
Protokół Nr LIII/2010
z sesji Rady Gminy Masłów, 

która odbyła się w dniu 28 października 2010 roku

Tematyka sesji:
1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

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

6. Przedstawienie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 

2009/2010.

Projekt uchwa  ły w sprawie:  

7. określenia  trybu  i  sposobu  powoływania  i  odwoływania  członków  Zespołu 

Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

8. przeznaczenia do sprzedaży działek nr 208/2, 208/3 i  208/4 położonych w Woli 

Kopcowej;

9. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa „DOMASZOWICE 

II” na terenie Gminy Masłów;

10.wyrażenia  zgody  na  wynajem  dla  Stowarzyszenia  „Lokalna  Grupa  Działania  – 

Wokół Łysej Góry” lokalu użytkowego w budynku położonym w Wiśniówce nr 2A

i w sprawie zwolnienia  z przeprowadzenia przetargu w tym zakresie;

11. wyrażenia  zgody  na  wynajem  dla  Stowarzyszenia  „Lokalna  Grupa  Działania  – 

Wokół Łysej Góry” lokalu użytkowego w budynku położonym w Wiśniówce nr 2A

i w sprawie zwolnienia  z przeprowadzenia przetargu w tym zakresie;

12.wyrażenia  zgody  na  wynajem  lokalu  użytkowego  w  budynku  położonym

w Wiśniówce nr 75A;

13.wezwania Pana Mieczysława Kosakiewicza do usunięcia naruszenia jego prawa 

własności  działek  nr  ewid.  1170/3,  1172/3,  1174/3  położonych  w Dąbrowie  gm. 

Masłów;
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14.zgody na wykonanie odcinka kanalizacji sanitarnej w miejscowości Domaszowice 

przez wnioskodawcę Pana Bogusława Szafraniec właściciela działek o numerach 

ewidencyjnych  460/2,  460/3,  460/4,  460/5n,  położonych  w  miejscowości 

Domaszowice, gmina Masłów;

15.określenia stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok;

16.określenia stawek podatku od środków transportowych na 2011 rok;

17. stawek opłaty targowej;

18. zmiany uchwały budżetowej Gminy;

19.zmiany uchwały Rady Gminy Masłów Nr XXVIII/241/2004 z dnia 2 grudnia 2004 r.

w sprawie wynagrodzenia inkasentów z tytułu poboru podatków: rolnego, leśnego

i od nieruchomości zmienionej uchwałą Nr VI/48/2007 z dnia 20 marca 2007 roku;

20.zmiany  uchwały  Nr  XLIX/384/10  Rady  Gminy  Masłów  z  dnia  29.07.2010  r.

w  sprawie  trybu  prac  nad  projektem  uchwały  budżetowej,  zmienionej  uchwałą

Nr L/396/10 z dnia 9.08.2010 r.;

21.Analiza oświadczeń majątkowych za 2009 rok.

22. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.

23. Sprawy organizacyjne, komunikaty.

Ad. 1.
Otwarcie sesji. 
Przewodnicząca  Rady  Gminy  Genowefa  Jaros  w  dniu  28  października  2010  roku  o 
godzinie  14.10 otworzyła  posiedzenie Rady Gminy,  przywitała  radnych i  zaproszonych 
gości. 

Ad. 2.
Stwierdzenie quorum.
Przewodnicząca  Rady  Gminy  oświadczyła,  iż  zgodnie  z  listą  obecności  aktualnie  w 
posiedzeniu  uczestniczy  15  radnych,  co  wobec  ustawowego składu  Rady 15  radnych 
stanowi 100 % obecności i jest podstawą do podejmowania prawomocnych uchwał.
Lista obecności stanowi załącznik Nr 1 niniejszego protokołu.

Ad. 3.
Przyjęcie porządku obrad.
Przewodnicząca Rady przedstawiła proponowany porządek obrad.
Pani  Małgorzata  Kumór  –  Skarbnik  Gminy,  w imieniu  Wójta,  poprosiła  o  przyjęcie  do 
porządku obrad punktu  18a – Projekt  uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej 
gminy, w związku z koniecznością aktualizacji wydatków realizowanych w ramach środków 
pochodzących z Unii Europejskiej.
Wójt Gminy Włodzimierz Korona poprosił o zdjęcie z porządku obrad punktu 8 – projekt 
uchwały  w  sprawie  przeznaczenia  do  sprzedaży  działek  nr  208/2,  208/3  i  208/4 
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położonych  w  Woli  Kopcowej,  z  uwagi  na  brak  (do  dnia  dzisiejszego)  operatu 
szacunkowego do w/w działek. 
Nie zgłoszono więcej uwag.
W głosowaniu 14 „za”, jednogłośnie (chwilowo nieobecny radny Rafał Lis) – wniosek pani  
Skarbnik został przyjęty.
W głosowaniu 15 „za, jednogłośnie przyjęto wniosek Wójta.
Porządek obrad został  przyjęty w głosowaniu 13 „za”, jednogłośnie i  stanowi załącznik 
protokołu.

Ad. 4.
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Nie zgłoszono uwag.
W  głosowaniu:  14  „za”,  przy  1  głosie  „wstrzymującym  się”  protokoły:  Nr  LI/2010  (ze 
zwyczajnej sesji) oraz Nr LII/2010 (z nadzwyczajnej sesji  Rady Gminy Masłów) zostały 
przyjęte.

Ad. 5.
Sprawozdanie Wójta o pracach Wójta i Urzędu Gminy w okresie między sesjami.
Materiał radni otrzymali w statutowym terminie i stanowi załącznik protokołu. 
Włodzimierz Korona –Wójt Gminy omówił realizowane zadania z zakresu inwestycji oraz 
bieżące działania urzędu.
Radni nie zgłosili uwag i przyjęli sprawozdanie do akceptującej wiadomości.

Ad. 6.
Przedstawienie  informacji  o  stanie  realizacji  zadań  oświatowych  w  roku  szkolnym 
2009/2010.
Pani  Irena  Kundera  –  Kierownik  SZOO przedstawiła  sprawozdanie  (stanowi  załącznik 
protokołu) z realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2009/2010.
pani Anna Kowalczyk przedstawiła informację dot. Projektu „Wykorzystaj swoją szansę” 
realizowanego w szkołach z terenu gminy Masłów.
Przewodnicząca  podziękowała  za  złożenie  szczegółowego  sprawozdania;  informacja 
została przyjęta.

Ad. 7.
Projekt  uchwały  w  sprawie  określenia  trybu  i  sposobu  powoływania  i  odwoływania 
członków  Zespołu  Interdyscyplinarnego  oraz  szczegółowych  warunków  jego 
funkcjonowania. 
Pani Monika Dolezińska – Kierownik GOPS przedstawiła projekt.
Komisja  Oświaty,  Kultury,  Opieki  Społecznej  i  Promocji  Gminy na  posiedzeniu  w dniu 
28.10.2010  roku pozytywnie  zaopiniowała  niniejszy projekt  uchwały (stanowi  załącznik 
protokołu).
Gminna  Komisja  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych  w  Masłowie,  w  dniu 
26.10.2010 roku, pozytywnie zaopiniowała projekt.
Nie zgłoszono uwag.
Uchwała Nr LIII/408/10 Rady Gminy Masłów w  sprawie określenia trybu i sposobu 
powoływania  i  odwoływania  członków  Zespołu  Interdyscyplinarnego  oraz  
szczegółowych warunków jego funkcjonowania – została przyjęta w głosowaniu 15 
„za”, jednogłośnie i stanowi załącznik protokołu. 

Ad. 9.
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Projekt  uchwały  w  sprawie  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego 
sołectwa „DOMASZOWICE II” na terenie Gminy Masłów.
Temat przedstawił Dariusz korczyński – Kierownik BiGP.
Komisja do Spraw Inwestycji,  w dniu 25.10.2010 roku pozytywnie zaopiniowała projekt 
(stanowi załącznik protokołu).
Komisja Ochrony Środowiska, Gospodarki Gruntami i Rolnictwa w dniu 25.10.2010 roku 
pozytywnie zaopiniowała projekt (stanowi załącznik).
Komisja  Budżetu  i  Finansów,  w  dniu  25.10.2010  roku,  zaopiniowała  pozytywnie 
przedstawiony projekt (stanowi załącznik).
Nie wniesiono uwag. 
Uchwała  Nr  LII/409/10  Rady  Gminy  Masłów  w  sprawie  miejscowego  planu 
zagospodarowania przestrzennego sołectwa „DOMASZOWICE II” na terenie Gminy  
Masłów –  została  przyjęta  w  głosowaniu  15  „za”,  jednogłośnie  i  stanowi  załącznik 
protokołu. 

Ad. 10.
Projekt  uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na wynajem dla Stowarzyszenia „Lokalna 
Grupa  Działania  –  Wokół  Łysej  Góry”  lokalu  użytkowego  w  budynku  położonym  w 
Wiśniówce nr 2A i w sprawie zwolnienia  z przeprowadzenia przetargu w tym zakresie.
Pan  Korczyński  przedstawił  projekt  uchwały  (dotyczy  dzierżawy  na  cele  Biura 
Zarządzającego  Projektem  „Eastern  European  Gateway  –  Lokalne  Centra  Obsługi 
Inwestorów”).
Komisja  Ochrony  Środowiska,  Gospodarki  Gruntami  i  Rolnictwa,  dnia  25.10.2010  r. 
pozytywnie zaopiniowała projekt (stanowi załącznik).
Komisja Budżetu i Finansów, dnia 25.10.2010 r., zaopiniowała pozytywnie przedstawiony 
projekt (stanowi załącznik).
Nie wniesiono uwag. 
Uchwała Nr LIII/410/10 Rady Gminy Masłów w sprawie wyrażenia zgody na wynajem 
dla  Stowarzyszenia  „Lokalna  Grupa  Działania  –  Wokół  Łysej  Góry”  lokalu  
użytkowego w budynku położonym w Wiśniówce nr 2A i w sprawie zwolnienia  z  
przeprowadzenia przetargu w tym zakresie – została przyjęta w głosowaniu 15 „za”, 
jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik protokołu. 

Ad. 11.
Projekt uchwały w odpłatnego wyrażenia zgody na wynajem dla Stowarzyszenia „Lokalna 
Grupa  Działania  –  Wokół  Łysej  Góry”  lokalu  użytkowego  w  budynku  położonym  w 
Wiśniówce nr 2A i w sprawie zwolnienia  z przeprowadzenia przetargu w tym zakresie.
Pan Korczyński przedstawił projekt uchwały (dotyczy dzierżawy na cele siedziby „Eastern 
European Gateway – Lokalne Centra Obsługi Inwestorów – Region Świętokrzyski”).
Komisja  Ochrony  Środowiska,  Gospodarki  Gruntami  i  Rolnictwa,  dnia  25.10.2010  r. 
pozytywnie zaopiniowała projekt (stanowi załącznik).
Komisja Budżetu i Finansów, dnia 25.10.2010 r., zaopiniowała pozytywnie przedstawiony 
projekt (stanowi załącznik).
Nie zgłoszono uwag. 
Uchwała Nr LIII/411/10 Rady Gminy Masłów w sprawie wyrażenia zgody na wynajem 
dla  Stowarzyszenia  „Lokalna  Grupa  Działania  –  Wokół  Łysej  Góry”  lokalu  
użytkowego w budynku położonym w Wiśniówce nr 2A i w sprawie zwolnienia  z  
przeprowadzenia przetargu w tym zakresie – została przyjęta w głosowaniu 15 „za”, 
jednogłośnie i stanowi załącznik protokołu. 
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Ad. 12.
Projekt uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego w budynku 
położonym w Wiśniówce nr 75A.
Pan Korczyński omówił szczegółowo projekt.
Komisja Ochrony Środowiska, Gospodarki Gruntami i Rolnictwa pozytywnie zaopiniowała 
projekt (stanowi załącznik).
Komisja  Budżetu  i  Finansów  zaopiniowała  pozytywnie  przedstawiony  projekt  (stanowi 
załącznik).
Nie zgłoszono uwag. 
Uchwała Nr LIII/412/10 Rady Gminy Masłów w sprawie wyrażenia zgody na wynajem 
dla  Stowarzyszenia  „Lokalna  Grupa  Działania  –  Wokół  Łysej  Góry”  lokalu  
użytkowego w budynku położonym w Wiśniówce nr 2A i w sprawie zwolnienia  z  
przeprowadzenia przetargu w tym zakresie – została przyjęta w głosowaniu 15 „za”, 
jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik protokołu. 

Ad. 13.
Projekt  uchwały  w  sprawie  wezwania  Pana  Mieczysława  Kosakiewicza  do  usunięcia 
naruszenia jego prawa własności działek nr ewid. 1170/3, 1172/3, 1174/3 położonych w 
Dąbrowie gm. Masłów.
Projekt uchwały przedstawił Dariusz Korczyński – Kierownik BiGP.
Komisja  Budżetu  i  Finansów  pozytywnie  zaopiniowała  omawiany  projekt  (stanowi 
załącznik).
Komisja do spraw Inwestycji opiniuje pozytywnie przedstawiony projekt uchwały (stanowi 
załącznik).
Nie zgłoszono uwag. 
Uchwała Nr LIII/413/10 Rady Gminy Masłów w sprawie wezwania Pana Mieczysława 
Kosakiewicza  do  usunięcia  naruszenia  jego  prawa  własności  działek  nr  ewid.  
1170/3,  1172/3,  1174/3  położonych  w  Dąbrowie  gm.  Masłów –  podjęta  została  w 
głosowaniu 15 „za”, jednogłośnie i stanowi załącznik protokołu.

Ad. 14.
Projekt  uchwały  w  sprawie  zgody  na  wykonanie  odcinka  kanalizacji  sanitarnej  w 
miejscowości Domaszowice przez wnioskodawcę Pana Bogusława Szafraniec właściciela 
działek  o  numerach  ewidencyjnych  460/2,  460/3,  460/4,  460/5n,  położonych  w 
miejscowości Domaszowice, gmina Masłów.
Pan Dariusz Korczyński – Kierownik BiGP przedstawił projekt uchwały.
Komisja do spraw Inwestycji zaopiniowała pozytywnie projekt (stanowi załącznik).
Komisja  Budżetu  i  Finansów  pozytywnie  zaopiniowała  przedstawiony  projekt  (stanowi 
załącznik).
Brak uwag w tym punkcie. 
Uchwała Nr LIII/414/10 Rady Gminy Masłów w sprawie zgody na wykonanie odcinka 
kanalizacji  sanitarnej  w  miejscowości  Domaszowice  przez  wnioskodawcę  Pana  
Bogusława Szafraniec właściciela działek o numerach ewidencyjnych 460/2, 460/3,  
460/4, 460/5n, położonych w miejscowości Domaszowice, gmina Masłów – została 
przyjęta w głosowaniu 15 „za”, jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik protokołu.

Ad. 15.
Projekt uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok.
Małgorzata Kumór – Skarbnik Gminy omówiła szczegółowo projekt.
Komisja  Budżetu  i  Finansów,  w  dniu  25.10.2010  roku,  pozytywnie  zaopiniowała 
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przedstawiony projekt (stanowi załącznik).
Nie zgłoszono uwag.
Uchwała Nr LIII/415/10 Rady Gminy Masłów w sprawie  określenia stawek podatku 
od nieruchomości na 2011 rok – podjęta została w głosowaniu 12 „za”, przy 2 głosach 
„przeciw” i 1 „wstrzymującym się”. Uchwała stanowi załącznik protokołu.

Ad. 16.
Projekt uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2011 
rok.
Omówienia tematu dokonała Skarbnik Gminy Masłów – Małgorzata Kumór.
Komisja  Budżetu  i  Finansów  na  posiedzeniu  w  dniu  25.10.2010  roku  pozytywnie 
zaopiniowała projekt (stanowi załącznik protokołu).
Nie zgłoszono uwag. 
Uchwała Nr LIII/416/10 Rady Gminy Masłów w sprawie  określenia stawek podatku 
od środków transportowych na 2011 rok – została przyjęta w głosowaniu 13 „za”, przy 2 
głosach „przeciw” i stanowi załącznik protokołu.

Ad. 17.
Projekt uchwały w sprawie stawek opłaty targowej.
Projekt przedstawiła pani Małgorzata Kumór – Skarbnik Gminy.
Komisja  Budżetu  i  Finansów  na  posiedzeniu  w  dniu  25.10.2010  roku  pozytywnie 
zaopiniowała projekt (stanowi załącznik).
Radni nie wnieśli uwag w tym temacie. 
Uchwała  Nr LIII/417/10 Rady Gminy Masłów w sprawie  stawek opłaty  targowej – 
została  przyjęta  w głosowaniu  11  „za”,  przy 2  głosach „wstrzymujących  się”.  Uchwała 
stanowi załącznik protokołu.

Ad. 18.
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy.
Skarbnik Gminy omówiła  szczegółowo projekt  uchwały (zwiększenie planu dochodów i 
wydatków o kwotę 103.072 zł). 
Komisja Budżetu i Finansów w dniu 25.10.2010 r zaopiniowała pozytywnie przedstawiony 
projekt uchwały (stanowi załącznik).
Radny Robert Fortuna zapytał, ile wynosi deficyt budżetowy, na obecną chwilę.
Pani Skarbnik odpowiedziała, że jest to kwota rzędu około 9 mln zł. Dokładną kwotę, pani  
skarbnik  może podać telefonicznie,  gdyż nie  dysponuje właściwym sprawozdaniem na 
dzisiejszych obradach. 
Nie wniesiono więcej uwag. 
Uchwała Nr LIII/418/10 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. 18a.
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy.
Skarbnik Gminy omówiła  szczegółowo projekt  uchwały (zwiększenie planu dochodów i 
wydatków o kwotę 232.990 zł). 
Komisja  Budżetu  i  Finansów w dniu  28.10.2010 r  zaopiniowała  pozytywnie  omawiany 
projekt (stanowi załącznik).
Nie zgłoszono uwag. 
Uchwała Nr LIII/419/10 Rady Gminy Masłów w sprawie zmiany uchwały budżetowej 
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gminy – została przyjęta w głosowaniu 15 „za”, jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik 
protokołu.

Ad. 19.
Projekt uchwały w sprawie  zmiany uchwały Rady Gminy Masłów Nr XXVIII/241/2004 z 
dnia 2 grudnia 2004 r. w sprawie wynagrodzenia inkasentów z tytułu poboru podatków: 
rolnego, leśnego i od nieruchomości zmienionej uchwałą Nr VI/48/2007 z dnia 20 marca 
2007 roku.
Skarbnik Gminy omówiła szczegółowo projekt
Komisja  Budżetu  i  Finansów w dniu  28.10.2010 r  zaopiniowała  pozytywnie  omawiany 
projekt (stanowi załącznik).
Radny Robert Fortuna zapytał, kto był wnioskodawcą tego projektu.
Pani Skarbnik odpowiedziała, że wniosek został złożony na Komisji Budżetu i Finansów, 
gdzie otrzymał pozytywną opinię.
Przewodniczący  komisji  Budżetu  i  Finansów  wyjaśnił,  że  celem  tego  wniosku  było 
doposażenie sołtysów pełniących jednocześnie funkcję radnego.
Sołtys sołectwa Mąchocice Kapitulne – pan Jan Sobecki zabrał głos, informując, że temat 
ten był już przedmiotem obrad i wywołał spór. Stanowisko sołtysów nie zmieniło się od 
tamtego  czasu,  w  związku  z  powyższym  właściwym  byłoby  podniesienie  inkasa  dla 
wszystkich  lub pozostawienie dotychczasowego stanu.
Adwokat Konrad Kamiński wyjaśnił procedurę rozpatrywania wniosków. 
Radny Rafał Lis przedstawił swoje stanowisko w tej sprawie, uznając zwiększenie stawki 
za zasadne.
Radny Andrzej Pedrycz wyjaśnił,że jego zdaniem, złożenie wniosku w tym terminie (tj. na 
3 tyg. przed wyborami samorządowymi) jest  niewłaściwe, powinna się tym zająć nowa 
rada, tym bardziej, że sołtysi wyrazili swoje stanowisko w tej sprawie.
Radny Mirosław Januchta poinformował, że cenne jest dla niego stanowisko radnego Lisa,  
który będąc członkiem Komisji Budżetu i Finansów, nie uczestniczył w jej posiedzeniu.
Radny Pawelec zawnioskował o przesunięcie projektu na kolejną sesje.
Adwokat  Kamiński  odpowiedział,  ze  skoro  porządek  obrad  został  przyjęty,  to  należy 
przegłosować uchwałę; radni mają trzy możliwości: przyjąć lub odrzucić projekt uchwały,  
ewentualnie wstrzymać się od głosu.
Radny Rafał Brzoza zabrał głos, informując że radni w sumieniu powinni podjąć decyzję, a 
ci  z  nas,  którzy  będą  pracować  w  nowej  radzie  winni  zadbać  o  uhonorowanie  pracy 
wszystkich sołtysów i wypracować taki sposób, by większość sołtysów była zadowolona.
Nie zgłoszono więcej uwag. 
Przewodnicząca zamknęła dyskusję i przystąpiła do głosowania nad projektem uchwały.
Uchwała Nr LIII/420/10 Rady Gminy Masłów w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy  
Masłów  Nr  XXVIII/241/2004  z  dnia  2  grudnia  2004  r.  w  sprawie  wynagrodzenia  
inkasentów  z  tytułu  poboru  podatków:  rolnego,  leśnego  i  od  nieruchomości  
zmienionej uchwałą Nr VI/48/2007 z dnia 20 marca 2007 roku  – została przyjęta w 
głosowaniu  14  „za”,  przy  1  głosie  „wstrzymującym  się”.  Uchwała  stanowi  załącznik 
protokołu.

Ad. 20.
Projekt uchwały w sprawie  zmiany uchwały Nr XLIX/384/10 Rady Gminy Masłów z dnia 
29.07.2010  r.  w  sprawie  trybu  prac  nad  projektem  uchwały  budżetowej,  zmienionej 
uchwałą Nr L/396/10 z dnia 9.08.2010 r.
Temat przedstawiła pani Skarbnik Gminy. 
Komisja  Budżetu  i  Finansów w dniu  25.10.2010 r  pozytywnie  zaopiniowała  omawiany 

7 z 8



projekt (stanowi załącznik).
Nie wniesiono uwag. 
Uchwała Nr LIII/421/10 Rady Gminy Masłów w sprawie zmiany uchwały budżetowej 
gminy  –  została  przyjęta  w  głosowaniu  jednogłośnym,  15  „za”  i  stanowi  załącznik  
protokołu.

Ad. 21.
Analiza oświadczeń majątkowych za 2009 rok.
Przewodnicząca przedstawiła informację nt. oświadczeń majątkowych (stanowi załącznik 
protokołu).
Informacja została przyjęta do akceptującej wiadomości.

Ad. 22.
Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
Radny Kazimierz  Łakomiec zgłosił  zniszczenie  przystanku w Mąchocicach Kapitulnych 
(tzw. Golica).
Radny  Kazimierz  Rachwał  poinformował,  że  na  wysokości  posesji  pana  Krzysztofa 
Zawady w Domaszowicach, w związku z prowadzonymi robotami, droga powiatowa jest 
niebezpiecznie zabrudzona.
Pani  Teodora  Jagiełło  –  Radna  Powiatu  poinformowała,  że  ruszyła  III  edycja  projektu 
stypendialnego dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
Więcej uwag nie zgłoszono.  

Ad. 23.
Sprawy organizacyjne, komunikaty.
Pan  Roch  Bahyrycz  –  Zastępca  Wójta  zaprosił  na  uroczyste  otwarcie  strażnicy  w 
Mąchocicach Kapitulnych w dniu 7 listopada (niedziela) 2010 roku. 
Pan  Dariusz  korczyński  –  Kierownik  BiGP poinformował  o  zmianie  nr  tel.   w  sprawie 
interwencji  dot.  Oświetlenia  ulicznego.  Zgłoszenia  należy  kierować  do  pani  Joanny 
Bieleckiej, kontakt: (41)311-00-91. 
radny Artur Pawelec zaprosił zgromadzonych na otwarcie poddasza w Domu Ludowym w 
Woli Kopcowej, w dniu 10 listopada br.
Przewodnicząca Rady poinformowała, że uroczysta sesja, kończąca kadencję odbędzie 
się 9 listopada br. 
Po wyczerpaniu tematyki obrad, o godzinie 16.30 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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