
Protokół Nr XV/2011
z sesji Rady Gminy Masłów, 

która odbyła się w dniu 01 grudnia 2011 roku

Tematyka sesji:
1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołów Nr XIII i XIV z poprzednich sesji.

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

6. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/163/04 Rady Gminy Masłów z dnia 27 maja 

2004 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Masłowie.

7. Projekt  uchwały  w  sprawie  utworzenia  gminnej  jednostki  organizacyjnej  Gminy  Masłów 

„Placówka Wsparcia Dziennego – Promyczek”. 

8. Projekt  uchwały  w  sprawie  zmiany  uchwały  Nr  XVI/163/2000  Rady  Gminy  Masłów  z  dnia

09 listopada 2000 roku w sprawie  utworzenia  jednostki  organizacyjnej  Gminy  Masłów Zespołu 

Obsługi Oświaty i Kultury w Masłowie, zmienionej uchwałą Nr XVII/130/08 Rady Gminy Masłów

z  dnia  28  lutego  2008  roku  w  sprawie  zmiany  statutu  Zespołu   Obsługi  Oświaty  i  Kultury

w Masłowie oraz uchwałą Nr XXVII/215/08 Rady Gminy Masłów z dnia 30 grudnia 2008 r.

9. Projekt  uchwały  w  sprawie  przystąpienia  do  sporządzenia  zmiany  „Studium  Uwarunkowań

i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Masłów”.

10. Projekt uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.

11. Projekt  uchwały  w  sprawie  obniżenia  ceny  skupu  żyta  do  celów  wymiaru  podatku  rolnego

na 2012r.

12. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok.

13. Projekt uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok.

14. Projekt uchwały w sprawie stawek opłaty targowej na 2012 rok.

15. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy.

16. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej 

Gminy Masłów na lata 2011-2025.

17. Informacja  Komisji  Ochrony Środowiska,  Gospodarki  Gruntami  i  Rolnictwa dotycząca działek

Nr 901/1 i 901/2 objętych komunalizacją.

18. Interpelacje, wnioski i zapytania.

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

Stosownie  do  art.  20  ust.  1  ustawy  o  samorządzie  gminnym,  w  dniu  01  grudnia  2011  roku

o  godzinie  16.40  Przewodnicząca  Rady Gminy Masłów –  Genowefa  Jaros,  otworzyła  obrady. 

Przewodnicząca przywitała radnych, sołtysów i przybyłych gości.

Ad. 2.
Stwierdzenie quorum.

W dzisiejszym posiedzeniu uczestniczy 13 radnych – 87% 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 13 „za”, jednogłośnie porządek obrad został przyjęty. 

Ad. 4.
Przyjęcie protokołu Nr XIII i XIV z poprzednich sesji.

W głosowaniu 13 „za”, jednogłośnie protokół Nr: XIII i XIV – 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. 

Przybyli radni: Stanisław Doleziński  i Andrzej Bawół.

Nie zgłoszono uwag; sprawozdanie zostało przyjęte do akceptującej wiadomości. 

Ad. 6.
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/163/04 Rady Gminy Masłów z dnia 27 maja 2004 

roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Masłowie.

Pani  Monika  Dolezińska  –  Kierownik  Gminnego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  przedstawiła 

szczegółowo projekt (dotyczy pieczy zastępczej i zatrudnienia asystenta rodziny).

Komisja Oświaty,  Kultury,  Opieki  Społecznej  i  Promocji  Gminy,  w dniu 28.11.2011r.  pozytywnie 

zaopiniowała omawiany projekt (stanowi załącznik protokołu).

Komisja Budżetu i Finansów, w dniu 28.11.2011 r. zaopiniowała pozytywnie przedstawiony projekt 
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(stanowi załącznik).

Nie zgłoszono uwag.

Uchwała Nr XV/89/11 Rady Gminy Masłów w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/163/04 Rady  

Gminy Masłów z dnia 27 maja 2004 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka  

Pomocy Społecznej w Masłowie – została podjęta w głosowaniu 15 „za”, jednogłośnie. Uchwała 

stanowi załącznik protokołu. 

Ad. 7.
Projekt  uchwały  w  sprawie  utworzenia  gminnej  jednostki  organizacyjnej  Gminy  Masłów „Placówka 

Wsparcia Dziennego – Promyczek”.

Szczegółowo projekt omówiła pani Monika Dolezińska – Kierownik GOPS. 

Komisja Oświaty, Kultury, Opieki Społecznej i Promocji Gminy pozytywnie zaopiniowała omawiany 

projekt (stanowi załącznik).

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

Nie zgłoszono uwag.

Uchwała  Nr  XV/90/11 Rady  Gminy  Masłów  w  sprawie  utworzenia  gminnej  jednostki  

organizacyjnej Gminy Masłów „Placówka Wsparcia Dziennego – Promyczek” – przyjęta została 

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

Ad. 8.
Projekt  uchwały  w  sprawie  zmiany  uchwały  Nr  XVI/163/2000  Rady  Gminy  Masłów  z  dnia

09 listopada 2000 roku w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Gminy Masłów Zespołu Obsługi 

Oświaty  i  Kultury  w  Masłowie,  zmienionej  uchwałą  Nr  XVII/130/08  Rady  Gminy  Masłów

z  dnia  28  lutego  2008  roku  w  sprawie  zmiany  statutu  Zespołu  Obsługi  Oświaty  i  Kultury

w Masłowie oraz uchwałą Nr XXVII/215/08 Rady Gminy Masłów z dnia 30 grudnia 2008 r.

Pani Irena Kundera – Kierownik Samorządowego Zespołu Obsługi Oświaty przedstawiła projekt.

W § 1 pkt 1, po słowie Konserwator dodaje się zapis „/robotnik gospodarczy”.

Komisja Oświaty, Kultury, Opieki Społecznej i Promocji Gminy zaopiniowała pozytywnie powyższy 

projekt (stanowi załącznik).

Nie zgłoszono uwag.

Uchwała Nr XV/91/11 Rady Gminy Masłów w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/163/2000 Rady 
Gminy Masłów z dnia 09 listopada 2000 roku w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej  
Gminy  Masłów  Zespołu  Obsługi  Oświaty  i  Kultury  w  Masłowie,  zmienionej  uchwałą  Nr  
XVII/130/08 Rady Gminy Masłów z dnia 28 lutego 2008 roku w sprawie zmiany statutu Zespołu  
Obsługi Oświaty i Kultury w Masłowie oraz uchwałą Nr XXVII/215/08 Rady Gminy Masłów z dnia  

30  grudnia  2008  r. –  została  podjęta  w  głosowaniu  15  „za”,  jednogłośnie.  Uchwała stanowi 

załącznik protokołu. 
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Ad. 9.
Projekt  uchwały  w  sprawie  przystąpienia  do  sporządzenia  zmiany  „Studium  Uwarunkowań

i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Masłów”.

Projekt przedstawiła pani Karolina Januchta – referent BiGP. 

Komisja  Ochrony  Środowiska,  Gospodarki  Gruntami  i  Rolnictwa,  na  posiedzeniu  w   dniu 

28.11.2011 roku, pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt (stanowi załącznik protokołu).

Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt.

Nie zgłoszono uwag.

Uchwała Nr XV/92/11 Rady Gminy Masłów w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany 

„Studium  Uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania  przestrzennego  Gminy  Masłów” – 

została podjęta 15 głosami „za”, jednogłośnie i stanowi załącznik protokołu. 

Ad. 10.
Projekt uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.

Temat przedstawiła pani Małgorzata Kumór – Skarbnik Gminy. 

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

Brak uwag.

Uchwała Nr XV/93/11 Rady Gminy Masłów w sprawie określenia wzorów formularzy informacji  

i deklaracji podatkowych – przyjęta została w głosowaniu 15 „za”, jednogłośnie i stanowi załącznik 

protokołu. 

Ad. 11.
Projekt  uchwały  w  sprawie  obniżenia  ceny  skupu  żyta  do  celów  wymiaru  podatku  rolnego

na 2012r.

Pani Małgorzata Kumór – Skarbnik Gminy przedstawiła projekt. 

Komisja  Budżetu  i  Finansów negatywnie  zaopiniowała  powyższy projekt.  Komisja  wnioskuje  o 

obniżenie  zaproponowanej  przez  Wójta  ceny  skupu  żyta  do  50  zł  za  1  q  (stanowi  załącznik 

protokołu).

Nie zgłoszono uwag.

Przewodnicząca Rady przystąpiła do głosowania nad wnioskiem Komisji Budżetu i Finansów.

Radni, w głosowaniu 15 „za”, jednogłośnie – przyjęli wniosek Komisji.

Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały wraz ze zmianą. 

Uchwała Nr XV/94/11 Rady Gminy Masłów w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów 

wymiaru  podatku  rolnego  na  2012r. –  została  podjęta  w  głosowaniu  15  „za”,  jednogłośnie. 

Uchwała stanowi załącznik protokołu. 
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Ad. 12.
Projekt uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok. 

Skarbnik Gminy omówiła szczegółowo projekt. 

Komisja  Budżetu  i  Finansów  pozytywnie  opiniuje  powyższy  projekt,  z  wyjątkiem  punktu  1 

podpunktu  c)  omawianej  uchwały.  Komisja  wnioskuje  o  zwiększenie  podatku  od  gruntów 

pozostałych do kwoty 0,30 zł za 1 m2 (stanowi załącznik protokołu).

Przewodnicząca otworzyła dyskusję, jednak nie zgłoszono uwag w tym punkcie.

Przewodnicząca Rady przystąpiła do głosowania nad wnioskiem Komisji Budżetu i Finansów.

Radni, w głosowaniu: 9 „za”, 2 „przeciw”, 4 „wstrzymujące się” – przyjęli wniosek Komisji.

Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały wraz ze zmianą. 

Uchwała  Nr  XV/95/11 Rady  Gminy  Masłów  w  sprawie określenia stawek  podatku  od 

nieruchomości  na 2012 rok – została  podjęta w głosowaniu  14 „za”,  przy 1  głosie  „przeciw”. 

Uchwała stanowi załącznik protokołu. 

Ad. 13.
Projekt uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.

Szczegółowo temat przedstawiła pani Małgorzata Kumór – Skarbnik Gminy. 

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

Brak uwag.

Uchwała Nr XV/96/11 Rady Gminy Masłów w sprawie określenia stawek podatku od środków 

transportowych –  przyjęta  została  jednogłośnie,  15  głosami  „za”.  Uchwała stanowi  załącznik 

protokołu. 

Ad. 14.
Projekt uchwały w sprawie stawek opłaty targowej.

Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały; wzrost o 1 zł w stosunku do roku 2011. 

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

Nie zgłoszono uwag.

Uchwała Nr XV/97/11 Rady Gminy Masłów w sprawie stawek opłaty targowej – została podjęta 

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

Ad. 15.
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej.

Temat przedstawiła pani Małgorzata Kumór – Skarbnik Gminy. 

Zmiana w treści projektu wynikła z możliwości pozyskania dotacji w kwocie 12.000 zł na wyjazd 

dzieci z Zespołu Szkół w Mąchocicach Kapitulnych.

Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie opiniuje powyższy projekt (stanowi załącznik protokołu).
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Brak głosów w dyskusji.

Uchwała Nr XV/98/11 Rady Gminy Masłów w sprawie zmiany uchwały budżetowej – przyjęta 

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

Ad. 16.
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy 

Masłów na lata 2011-2025.

Omówienia tematu dokonała Skarbnik Gminy Małgorzata Kumór. 

Zmiana po stronie dochodów i wydatków polegająca na zwiększeniu kwoty o 12.000 zł.

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

Brak uwag.

Uchwała  Nr  XV/99/11 Rady  Gminy  Masłów  w  sprawie przyjęcia  wieloletniej  prognozy 
finansowej  Gminy  Masłów  na  lata  2011-2025 –  przyjęta  została  w  głosowaniu  15  „za”, 

jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik protokołu. 

Ad. 17.
Informacja  Komisji  Ochrony  Środowiska,  Gospodarki  Gruntami  i  Rolnictwa  dotycząca  działek

Nr 901/1 i 901/2 objętych komunalizacją.

Omówienia tematu dokonał pan Bogusław Krukowski – Sekretarz Gminy.

Komunalizacją zostają objęte dwie działki nr: 901/1 i 901/2 położone w Mąchocicach Kapitulnych

o powierzchni, odpowiednio: 15 arów i 7 arów.

Radny  Andrzej  Bawół  –  Przewodniczący  Komisji  Ochrony  Środowiska,  Gospodarki  Gruntami

i  Rolnictwa  odczytał  wniosek  Komisji  z  dnia  28.11.br.  w  sprawie  przyjęcia  do  wiadomości

i zaakceptowania przez Radę Gminy materiałów przygotowanych do komunalizacji, które zostaną 

wyłożone do publicznej wiadomości na okres 30 dni.

Z uwagi na brak głosów w dyskusji, Przewodnicząca poinformowała, że materiały zostały przyjęte

i  zaakceptowane przez Radę.

Ad. 18.
Interpelacje, wnioski i zapytania.

Radny Kazimierz Rachwał odniósł się do sytuacji, często poruszanej przez media w ostatnim 

czasie,  dotyczącej  realizowanego  przez  Międzygminny  Związek  Wodociągów  i  Kanalizacji  – 

projektu Spójności.  Radny przedstawił  sytuację i  przyjęte ustalenia w sprawie wykupu działek i 

poinformował, że w jego ocenie stanowisko Wójta w tej sprawie jest właściwe i w pełni je popiera.

Pan Ryszard Pazera – Wójt Gminy dodał, że nie jest to spór na linii Pazera – Milcarz, ale chodzi 

tu  o  dobro  gminy.  Rada  przyzwoliła  mi  na  wykup  nieruchomości  w  Mąchocicach  Kapitulnych 

(Radostowa) i Dolinie Marczakowej (od Pani Osuch). Cel jest słuszny i uzasadniony. Działam w 
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obrębie prawa i na podstawie decyzji Rady. Jeśli wodociągi nie chcą wykupić pozostałości gruntów 

tj. w Dolinie Marczakowej, Mąchocicach – Scholasterii i Woli Kopcowej. We wstępnych ustaleniach 

zaproponowałem, by wodociągi wykupiły grunty w przyszłym roku, z części zysku, jaki wypracuje 

spółka. Jednak pozostali wspólnicy (poza Sitkówką Nowiny) nie wyrazili zgody. Dlatego, na chwilę 

obecną,  czekamy  na  opinię  prawną  w  tym  temacie.  W  międzyczasie,  pani  radca  prawny 

zaproponowała jeszcze jedno rozwiązanie, mianowicie wykup na zasadzie współwłasności.  

Wójt dodał, że inicjatorem nagłośnienia sprawy była spółka Wodociągi Kieleckie, w związku z tym 

Wójt wydał oświadczenie, w którym nie zgadza się ze stwierdzeniem, że nie ma zainteresowania 

problemem  ze  strony  mieszkańców  gminy.  Wójt  złożył  powyższe  oświadczenie  na  ręce 

Przewodniczącej Rady Gminy Masłów. 

Radny Mirosław Januchta;  jestem za  tym,  aby to  wodociągi  wykupiły  grunty.  Mam jeszcze 

pytanie w tej kwestii; gdzie jest trzeci reprezentant gminy w związku? 

Wójt odpowiedział, że radny Paweł Jamrożek zdał egzamin pozwalający na delegowanie go do 

Rady Nadzorczej. Stosowne dokumenty już zostały łożone. Dotychczasowy reprezentant gminy 

– pan Pedrycz nie poradził  sobie w tej roli. 

Radny Andrzej Bawół zapytał, dlaczego spółka nie rusza z projektem wodociągu, przecież w tej 

kwestii nie ma problemów z gruntem i zbieraniem oświadczeń.

Wójt odpowiedział, że również zadał to pytanie, jednak nie uzyskał odpowiedzi.

Radny Bawół poruszył również problem braku wody w studniach, na terenie Brzezinek i Ciekot. 

W związku z brakiem opadów, poziom lustra wody w Ciekotach gwałtownie się obniżył. Ponadto, 

krąży pogłoska, że wybudowana została studnia głębinowa, co odbija się na całej okolicy.

Radny  Ryszard  Szymczuch  zaproponował  zorganizowanie  spotkania  z  przedstawicielami 

Spółki, na czele z Prezesem. Radny popiera działania Wójta i ubolewa nad zaistniałą sytuacją, 

gdyż pamięta deklaracje złożone 15 listopada 2011 roku w Szklanym Domu w Ciekotach. Wtedy, 

na spotkaniu  zarówno ówczesny Wójt  Włodzimierz  Korona jak  i  prezydent  Miasta  – Wojciech 

Lubawski, zapewniali, że w kwietniu 2011 roku rozpocznie się realizacja projektu spójności.

Radny Bawół  zapytał,  czy jest  możliwość przyłączenia  tych mieszkańców,  którzy z  różnych 

przyczyn nie zostali ujęci w projekcie. Jeżeli realizacja przesuwa się w czasie, to jest szansa na 

doprojektowanie sieci.

Sekretarz Gminy – Bogusław Krukowski wyjaśnił procedurę i poinformował, że gmina zwracała 

się z zapytaniem dotyczącym korekty projektu i uzyskaliśmy jednoznaczną odpowiedź, że nie ma 

takiej możliwości.

Pani  Jadwiga Duda –  Zastępca Wójta  dodała,  że  jedynie  wzdłuż  kolektora  jest  szansa  na 

doprojektowanie gospodarstw, po wykonaniu sieci.

Przewodnicząca  Rady  poinformowała,  że  należy  czuwać  nad  przebiegiem  wydarzeń. 

Jednocześnie należy liczyć się z faktem, że gmina nie będzie w stanie sama udźwignąć realizację 

tak  dużego  zadania,  więc  jeśli  pojawi  się  zagrożenie  dla  projektu,  będziemy  zmuszeni 
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przeanalizować stanowisko w tej sprawie.

Wójt  złożył  Przewodniczącej  pismo  w  sprawie  stanowiska  Rady  dotyczącego  omawianej 

kwestii. 

Zastępca Wójta poinformowała, że zbierane przez radnych i sołtysów oświadczenia dot. efektu 

ekologicznego nie zostały zebrane w 100%, stąd prośba o ich uzupełnianie. 

W sprawie oświadczenia radnych, złożonego na jednej z poprzednich sesji – pani Duda złożyła 

Przewodniczącej pisemne oświadczenie, do zapoznania się w biurze Rady.

Radny  Andrzej  Bawół  przypomniał  zgłoszony  wcześniej  do  poprawienia  przewrócony 

przystanek przy wyremontowanej drodze, między Mąchocicami – Scholasterią a Ciekotami oraz 

zgłosił potrzebę wyremontowania przystanku w Ciekotach. 

Wójt  odpowiedział,  że  sprawa  była  zgłoszona  Staroście,  gdyż  jest  to  po  stronie  Powiatu. 

Wykonawca, który remontował drogę powiatową, nie wywiązał się z zadania.

Radny Janusz Obara zapytał, czy prowadzone są rozmowy nt. uruchomienia linii autobusowej

w Dolinie Marczakowej.

Wójt  odpowiedział,  że przeprowadzona został  próba przejazdu przez ulicę Panoramiczna w 

Masłowie  Drugim w kierunku Doliny Marczakowej.  Jednak autobus zawadził  przodem, dlatego 

ZTM nie wyraził zgody. Czekamy na linię komercyjną, która dysponuje mniejszymi autobusami, 

gdyż duże tam nie wjadą.  

Radny  Ryszard  Szymczuch  poinformował,  że  zgłaszał  potrzebę  zamontowania  wiaty 

przystankowej przy posesji nr 8 w Mąchocicach Kapitulnych Górnych i otrzymał odpowiedź, że dla 

busów nie ma możliwości ustawienia wiaty przystankowej.  Radny zauważył,  że taka wiata jest 

postawiona obok Strażnicy, na tej samej wsi. Ponadto, radny zapytał ponownie o znaki drogowe 

dla Mąchocic Kapitulnych Górnych zarówno od strony Masłowa jak i od strony Golicy. Problem ten 

jest zgłaszany od roku.

Wójt odpowiedział, że jest to obowiązek Powiatowego Zarządu Dróg. Pani Edyta Hrabąszcz 

pilotuje sprawę; sprawdzimy dlaczego nie zostało to jeszcze zakończone.

Więcej uwag nie zgłoszono.

 Ad. 19.
Sprawy organizacyjne, komunikaty.

Sekretarz  Gminy –  pan  Bogusław Krukowski  poinformował,  ze  Gmina  Masłów przystąpiła  do 

konkursu „Przyjazna Wieś” realizowanego przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego, gdzie 

dwa  wnioski  zajęły  I  i  III  miejsce,  zdobywając  nagrody  pieniężne  w  wysokości,  odpowiednio: 

3,500zł i 2,000zł.

Przewodnicząca Rady poinformowała, że kolejna sesja odbędzie się w końcu grudnia.

Sekretarz poinformował, ze w wyniku trwających rozmów wynikających ze zmian w gospodarce 

odpadami, nie wykluczone jest, że zwołana zostanie sesja nadzwyczajna w połowie grudnia.

8 z 9



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

Masłów i o godzinie 18.35 – zamknęła obrady.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokolant: Przewodnicząca Rady Gminy Masłów 

Joanna Synak /-/ Genowefa Jaros
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