
Protokół Nr XXXI/2016

z sesji Rady Gminy Masłów, 

która odbyła się w dniu 29 grudnia 2016 roku

Tematyka sesji:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołów Nr XXVIII, Nr XXIX i Nr XXX z poprzednich sesji.

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

6. Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 – 2027.

a) przedstawienie projektu uchwały,

b) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,

c) dyskusja nad projektem uchwały,

d) głosowanie nad przyjęciem uchwały.

7. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Masłów na 2017 rok.

a) przedstawienie projektu uchwały budżetowej,

b) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,

c) odczytanie opinii komisji stałych Rady Gminy Masłów,

d) stanowisko Wójta w sprawie złożonych wniosków,

e) dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,

f) głosowanie nad przyjęciem uchwały budżetowej na 2017 rok.

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

9. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy

Masłów na lata 2016 – 2026.

10. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku

budżetowego – 2016.

11. Projekt  uchwały  w  sprawie  uchwalenia  Gminnego  Programu  Profilaktyki  i  Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017.

12. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXIV/222/2016 Rady Gminy Masłów z dnia 28 lipca

2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na trenie Gminy Masłów. 

13. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXIV/223/2016 Rady Gminy Masłów z dnia 28 lipca

2016 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie

odbierania  i  zagospodarowania  odpadów  komunalnych  od  właścicieli  nieruchomości,  na

których zamieszkują mieszkańcy w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami

komunalnymi.
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14. Projekt  uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie darowizny od Ochotniczej Straży

Pożarnej  w  Masłowie  działki  zabudowanej  oznaczonej  numerem 642/2  o  pow.  0,1722  ha

położonej

w Masłowie Pierwszym.

15. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Nr II/16/2014 z dnia 05 grudnia 2014

roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Masłów.

16. Projekt uchwały w sprawie zasad na jakich radnym Gminy Masłów przysługują diety.

17. Projekt  uchwały  w  sprawie  przysługiwania  diet  oraz  zwrotu  kosztów podróży  służbowych

sołtysom.

18. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/219/2016 Rady Gminy Masłów z dnia 28

lipca  2016  roku  w  sprawie:  wspólnej  obsługi  jednostek  organizacyjnych  Gminy  Masłów

zaliczonych do sektora finansów publicznych.

19. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/220/2016 Rady Gminy Masłów z dnia 28

lipca 2016 roku w sprawie:  utworzenia  jednostki  organizacyjnej  gminy Masłów pod nazwą

Centrum Usług Wspólnych Gminy Masłów i nadania jej statutu.

20. Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXI/239/2013 Rady Gminy Masłów z dnia

28  lutego  2013  r.  dotyczącej  ustalenia  stawki  opłaty  za  korzystanie  przez  operatora  i

przewoźnika

z  przystanków  komunikacyjnych,  których  właścicielem  albo  zarządzającym  jest  Gmina

Masłów. 

21. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Masłów na lata

2012 – 2015. 

22. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu  Programu Opieki nad Zabytkami

Gminy Masłów na lata 2016 – 2019. 

23. Interpelacje i zapytania.

24. Sprawy organizacyjne, komunikaty.

25. Zakończenie obrad. 

Ad. 1.

Otwarcie sesji. 

Stosownie  do  art.  20  ust.  1  ustawy  o  samorządzie  gminnym,  w dniu  29  grudnia  2016  roku

o  godzinie  14:10,  w  Gminnym  Ośrodku  Kultury  i  Sportu  w Masłowie,  Przewodniczący Rady

Gminy  Masłów  –  Sylwester  Wojtyna,  otworzył  obrady.  Przewodniczący  przywitał  radnych,

sołtysów i przybyłych gości, w tym Harcerzy z 47 Drużyny Harcerskiej ,,Iskra”, którzy wręczyli na

ręce Przewodniczącego Rady Betlejemskie światełko pokoju i złożyli życzenia. 
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Ad. 2.

Stwierdzenie quorum.

W dzisiejszym posiedzeniu uczestniczy 13 radnych – 86,7 % 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.

Przewodniczący Rady poinformował, że do porządku obrad nie zgłoszono zmian.

Porządek obrad został przyjęty 13 głosami „za”, jednogłośnie i stanowi załącznik protokołu. 

Ad. 4.

Przyjęcie protokołów Nr XXVIII, Nr XXIX i Nr XXX z poprzednich sesji.

Przewodniczący Rady poinformował,  że do Biura Rady nie wpłynął żaden wniosek w sprawie

treści zawartych w protokołach.

Radni, w głosowaniu 13 „za”, jednogłośnie przyjęli protokół Nr: XXIII/2016, XXIX/2016 i XXX/2016

z poprzednich sesji Rady Gminy Masłów. 

Ad. 5.

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

Materiał radni otrzymali w statutowym terminie (stanowi załącznik protokołu).

Wójt Gminy Masłów Tomasz Lato uzupełnił informację poprzez dodanie:

 złożono drugi wniosek w ramach ZIT KOF na kwotę 3,5 mln zł,

 nastąpiło otwarcie przetargu na oświetlanie uliczne.

Nie zgłoszono uwag, sprawozdanie zostało przyjęte.

Ad. 6.

Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 – 2027.

a) przedstawienie projektu uchwały

Skarbnik Gminy Masłów Małgorzata Kumór przedstawiła projekt uchwały.

Nie zgłoszono uwag w tym punkcie.

b) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej

Skarbnik  Gminy  Masłów  Małgorzata  Kumór  odczytała  uchwałę  Nr  2556/2016  II  Składu

Orzekającego  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  w  Kielcach  z  dnia  30  listopada  2016  roku

w sprawie opinii o projekcie uchwały Rady Gminy w Masłowie w sprawie wieloletniej prognozy

finansowej Gminy Masłów na lata 2017 – 2027 (stanowi załącznik protokołu).
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c) dyskusja nad projektem uchwały

Brak głosów w dyskusji.

d) głosowanie nad przyjęciem uchwały

Uchwała  Nr  XXXI/268/2016  Rady  Gminy  Masłów  w  sprawie  Wieloletniej  Prognozy

Finansowej  na lata 2017 – 2027 – została  podjęta  15 głosami  „za”,  jednogłośnie.  Uchwała

stanowi załącznik protokołu.

Ad. 7.

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Masłów na 2017 rok. 

a) przedstawienie projektu uchwały budżetowej

Wójt Gminy Masłów Tomasz Lato przedstawił projekt uchwały budżetowej, informując że jest to

rekordowy  budżet,  którego  dochody  zaplanowane  są  na  kwotę  50.584.318,00  zł  natomiast

wydatki  –  na  kwotę  52.672.086,00 zł.  Deficyt  budżetu  gminy  w  wysokości  2.087.768,00  zł

zostanie pokryty przychodami z kredytu. Wójt odniósł się do planowanych zadań inwestycyjnych.

Wójt  podziękował  za  współpracę  przy  tworzeniu  przedstawionego  projektu  i  poprosił  o  jego

przyjęcie.  

b) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej

Skarbnik  Gminy  Masłów  Małgorzata  Kumór  odczytała  uchwałę  Nr  2555/2016  II  Składu

Orzekającego  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  w  Kielcach  z  dnia  30  listopada  2016  roku

w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Masłów na 2017 rok (stanowi załącznik

protokołu) oraz uchwałę Nr 2557/2016 II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Kielcach z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu

planowanego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Masłów na 2017 rok (stanowi załącznik

protokołu).

Przybył Sekretarz Gminy Masłów Zbigniew Zagdański.

c) odczytanie opinii komisji stałych Rady Gminy Masłów

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

przedstawiony projekt.

Komisja do spraw Inwestycji pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały.

Komisja  Ochrony  Środowiska,  Gospodarki  Gruntami  i  Rolnictwa  zaopiniowała  pozytywnie

omawiany projekt.

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt. 

Komisja Budżetu i Finansów, po dokładnej analizie, zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały.

d) stanowisko Wójta w sprawie złożonych wniosków

Nie zgłoszono żadnych wniosków do projektu uchwały budżetowej.

e) dyskusja nad projektem uchwały budżetowej

Radna Małgorzata Kozubek poinformowała, że ubolewa nad tym, że przez okres dwóch lat nic
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nie zostało zrobione w kwestii drugiej strefy drogi ul. Podklonówka i chodnika. W tym budżecie

również nic nie zostało zaplanowane; radna dodała, ze Wójt powiedział, że być może w połowie

roku coś się zmieni.  

Wójt Gminy Masłów Tomasz Lato odnosząc się do wypowiedz poprzedniczki wyjaśnił  z czego

wynika sytuacja. W dwóch przypadkach grunt pod drogę nie został przekazany przez właścicieli,

co jest warunkiem do podjęcia działań zmierzających do budowy drogi. W sprawie chodnika Wójt

poinformował  także,  że  problemem  jest  wąski  pas  drogi.  Wójt  Gminy  wymienił  kilka  zadań

z różnych sołectw, które także są pilne lecz z różnych przyczyn na tę chwilę nie są realizowane.

Przybył radny Zbigniew Bujak.

f) głosowanie nad przyjęciem uchwały budżetowej na 2017 rok

Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania autopoprawek Wójta. 

Radni, w głosowaniu 14 „za”, jednogłośnie przyjęli autopoprawkę Nr 1. 

Radni, w głosowaniu 14 „za”, jednogłośnie przyjęli autopoprawkę Nr 2. 

Uchwała  Nr  XXXI/269/2016  Rady Gminy Masłów w sprawie  uchwalenia  budżetu  Gminy

Masłów  na  2017  rok  –  przyjęta  została  14  głosami  „za”,  jednogłośnie  i  stanowi  załącznik

protokołu.

Przewodniczący  Rady  Gminy  Masłów  Sylwester  Wojtyna  złożył  gratulacje  Wójtowi  Gminy

i życzył sukcesów w realizacji przyjętych zadań. 

Wójt Gminy Masłów Tomasz Lato podziękował Radzie.

Ad. 8.

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Masłów.

Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały.

Brak uwag w tym punkcie.

Komisja  Budżetu  i  Finansów  pozytywnie  zaopiniowała  omawiany  projekt  (stanowi  załącznik

protokołu).

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

Uchwała Nr XXXI/270/2016 Rady Gminy Masłów w sprawie zmiany uchwały budżetowej

gminy Masłów – została przyjęta w głosowaniu 14 „za”, jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik

protokołu.

Ad. 9.

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy

Masłów na lata 2016 – 2026.

Pani Małgorzata Kumór – Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały. 

Brak głosów w  tym temacie.

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

Uchwała Nr  XXXI/271/2016  Rady Gminy Masłów w sprawie zmiany uchwały w sprawie

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Masłów na lata 2016 – 2026 – podjęta została 14

głosami „za”, jednogłośnie i stanowi załącznik protokołu.

Ad. 10.

Projekt uchwały  w sprawie uchwalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku

budżetowego – 2016.

Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały.

Nie zgłoszono uwag w tym punkcie.

Komisja ds. Inwestycji zaopiniowała pozytywnie przedstawiony projekt uchwały (stanowi załącznik

protokołu). 

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

Uchwała Nr XXXI/272/2016 Rady Gminy Masłów w sprawie uchwalenia wykazu wydatków,

które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 2016 – została przyjęta w głosowaniu 14

„za”, jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik protokołu.

Ad. 11. 

Projekt  uchwały  w  sprawie  uchwalenia  Gminnego  Programu  Profilaktyki  i  Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017.

Projekt przedstawiła Katarzyna Rachtan – Pełnomocnik Wójta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych.

Brak głosów w dyskusji.

Komisja  Oświaty,  Kultury,  Pomocy  Społecznej  i  Promocji  Gminy  pozytywnie  zaopiniowała

przedstawiony projekt uchwały (stanowi załącznik protokołu). 

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

Uchwała  Nr  XXXI/273/2016  Rady  Gminy  Masłów  w  sprawie  uchwalenia  Gminnego

Programu  Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych  i  Przeciwdziałania

Narkomanii na rok 2017 – podjęta została 14 głosami „za”,  jednogłośnie i  stanowi załącznik

protokołu.  

Ad. 12.

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXIV/222/2016 Rady Gminy Masłów z dnia 28 lipca

2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na trenie Gminy Masłów. 

Pan Wojciech Fąfara – Kierownik referatu RGKiOŚ przedstawił projekt uchwały.

Przybyła radna Teodora Jagiełło.

Nie zgłoszono uwag.
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Komisja Ochrony Środowiska, Gospodarki Gruntami i Rolnictwa pozytywnie zaopiniowała projekt

uchwały (stanowi załącznik protokołu).

Komisja Budżetu i Finansów, na posiedzeniu w dniu 27.XII.br. zaopiniowała pozytywnie projekt

(stanowi załącznik).

Uchwała Nr XXXI/274/2016 Rady Gminy Masłów  zmieniającej  uchwałę Nr XXIV/222/2016

Rady Gminy Masłów z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości

i porządku na trenie Gminy Masłów – została przyjęta 15 głosami „za”, jednogłośnie. Uchwała

stanowi załącznik protokołu.

Ad. 13.

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXIV/223/2016 Rady Gminy Masłów z dnia 28 lipca

2016 r.  w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i  zakresu świadczenia usług w zakresie

odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których

zamieszkują  mieszkańcy  w  zamian  za  uiszczoną  opłatę  za  gospodarowanie  odpadami

komunalnymi.

Kierownik RGKiOŚ przedstawił projekt uchwały.

Wójt Gminy zwrócił uwagę, że tymi dwoma uchwałami w znaczący sposób poprawia się system

odbioru  odpadów  od  mieszkańców.  Przez  minione  dwa  lata  zbierana  była  informacja,  jakie

elementy w systemie należy usprawnić, czy zmienić.

Brak uwag w tym punkcie.

Komisja Ochrony Środowiska, Gospodarki Gruntami i Rolnictwa pozytywnie zaopiniowała projekt

uchwały (stanowi załącznik). 

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

Uchwała Nr XXXI/275/2016 Rady Gminy Masłów  zmieniającej  uchwałę Nr XXIV/223/2016

Rady Gminy Masłów z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu

i  zakresu  świadczenia  usług  w  zakresie  odbierania  i  zagospodarowania  odpadów

komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w zamian

za  uiszczoną  opłatę  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi –  przyjęta  została

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

Ad. 14.

Projekt  uchwały  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  nabycie  darowizny  od  Ochotniczej  Straży

Pożarnej  w  Masłowie  działki  zabudowanej  oznaczonej  numerem  642/2  o  pow.  0,1722  ha

położonej w Masłowie Pierwszym.

Pan Wojciech Fąfara – Kierownik referatu RGKiOŚ przedstawił projekt uchwały. 

Wójt  Gminy  podziękował  panu  Piotrowi  Zegadło  –  Prezesowi  Zarządu  Ochotniczej  Straży

Pożarnej za wyrażenie zgody na przekazanie darowizny na rzecz gminy.
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Brak głosów w  tym temacie.

Komisja Ochrony Środowiska, Gospodarki Gruntami i Rolnictwa pozytywnie zaopiniowała projekt

uchwały. 

Komisja Budżetu i Finansów zaopiniowała pozytywnie powyższy projekt.

Uchwała Nr XXXI/276/2016 Rady Gminy Masłów w sprawie wyrażenia zgody na nabycie

darowizny od Ochotniczej  Straży Pożarnej  w Masłowie działki  zabudowanej oznaczonej

numerem 642/2 o pow. 0,1722 ha położonej w Masłowie Pierwszym –  została podjęta 15

głosami „za”, jednogłośnie i stanowi załącznik protokołu.

Ad. 15.

Projekt uchwały w sprawie  zmiany uchwały Rady Gminy Nr II/16/2014 z dnia 05 grudnia 2014

roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Masłów.

Przewodniczący Rady Gminy Masłów Sylwester Wojtyna poinformował, że punkty: 15, 16 i 17

zostały zgłoszone przez uprawnioną grupę radnych.

Radny  Piotr  Zegadło  zabrał  głos  informując,  że  radni  dobrze  oceniają  pracę  Wójta

i podejmowanie przez niego działania, stąd propozycja podwyżki. Co do pozostałych projektów

uchwał – dawno nie było podwyżek diet i pod tym względem gmina odstaje na tle innych gmin.

Ponadto, sołtysi wykonują dużo dodatkowych prac na rzecz gminy, które nie wynikają z pełnionej

funkcji.  

Brak kolejnych głosów w  tym punkcie.

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

Uchwała Nr XXXI/277/2016 Rady Gminy Masłów w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Nr

II/16/2014 z dnia 05 grudnia 2014 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy

Masłów –  została  przyjęta  w  głosowaniu  15  „za”,  jednogłośnie.  Uchwała  stanowi  załącznik

protokołu.

Ad. 16.

Projekt uchwały w sprawie zasad na jakich radnym Gminy Masłów przysługują diety.

Brak głosów w  tym punkcie.

Przewodniczący  Rady  Gminy  poinformował  o  wniosku  zgłoszonym  przez  Komisję  Budżetu

i Finansów (stanowi załącznik protokołu).

Komisja  Budżetu  i  Finansów  zaopiniowała  pozytywnie  powyższy  projekt  wraz  z  wnioskiem

(stanowi załącznik).

Radni, w głosowaniu 15 „za”, jednogłośnie przyjęli wniosek Komisji Budżetu i Finansów. 

Uchwała Nr XXXI/278/2016 Rady Gminy Masłów w sprawie zasad na jakich radnym Gminy

Masłów przysługują diety – została przyjęta 14 głosami „za”, przy 1 głosie „przeciw”. Uchwała

stanowi załącznik protokołu.
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Ad. 17.

Projekt  uchwały  w  sprawie  przysługiwania  diet  oraz  zwrotu  kosztów  podróży  służbowych

sołtysom.

Nie zgłoszono uwag.

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

Uchwała Nr XXXI/279/2016 Rady Gminy Masłów w sprawie przysługiwania diet oraz zwrotu

kosztów podróży służbowych sołtysom – przyjęta została w głosowaniu 15 „za”, jednogłośnie.

Uchwała  stanowi załącznik protokołu.

Ad. 18.

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/219/2016 Rady Gminy Masłów z dnia 28

lipca  2016  roku  w  sprawie:  wspólnej  obsługi  jednostek  organizacyjnych  Gminy  Masłów

zaliczonych do sektora finansów publicznych.

Sekretarz Gminy Zbigniew Zagdański omówił projekt uchwały. 

Brak głosów w  tym temacie.

Komisja  Oświaty,  Kultury,  Pomocy  Społecznej  i  Promocji  Gminy  pozytywnie  zaopiniowała

omawiany projekt (stanowi załącznik).

Uchwała Nr  XXXI/280/2016  Rady  Gminy  Masłów  w  sprawie zmiany  uchwały  Nr

XXIV/219/2016 Rady Gminy Masłów z dnia 28 lipca 2016 roku w sprawie: wspólnej obsługi

jednostek organizacyjnych Gminy Masłów zaliczonych do sektora finansów publicznych –

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

Ad. 19.

Projekt uchwały w sprawie  zmiany uchwały Nr XXIV/220/2016 Rady Gminy Masłów z dnia 28

lipca  2016  roku  w  sprawie:  utworzenia  jednostki  organizacyjnej  gminy  Masłów  pod  nazwą

Centrum Usług Wspólnych Gminy Masłów i nadania jej statutu.

Sekretarz Gminy Masłów przedstawił projekt. 

Brak uwag w  tym punkcie.

Komisja  Oświaty,  Kultury,  Pomocy  Społecznej  i  Promocji  Gminy  zaopiniowała  pozytywnie

powyższy projekt (stanowi załącznik).

Uchwała Nr  XXXI/281/2016  Rady  Gminy  Masłów  w  sprawie zmiany  uchwały  Nr

XXIV/220/2016  Rady  Gminy  Masłów  z  dnia  28  lipca  2016  roku  w  sprawie:  utworzenia

jednostki  organizacyjnej  gminy  Masłów  pod  nazwą  Centrum  Usług  Wspólnych  Gminy

Masłów i nadania jej statutu –  podjęta została w głosowaniu 15 „za”, jednogłośnie. Uchwała

stanowi załącznik protokołu.
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Ad. 20.

Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXI/239/2013 Rady Gminy Masłów z dnia 28

lutego 2013 r. dotyczącej ustalenia stawki opłaty za korzystanie przez operatora i przewoźnika z

przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Masłów.

Projekt uchwały omówił Sekretarz Gminy Masłów. 

Nie zgłoszono uwag.

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

Uchwała Nr  XXXI/282/2016  Rady  Gminy  Masłów  w  sprawie uchylenia  uchwały  Nr

XXXI/239/2013 Rady Gminy Masłów z dnia 28 lutego 2013 r. dotyczącej ustalenia stawki

opłaty  za  korzystanie  przez  operatora  i  przewoźnika  z  przystanków  komunikacyjnych,

których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Masłów –  została przyjęta 15 głosami

„za”, jednogłośnie i stanowi załącznik protokołu.

Ad. 21.

Sprawozdanie z realizacji  Gminnego Programu Opieki  nad Zabytkami Gminy Masłów na lata

2012 – 2015.

Sekretarz Gminy Masłów Zbigniew Zagdański przedstawił  sprawozdanie stanowiące załącznik

protokołu.

Nie zgłoszono uwag.

Komisja  Oświaty,  Kultury,  Pomocy  Społecznej  i  Promocji  Gminy  zaopiniowała  pozytywnie

przedstawione sprawozdanie.

Komisja Budżetu i Finansów zaopiniowała pozytywnie powyższą informację.

W głosowaniu 15 „za”, jednogłośnie radni przyjęli sprawozdanie.

Ad. 22.

Projekt uchwały w sprawie  uchwalenia Gminnego Programu  Programu Opieki nad Zabytkami

Gminy Masłów na lata 2016 – 2019.

Sekretarz Gminy Masłów omówił projekt uchwały, zgłaszając jednocześnie autopoprawki. 

Brak głosów w  tym punkcie.

Komisja  Oświaty,  Kultury,  Pomocy  Społecznej  i  Promocji  Gminy  pozytywnie  zaopiniowała

omawiany projekt (stanowi załącznik).

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

Przewodniczący  zaproponował,  by  wszystkie  poprawki  przegłosować  wspólnie,  o  ile  nikt  nie

wnosi sprzeciwu.

W  związku  z  brakiem  sprzeciwu,  Przewodniczący  przystąpił  do  głosowania  wszystkich

autopoprawek. 

Radni, w głosowaniu 15 „za”, jednogłośnie przyjęli zgłoszone autopoprawki.
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Uchwała Nr  XXXI/283/2016  Rady  Gminy  Masłów  w  sprawie uchwalenia  Gminnego

Programu  Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Masłów na lata 2016 – 2019 –  podjęta

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

Ad. 23.

Interpelacje i zapytania.

Radny Andrzej  Pedrycz  zgłosił  ponownie  potrzebę ustawienia  znaku informującego o granicy

gminy na ul. Kopcówki oraz zgłosił uszkodzenie drogi w Woli Kopcowej na ul. Dębowej od strony

ul. Letniskowej. 

Wójt Gminy odpowiedział, że na czas odbioru drogi znak zostanie ustawiony.

Radna Teodora Jagiełło zapytała kiedy jest planowane wykonanie ul. Jeziorkowej, po której nie da

się przejść.

Wójt Gminy odpowiedział, że jest to ostania z dróg w harmonogramie. Warunki atmosferyczne nie

pozwalają na działania w terenie, jednak na pewno zadanie zostanie wykonane w terminie.

Radna Małgorzata Kozubek zgłosiła, że na ul. Podklonówka za placem zabaw gromadzone są:

popiół i trawa, prośba o ustawienie znaku zakazu.

Nie zgłoszono więcej uwag.

Ad. 24.

Sprawy organizacyjne, komunikaty. 

Wójt  Gminy  Masłów  Tomasz  Lato  poinformował,  że  gmina  Masłów  wspólnie  z  Miastem

i  Gminą  Bodzentyn  podejmuje  działania  zmierzające  do  pozyskania  dotacji  na  realizację

odnawialnych źródeł energii na prywatnych budynkach. Zgłoszenia w tej sprawie przyjmowane są

w urzędzie do dnia 15 stycznia br. informacje zostały mieszkańcom przekazane w formie ulotek.

Brak więcej  głosów w tym punkcie.

Ad. 25.

Zakończenie obrad. 

Po wyczerpaniu tematyki Przewodniczący Rady Gminy Masłów Sylwester Wojtyna podziękował

za udział  w XXXI  sesji  Rady Gminy Masłów,  poprosił  o  pozostanie na noworoczne życzenia

i skromny poczęstunek . O godzinie 15:45 Przewodniczący Rady Gminy Masłów zamknął obrady.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokolant: Przewodniczący Rady Gminy Masłów

Joanna Synak /-/ Sylwester Wojtyna
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