uwag; sprawozdanie zostało przyjęte do akceptującej wiadomości. 

Ad. 6.
Informacja o stanie realizacji  zadań oświatowych w gminie Masłów za rok szkolny 2010/2011 wraz

z wynikami sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego

Pani Irena Kundera – Kierownik Samorządowego Zakładu Opieki Oświaty  Gminy przedstawiła 

informację o stanie realizacji zadań oświatowych w gminie Masłów, w tym wyniki egzaminów, za rok 

szkolny 2010/2011 (materiał stanowi załącznik protokoły).

Wójt Ryszard Pazera dodał, że poziom kwalifikacji nauczycieli jest dość wysoki, z tendencją rosnącą. 

Nie zgłoszono uwag; informacja został przyjęta do akceptującej wiadomości.

2 z 7



Ad. 7.
Wybory ławników na kadencję 2012-2015.

Przewodnicząca Rady poinformowała,  że zgodnie z ustawą prawo o ustroju sądów powszechnych, 

zadaniem rady jest wybór ławników do rejonowego i okręgowego sądu, na kadencję 2012 – 2015.

a) przedstawienie wyników pracy Zespołu

Radny Sylwester Wojtyna – Przewodniczący Zespołu opiniującego kandydatów na ławników do sądów 

powszechnych,  przedstawił  opinię  Zespołu  na  temat  kandydatów  na  ławników,  w  szczególności  

spełnienia przez nich wymogów określonych w ustawie.  Opinia stanowi załącznik  protokołu.  Radny 

Wojtyna przedstawił sylwetki kandydatów.

W dniu 20.10.2011 roku pani Cecylia Cedro złożyła pisemne oświadczenie o wycofaniu kandydatury na 

funkcję ławnika. Dokument został załączony do protokołu. 

b) projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia listy  kandydatów na ławników spełniających warunki 

określone ustawą i dopuszczonych do uczestniczenia w wyborach

Przewodnicząca  Rady  odczytała  projekt  uchwały  w  sprawie  zatwierdzenia  listy  kandydatów  na 

ławników spełniających warunki określone ustawą i dopuszczonych do uczestniczenia w wyborach.

Nie zgłoszono uwag.

Uchwała  Nr  XIII/81/11 Rady  Gminy  Masłów  w sprawie zatwierdzenia  listy  kandydatów  na 

ławników  spełniających  warunki  określone  ustawą  i  dopuszczonych  do  uczestniczenia  w  

wyborach – przyjęta została w głosowaniu 15 „za”, jednogłośnie i stanowi załącznik protokołu. 

c) projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej

Przewodnicząca Rady poprosiła o zgłaszanie kandydatur.

Radny Andrzej Kułak zgłosił kandydaturę radnego Pawła Jamrożka, który wyraził zgodę na udział w 

pracach komisji.

Radny Andrzej Pedrycz zgłosił kandydaturę radnego Marka Dudzika, który wyraził zgodę.

Radny Stanisław Doleziński zgłosił kandydaturę radnego Bogusława Moskala, który wyraził zgodę.

Więcej kandydatur nie zgłoszono.

Kandydaci, po ukonstytuowaniu się wskazali radnego Pawła Jamrożka na Przewodniczącego Komisji.

W głosowaniu 14 „za” przy 1 głosie „wstrzymującym się” –  Uchwała Nr XIII/82/11 Rady Gminy 
Masłów w sprawie powołania Komisji  Skrutacyjnej  dla przeprowadzenia głosowania nad  
wyborem  ławników  na  kadencję  2012  –  2015 została  podjęta.  Uchwała  stanowi  załącznik 

protokołu. 

d) przeprowadzenie głosowania tajnego w sprawie wyboru ławników

Na podstawie § 46 Statutu Gminy Masłów przyjętego uchwałą Nr VII/54/03 Rady Gminy Masłów z dnia 

10 kwietnia 2003 roku (Dz.Urz. Województwa Świętokrzyskiego z 2003r., Nr 158 poz. 1393 z późn.zm.) 

przeprowadzone  zostało  głosowanie  tajne,  którego  wyniki  zawierają  da  egz.  protokołu  Komisji 

Skrutacyjnej,  stanowiące  załącznik).  Przewodniczący  Komisji  Skrutacyjnej  radny  Paweł  Jamrożek 

odczytał wyniki wyborów. 
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e) głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyboru ławników na kadencję 2012-2015.

Sekretarz Gminy Masłów – pan Bogusław Krukowski odczytał projekt uchwały.

Nie zgłoszono uwag.

Uchwała Nr XIII/83/11 Rady Gminy Masłów w sprawie wyboru ławników na kadencję 2012 –  

2015 – podjęta została w głosowaniu 15 „za”, jednogłośnie i stanowi załącznik protokołu. 

Ad. 8.
Projekt uchwały w sprawie  zgody na wykonanie odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Masłów 

Pierwszy ul Graniczna do działki nr ewid 962/17 przez wnioskodawcę Pana Marcina Boćkowskiego 

zam. Leszczyny.

Pan Dariusz Korczyński – Kierownik Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej przedstawił projekt.

Komisja  do  spraw Inwestycji,  w  dniu  21.10.2011r.  pozytywnie  zaopiniowała  omawiany  projekt 

(stanowi załącznik protokołu).

Komisja Budżetu i Finansów, w dniu 24.10.2011 r. zaopiniowała pozytywnie przedstawiony projekt 

(stanowi załącznik).

Nie zgłoszono uwag.

Uchwała  Nr  XIII/84/11 Rady Gminy Masłów w sprawie zgody  na  wykonanie  odcinka sieci  

wodociągowej w miejscowości Masłów Pierwszy ul Graniczna do działki nr ewid 962/17 przez  

wnioskodawcę Pana Marcina Boćkowskiego zam. Leszczyny – została podjęta w głosowaniu 15 

„za”, jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik protokołu. 

(stanowi załącznik protokołu)

Ad. 9.
Projekt uchwały w sprawie zgody na wykonanie odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Masłów 

Pierwszy ul. Modrzewiowa do działek o nr ewid 834/23, 834/27 przez wnioskodawcę Pana Sławomira 

Krawczyka zam. Kielce, do działek o nr ewid  834/25, 834/29  przez wnioskodawcę Pana Franciszka 

Krawczyka zam. Kielce, do działek o nr ewid 834/24, 834/ 28 przez wnioskodawców Pana Grzegorza 

Cedro i Panią Martę Mikołajczyk-Cedro zam. Masłów.

Projekt przedstawił pan Dariusz Korczyński – Kierownik BiGP. 

W dniu 21.10.2011r., Komisja do spraw Inwestycji zaopiniowała pozytywnie przedstawiony projekt 

Komisja Budżetu i  Finansów,  w dniu 24.10.2011 r.  pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt 

uchwały.

Nie zgłoszono uwag.

Uchwała  Nr  XIII/85/11 Rady Gminy Masłów w sprawie zgody  na  wykonanie  odcinka sieci  
wodociągowej w miejscowości Masłów Pierwszy ul. Modrzewiowa do działek o nr ewid 834/23,  
834/27  przez  wnioskodawcę  Pana  Sławomira  Krawczyka  zam.  Kielce,  do  działek  o  nr  ewid  
834/25, 834/29  przez wnioskodawcę Pana Franciszka Krawczyka zam. Kielce, do działek o nr  
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ewid 834/24, 834/ 28 przez wnioskodawców Pana Grzegorza Cedro i Panią Martę Mikołajczyk-

Cedro zam. Masłów – została podjęta 15 głosami „za”, jednogłośnie i stanowi załącznik protokołu. 

Ad. 10.
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej.

Temat przedstawiła pani Małgorzata Kumór – Skarbnik Gminy. 

Komisja Budżetu i  Finansów, dnia 24.10.2011 roku, pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt 

(stanowi załącznik).

Brak uwag.

Uchwała Nr XIII/86/11 Rady Gminy Masłów w sprawie zmiany uchwały budżetowej – przyjęta 

została w głosowaniu 15  „za”, jednogłośnie i stanowi załącznik protokołu. 

Ad. 11.
Analiza oświadczeń majątkowych za 2010 rok.

Przewodnicząca  Rady  odczytała  analizę  oświadczeń  majątkowych  radnych  za  rok  2010  (stanowi 

załącznik protokołu). Nie zgłoszono wniosków i uwag.

Ad. 12.
Interpelacje, wnioski i zapytania.

Radny Kazimierz Rachwał: zbliża się termin zakończenia robót drogi 74. Wiemy, że Wójt prowadził 

rozmowy w sprawie robót, ale uważam że przy odbiorze powinni być radni lub sołtys, żeby nie 

okazało się, że coś nie zostało zrobione w zakresie kanałów odwadniających czy nakładek na 

drogach  pomocniczych.  Kolejny  problem  jest  połączenie  z  drogą  powiatową.  Przed  sesją 

zgłaszałem radnemu powiatowemu problem,  który był  omawiany na poprzedniej  sesji.  Ważne, 

byśmy dopilnowali, aby droga w kierunku kapliczki była naprawiona. Kolejny temat, który chciałem 

poruszyć  i  proszę  o  wypowiedź  pana  Korczyńskiego,  dotyczy  budowy  świetlicy  w  Dolinie 

Marczakowej. Wiemy, że ten projekt będą też mieć w Dąbrowie i w Domaszowicach. W kuluarach 

pojawiły się głosy, że budujemy świetlice, podczas gdy projekt jest na budynek gospodarczo – 

magazynowy. 

Pan Dariusz Korczyński odpowiedział,  że projekt w Domaszowicach jest większy niż w Dolinie 

Marczakowej,  gdyż  był  aneksowany.  Jest  to  budynek ze stropem, o  większych  możliwościach 

wykorzystania, mimo że konstrukcyjnie jest podobny.

Wójt  Ryszard  Pazera  dodał,  że  w  Domaszowicach  przewidziana  jest  adaptacja  projektu  na 

potrzeby  świetlicy  i  przedszkola.  Wracając  do  poprzedniego  tematu,  Wójt  poinformował  o 

spotkaniu roboczym na placu budowy, na którym potwierdzone zostały ustalenia dot. Przywrócenia 

pierwotnego stanu drogi w kierunku kaplicy. Co do zbiorników odwadniających – pompy zostały już 

zamontowane.  Zgodnie  z  umową  termin  wykonania  prac  ma  się  zakończyć  do  20  listopada. 
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Jednak, po rozmowach z inżynierem kontrakty, okazuje się, że termin ten zostanie przesunięty.

Radny Rachwał: w tym roku czyściliśmy rów, ale gwałtowne spuszczenie wody zamuliło rów na 

nowo.

Radna Regina Chyb zgłosiła potrzebę posprzątania przystanków autobusowych zlokalizowanych w 

okolicy budowy.

Radny Mirosław Januchta podziękował Panu Tomaszowi Lato za pomoc udzieloną z tytułu budowy 

przełomu  Lubrzanki.  Drugie  podziękowanie,  dla  urzędu  gminy,  radny  złożył  za  wykonanie 

oświetlenie i remont przystanku.

Radny Stanisław Doleziński: czy chodnik w Dąbrowie Łąki jest już odebrany. Następna sprawa, na 

wysokości hoteliku na Dąbrowie Kolonii zamulony został rów i woda będzie wypływała na chodnik.

Wójt odpowiedział, że inwestycja na drodze powiatowej została zakończona, ale jeszcze nie jest 

odebrana. Przedstawiciel gminy będzie uczestniczył w odbiorze. Co do drugiego tematu, muszę 

rozeznać się w sprawie.    

Radna Małgorzata Kozubek: prośba, aby uwzględnić zadanie z funduszu sołeckiego, kwota 7.000 

zł wystarczy jedynie na wykonanie projektu. Dowiedziałam się, że ma być tam wykonane boisko, 

więc nie będzie miejsca na parking. 

Wójt  odpowiedział,  że  zastosowane  rozwiązanie  ułatwia  parkowanie  aut  osobowych  i  było 

konsultowane z Dyrektorem Zespołu Szkół.  W przyszłości będziemy musieli zastanowić się nad 

budową boiska zewnętrznego, gdyż wymagają tego przepisy.

Radny  sylwester  Wojtyna:  czy  ta  inwestycja  –  jeśli  nie  będzie  zrealizowana,  to  czy  środki 

przepadają sołectwu, czy zostaną wydatkowane na inny cel w sołectwie.

Wójt  odpowiedział,  że  możliwości  jest  kilka,  jak  przesunięcie  środków,  czy  wskazanie  innego 

zadania gdyż potrzeb w sołectwie jest znacznie więcej niż środków finansowych.

Radny  Andrzej  Pedrycz:  na  ulicy  Bukowej  w  Woli  Kopcowej  zamontowano  trzy  lampy,  czy 

wiadomo kiedy zaczną świecić. Druga sprawa dotyczy konieczności posprzątania przystanku w 

Woli Kopcowej (obok remizy).

Radny Paweł Jamrożek zapytał jak wygląda sprawa oświetlenia obok pana Radlicy.

Pan  Korczyński  odpowiedział,  że  projekt  jest  realizowany,  jednak  rozmowy  z  mieszkańcami 

pobliskich gospodarstw były bardzo trudne, gdyż pouczali projektanta żeby wszedł w teren leśny z 

oświetleniem.  Dzięki  interwencji  pana  radnego  Stanisława  Dolezińskiego,  który  negocjował 

warunki z panem Śmiglarskim i Radlicą. Jeden z panów wyraził zgodę, natomiast nie wiem, czy 

drugi z właścicieli też już podpisał oświadczenie.

Pan  Tomasz  Lato  –  radny  powiatu  przedstawił  sytuację  na  drodze  w  Domaszowicach  oraz 

przybliżył zadania zawarte w  projekcie budżetu powiatu na rok 2012.

radny  Ryszard  Szymczuch  podziękował  za  wymianę  uszkodzonych  płytek  na  chodniku  w 

Mąchocicach Kapitulnych (Zakaniów) i poprosił o posprzątanie przystanku. 

Wójt  poinformował,  że podpisana umowa z firmą Veolia obejmuje porządkowanie przystanków, 
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jednak  z  uwagi  na  dużą  potrzebę  w  tym  temacie,  pracownicy  gospodarczy  kierowani  są  do 

realizacji tego zadania.

Radny Andrzej Kułak zwrócił  uwagę na fakt,  iż ul. Spokojna jest zakurzona zimą przez śnieg i 

zaproponował, by założyć siatkę, która częściowo zatrzyma śnieg.

Radny Sylwester Wojtyna zapytał, czy przyznano już nagrodę dla p. Gil za osiągnięcia sportowe, 

jeśli tak to w jakiej kwocie. Radny zauważył że na stronie internetowej brak informacji nt. umorzeń 

podatku za II i III kwartał 2011 roku.

Wójt  odpowiedział,  że  nagroda  wynosiła  1.000  zł,  zaś  strona  BIP  zostanie  sprawdzona  i 

uzupełniona.

Radny Andrzej  bawół  zgłosił  potrzebę  odnowienia  przystanków w  Ciekotach  i  Mąchocicach  – 

Scholasterii. 

Radny Janusz Obara zgłosił  sygnał  od mieszkańca w sprawie  wyrwy przy ul.  Księdza Józefa 

Marszałka i Krajobrazowej.

Przewodniczący  Komisji  Ochrony  Środowiska,  Gospodarki  Gruntami  i  Rolnictwa  zapoznał 

zebranych  z  protokołem  Komisji  ze  spotkania  mieszkańców  Doliny  Marczakowej  z 

przedstawicielami kopalni w Wiśniówce.  

Więcej uwag nie zgłoszono.

 Ad. 13.
Sprawy organizacyjne, komunikaty.

Przewodnicząca Rady poinformowała, że kolejna sesja odbędzie się w końcu miesiąca listopada, 

której głównym tematem będą podatki na 2012 rok.

Wiceprzewodniczący  Rady  Gminy  Masłów  –  radny  Andrzej  Pedrycz  odczytał  oświadczenie 

podpisane przez 12 radnych, będące odpowiedzią na oświadczenie Zastępcy Wójta Gminy – pani 

Jadwigi  Dudy (przedstawione  na  sesji  Rady  gminy  Masłów w miesiącu  wrześniu)  i  przekazał 

dokument Przewodniczące Rady Gminy Masłów.

Wójt poinformował, że czuje się w obowiązku zabrać głos w tej sprawie i wyjaśnił że nie było złej 

intencji w  oświadczeniu zastępcy. 

Wójt zaprosił również na uroczystość w Wiśniówce z racji Święta Niepodległości i poinformował, że 

szczegóły można znaleźć na stronie internetowej.

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

Masłów i o godzinie 17.30 – zamknęła obrady.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokolant: Przewodnicząca Rady Gminy Masłów 

Joanna Synak /-/ Genowefa Jaros
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