
  Protokół Nr XX/2008

z sesji Rady Gminy Masłów, 

która odbyła się w dniu 29 maja 2008 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. Projekt uchwały w sprawie likwidacji Szkoły w Wiśniówce. 

7. Projekt uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz akceptacji 

wartości  jednego  punktu  dla  pracowników  samorządowych  zatrudnionych  w  jednostkach 

organizacyjnych Gminy Masłów. 

8. Projekt uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz akceptacji 

wartości  jednego  punktu  dla  pracowników  samorządowych  zatrudnionych  w  jednostce 

organizacyjnej Gminy Masłów – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Masłowie.  

9. Projekt  uchwały  w  sprawie  zmiany uchwały  Nr  III/25/06  Rady Gminy Masłów z  dnia  28 

grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia warunków pracy i płacy Wójta Gminy oraz upoważnienia 

Przewodniczącego rady Gminy do dokonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy 

wobec Wójta.

10. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Wola Kopcowa na lata 

2008 – 2013 (załącznik w formie książkowej do zapoznania w Urzędzie Gminy pok.8).

11. Projekt  uchwały  w  sprawie  wyrażenia  opinii  dotyczącej  uznania  za  ochronne  lasów, 

stanowiących  własność  Skarbu  Państwa,  będących  w  granicach  Nadleśnictwa  Zagnańsk 

położonych na terenie Gminy Masłów.

12. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy.

13. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej.

14. Projekt  uchwały  w  sprawie  przystąpienia  Gminy  Masłów  w  poczet  członków  Banku 

Spółdzielczego w Kielcach.

15. Projekt  uchwały  intencyjnej  w sprawie zaproszenia  Rady Gminy Jaworiw na nadzwyczajną 

sesję Rady Gminy Masłów. 

16. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.

17. Sprawy organizacyjne, komunikaty.
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Ad. 1.
Otwarcie sesji. 
Przewodnicząca  Rady  Gminy  Genowefa  Jaros  w  dniu  29  maja  2008  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 odczytała proponowany porządek obrad.
Pan Włodzimierz Korona – Wójt Gminy złożył wniosek o zdjęcie z porządku obrad punktu 8 – 
Projekt  uchwały  w  sprawie  ustalenia  najniższego  wynagrodzenia  zasadniczego  oraz  akceptacji 
wartości  jednego  punktu  dla  pracowników  samorządowych  zatrudnionych  w  jednostce 
organizacyjnej Gminy Masłów – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Masłowie, z uwagi na 
konieczność dopracowania projektu.
W głosowaniu 15 „za”, jednogłośnie zmiana została przyjęta.
Porządek obrad  wraz ze zmianą został  przyjęty w głosowaniu 15 głosami  „za”,  jednogłośnie  i 
stanowi załącznik protokołu.

Ad. 4.
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
W głosowaniu 15 głosami „za”, jednogłośnie protokół został przyjęty.

 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 
rozporządzenia wydane w okresie między sesjami. Ponadto Wójt poinformował, że:

 trwają prace w terenie, m.in. budowa chodnika w Świerczynach i przy lotnisku. Obydwie 
inwestycje związane są z planowanymi imprezami;

 trzeciego czerwca na  lotnisku w Masłowie  odbędzie  się  spotkanie  niepełnosprawnych z 
całej diecezji, w rocznicę pobytu Jana Pawła II w Masłowie, zaś w końcu czerwca tj. w 
dniach 28 – 29 zaplanowana Biesiada Masłowska;

 w  związku  z  trudnościami  finansowymi  w  powiecie  mamy  informację,  że  nie  będzie 
możliwości realizowania dwóch zaplanowanych zadań inwestycyjnych, tj. budowa chodnika 
w Domaszowicach i budowa chodnika w Masłowie Pierwszy w kierunku Klonówki, stąd 
musimy się zastanowić, które z zadań realizujemy jako pierwsze;

 zadanie dot. boiska w Brzezinkach jest na etapie ukończenia;
 zorganizowany został wyjazd grupy dzieci do Brukseli.

Radny Andrzej Pedrycz poprosił o wyjaśnienie na jakiej zasadzie odbywała się rekrutacja dzieci na 
wspomniany wyjazd.
Wójt odpowiedział, że bez względu na sposób naboru spotykamy się z ze zdaniem, że można to 
było  zrobić  inaczej,  dlatego  podjęliśmy  decyzję,  że  tym  razem  grupy  typu  Koła  Gospodyń 
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Wiejskich, szkoły,  itp. organizacje zgłaszają po dwie osoby, zaś urząd w żaden sposób tego nie 
weryfikuje. Stąd taka grupa dzieci. 
Radny Bogusław Moskal zapytał, czy pojechał ktoś, kto jest pełnoletni i pracuje.
Wójt odpowiedział, że nie ma takiej osoby, zapytanie dotyczyło tylko młodzieży uczącej się.
Radny Robert Fortuna zgłosił, iż jedna osoba nie pojechała, a osoba będąca jako pierwsza na liście 
rezerwowych nie została powiadomiona.
Wójt odpowiedział, że pani Dyrektor Szkoły nie poparła tej kandydatury.
Radna Aniela  Cedro zgłosiła  się  z  pytaniem, czy przepust  w Dąbrowie Koszarka wykonany w 
kierunku lasu był finansowany z budżetu gminy.
Wójt odpowiedział, że na 100% żadne środki gminne nie były angażowane w to zadanie. 
Radni nie zgłosili więcej uwag.

Ad. 6.
Projekt uchwały w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Wiśniówce. 
Temat omówiła szczegółowo pani Irena Kundera – Kierownik Zespołu Obsługi Oświaty i Kultury.
Zgodnie z wcześniej podjętą uchwałą, uruchomiona została procedura likwidacji tej placówki. 
Świętokrzyski Kurator Oświaty, po analizie dokumentacji wydał pozytywną opinię. 
Wójt Włodzimierz Korona wyjaśnił, iż pośród mieszkańców sołectwa Wiśniówka przeprowadzona 
została ankieta w formie referendum, w której przedstawione zostały dwie oferty, jakie wpłynęły do 
urzędu  gminy  na  wykorzystanie  budynku  szkoły.  Spośród  170  oddanych  głosów,  około  160 
mieszkańców zadeklarowało poparcie dla prywatnej szkoły dla dorosłych.
Komisja Oświaty, Kultury, Opieki Społecznej i Promocji Gminy na posiedzeniu w dniu 26.05.br. 
pozytywnie zaopiniowała niniejszy projekt uchwały (stanowi załącznik protokołu). 
Komisja  Budżetu  i  Finansów  na  posiedzeniu  w  dniu  27.05.2008  r.  pozytywnie  zaopiniowała 
powyższy projekt.
Radni nie zgłosili uwag.
Przewodnicząca przystąpiła do głosowania nad projektem uchwały.
Uchwała  Nr  XX/151/08  Rady  Gminy  Masłów  w  sprawie  likwidacji  Szkoły  Podstawowej  w 
Wiśniówce – przyjęta została w głosowaniu: 12 głosami „za”, 

3 „przeciw”,
0 „wstrzymujących się”.

Uchwała została przyjęta i stanowi załącznik protokołu. 

Ad. 7.
Projekt  uchwały  w  sprawie  najniższego  wynagrodzenia  zasadniczego  oraz  akceptacji  wartości 
jednego punktu dla pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych 
Gminy Masłów. 
Pani Irena Kundera – Kierownik Zespołu Obsługi Oświaty i Kultury przedstawiła projekt uchwały. 
Komisja Oświaty, Kultury, Opieki Społecznej i Promocji Gminy w dniu 26.05.2008 r. pozytywnie 
opiniuje niniejszy projekt uchwały. 
Komisja Budżetu i  Finansów w dniu 27.05.2008 r.  pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt 
(stanowi załącznik).
Radny Robert  Fortuna zwrócił  się  z pytaniem, czy mamy informację jak to wygląda w innych 
gminach, jak jest wartość jednego punktu.
Pani Kundera odpowiedziała, że stawka za jeden punkt jest uzależniona od kondycji finansowej 
gminy. 
Pani Skarbnik dodała, że w zależności od tego jakie założenia są przyjęte w budżecie na dany rok, 
wartość punktu jest ustalana na podstawie dostępnych środków na ten cel. Jeśli okazało by się, ze 
gmina ma dodatkowe środki, istnieje możliwość zwiększenia wartości punktu.
Więcej uwag radni nie zgłosili.
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Uchwała Nr XX/152/07 Rady Gminy Masłów w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia 
zasadniczego  oraz  akceptacji  wartości  jednego  punktu  dla  pracowników  samorządowych 
zatrudnionych w jednostce organizacyjnej Gminy Masłów – przyjęta została w głosowaniu:

14 „za”, 
     przy 1 głosie „przeciw”. 

Uchwała stanowi załącznik protokołu.

Ad. 9.
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr III/25/06 Rady Gminy Masłów z dnia 28 grudnia 
2006  r.  w  sprawie  ustalenia  warunków  pracy  i  płacy  Wójta  Gminy  oraz  upoważnienia 
Przewodniczącego Rady Gminy do dokonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy 
wobec Wójta.
Projekt przedstawił pan Bogusław Krukowski – Sekretarz Gminy Masłów.
Komisja Budżetu i  Finansów na posiedzeniu w dniu 27.05.2008 roku pozytywnie zaopiniowała 
niniejszy projekt (stanowi załącznik protokołu). Jednocześnie Komisja złożyła wniosek o „regulacje 
wynagrodzeń pracowników Urzędu Gminy oraz jednostek podległych od II  półrocza 2008 r.  w 
granicach 10 % dotychczasowego wynagrodzenia” - w głosowaniu jednogłośnym, 5 „za”. 
Przewodnicząca Rady Gminy wyjaśniła z czego wynika przedstawiona zmiana.
W dyskusji głos zabrał radny Robert Fortuna zwrócił się z pytaniem o jaką kwotę brutto wzrasta 
wynagrodzenie.
Pani Małgorzata Kumór – Skarbnik Gminy odpowiedziała, że jest to wielkość 2.525 zł brutto.
Radny Fortuna poinformował, że w dniu wczorajszym Rada Miasta Kielce podejmowała podobną 
uchwałę, przyznając podwyżkę Prezydentowi Miasta w wysokości 1.000 zł brutto. Radny uznał, iż 
przedstawiony projekt zawiera zbyt duże podwyżki, m.in. 40% dodatek specjalny, co sprawia, że 
pensja  wójta  jest  niewiele  mniejsza  od  pensji  prezydenta  miasta,  a  wyższa  od  wynagrodzenia 
marszałka województwa. 
Sekretarz Gminy – Bogusław Krukowski zwrócił  uwagę na fakt,  iż niedawno prezydent miasta 
zatrudnił kolejnego, czwartego wiceprezydenta, co również należy brać pod uwagę. 
Radny Rafał Lis przedstawił swoje zdanie, informując iż zgadza się przygotowanym projektem. 
Kompetencje wójta są nieco inne od kompetencji prezydenta miasta, jednak ilość obowiązków nie 
jest mniejsza.  
Więcej uwag radni nie zgłosili, Przewodnicząca zamknęła dyskusję 
Uchwała  Nr  XX/153/08 Rady  Gminy Masłów w sprawie  zmiany uchwały  Nr III/25/06  Rady  
Gminy Masłów z dnia 28.12.2006 r. W sprawie ustalenia warunków pracy i płacy Wójta Gminy  
oraz  upoważnienia  Przewodniczącego  rady  Gminy  Masłów  do  dokonywania  czynności  w 
sprawach z zakresu prawa pracy wobec Wójta –  w głosowaniu: 14 „za”

1 „przeciw”,
0 „wstrzymujących się,

została podjęta i stanowi załącznik protokołu.
Przewodnicząca  Rady  poprosiła  o  powtórne  odczytanie  zgłoszonego  wcześniej  wniosku 
Komisji Budżetu i Finansów. 
Radny Artur Pawelec wyjaśnił w jaki sposób na komisji zrodził się powyższy wniosek.
Radny Robert Fortuna zwrócił się z pytaniem, czy takie regulacje są możliwe od strony 
finansowej.
Pani Skarbnik odpowiedziała, że na dzień dzisiejszy, w skutek prowadzonych działań udało 
się  odzyskać  kwotę  60.000 zł  z  tytułu  zaległego podatku  objętego hipoteką  oraz  około 
złożyliśmy wniosek o umorzenie kosztów kredytu w kwocie 70.000 zł, gdzie spełniliśmy 
wszystkie  wymagania  formalne  i  to  ze  strony  Funduszu  padały  przypomnienia  o 
możliwościach umorzenia odsetek.
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Radny  Mirosław  Januchta  przypomniał,  że  intencją  komisji  było  podniesienie 
wynagrodzenia osobom zarabiającym najmniej.
W głosowaniu 14 „za” przy 1 głosie „wstrzymującym się” wniosek Komisji  Budżetu i  
Finansów z dnia 27.05.2008 roku został przyjęty. 
 
Ad. 10.
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia  Planu Odnowy Miejscowości  Wola Kopcowa na lata 
2008 – 2013.
Temat szczegółowo przedstawił pan Bogusław Krukowski – Sekretarz Gminy.
Na zebraniu wiejskim w dniu 20.05.2008 r.  mieszkańcy przyjęli  zaproponowany Plan Odnowy 
Miejscowości Wola Kopcowa.
Radni nie wnieśli uwag.
Uchwała  Nr  XX/154/08  Rady  Gminy  Masłów  w  sprawie  zatwierdzenia  Planu  Odnowy  
Miejscowości Wola Kopcowa na lata 2008 – 2013 – została podjęta w głosowaniu:

 15 „za”, jednogłośnie i stanowi załącznik protokołu.

Ad. 11.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej uznania za ochronne lasów, stanowiących 
własność Skarbu Państwa, będących w granicach Nadleśnictwa Zagnańsk położonych na terenie 
Gminy Masłów.
Omówienia  tematu  dokonał  pan  Dariusz  Korczyński  –  Kierownik  referatu  Budownictwa  i 
Gospodarki Przestrzennej.
Przewodnicząca  Komisji  Ochrony  Środowiska,  Gospodarki  Gruntami  i  Rolnictwa  odczytała 
pozytywną  opinię  Komisji  z  dnia  26.05.2008  r.  w  sprawie  omawianego  projektu  (stanowi 
załącznik).
Radny Artur Pawelec zapytał czym skutkuje nie przyjęcie takiej uchwały.
Pan  Korczyński  odpowiedział,  że  zgodnie  z  przepisami  rada  gminy  w  terminie  2  miesięcy 
zobligowana jest do przedstawienia opinii w tej sprawie. Jeśli takiej opinii rada nie podejmie uznaje 
się, że nie ma zastrzeżeń do propozycji. 
Pan  Bogusław  Krukowski  –  Sekretarz  Gminy  poinformował,  że  podobna  uchwała,  dot. 
Nadleśnictwa  Daleszyce  została  podjęta  w  2007  roku,  wtedy  prowadzona  korespondencja 
wyjaśniła, że nie skutkuje to zakazami wejścia do lasu i innymi ograniczeniami. 
Sołtys sołectwa Barcza – pan Andrzej Zych zapytał, czy procedura uzyskania pozwoleń na budowę 
nie  będzie  wymagała  dodatkowych  decyzji  zezwalających,  wynikających  z  wprowadzenia 
obszarów ochronnych.
Pan  Korczyński  odpowiedział,  że  wszystkie  formalności  wynikają  z  przepisów  Prawa 
budowlanego, więc nie ma takiego zagrożenia.
Radna Małgorzata Kozubek poinformowała, że tereny leśne są mocno zanieczyszczone.
Sekretarz  odpowiedział,  że  taka  sytuacja  ma  miejsce  praktycznie  wszędzie,  więc  ta  informacja 
została zgłoszona do poszczególnych jednostek odpowiedzialnych za utrzymanie terenów leśnych.  
Radni nie zgłosili więcej uwag.
Przewodnicząca Rady przystąpiła do głosowania nad projektem.
Uchwała Nr XX/155/08 Rady Gminy Masłów w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej uznania za 
ochronne lasów, stanowiących własność Skarbu Państwa, będących w granicach Nadleśnictwa  
Zagnańsk położonych na terenie Gminy Masłów – przyjęta została w głosowaniu: 
 15 „za”, jednogłośnie. 
Uchwała stanowi załącznik protokołu.

Ad. 12.
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Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej. 
Temat przedstawiła pani Małgorzata Kumór – Skarbnik Gminy. 
Komisja  Budżetu  i  Finansów  pozytywnie  zaopiniowała  niniejszy  projekt  uchwały  (stanowi 
załącznik protokołu).
Radni nie wnieśli uwag.
Uchwała XX/156/08 Rady Gminy Masłów w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy – została 
podjęta 15 głosami „za”,  jednogłośnie i stanowi załącznik protokołu.

Ad. 13.
Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej.
Pani Małgorzata Kumór – Skarbnik Gminy wyjaśniła szczegółowo  projekt uchwały.
Wójt dodał, że zadanie dotyczy drogi nr 0309T Dąbrowa – Oboźna Droga, jednak nazwa nie ma nic 
wspólnego z wykonanym przepustem w Dąbrowie. 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów odczyta ł pozytywną opinię do niniejszego projektu 
uchwały (stanowi załącznik).
Nie zgłoszono uwag.
Uchwała XX/157/08 Rady Gminy Masłów w sprawie udzielenia pomocy finansowej – przyjęta 
została 15 głosami „za”,  jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik protokołu.

Ad. 14.
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Masłów w poczet członków Banku Spółdzielczego 
w Kielcach.
Skarbnik Gminy – pani Małgorzata Kumór przedstawiła projekt.
W  związku  ze  zmianą  wartości  udziału  konieczne  było  przygotowanie  zmiany  wcześniejszej 
uchwały o przystąpieniu w poczet członków Banku Spółdzielczego w Kielcach.
Komisja Budżetu i Finansów w dniu 27.05.br. pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt (stanowi 
załącznik). 
Nie wniesiono uwag.
Uchwała  XX/158/08  Rady  Gminy  Masłów w sprawie  przystąpienia  Gminy  Masłów w poczet  
członków Banku Spółdzielczego w Kielcach – została podjęta 15 głosami „za”,  jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik protokołu.

Ad. 15.
Projekt uchwały intencyjnej w sprawie zaproszenia Rady Gminy Jaworiw na nadzwyczajną sesję 
Rady Gminy Masłów. 
Pan Bogusław Krukowski – Sekretarz Gminy omówił projekt.
Uchwała  XX/159/08  Rady  Gminy  Masłów  w  sprawie  zaproszenia  Rady  Gminy  Jaworiw  na 
nadzwyczajną  sesję  Rady  Gminy  Masłów –  przyjęta  została  15  głosami  „za”,  jednogłośnie. 
Uchwała stanowi załącznik protokołu.

Ad. 16.
Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
Radny Robert Fortuna zwrócił się z zapytaniem jak wygląda sprawa rowów na Zakaniowie i zgłosił 
potrzebę wykonania napraw na drodze powiatowej w okolicach dawnej mleczarni w Mąchocicach 
Kapitulnych.
Wójt odpowiedział, że jeśli chodzi o Zakaniów, mamy w planie wykonanie tego zadania, 
jednak z uwagi na przesunięcie terminu robót, to zadanie się przesuwa w czasie. Całą ta 
sytuacja  wynikła  w  związku  z  pilnym zadaniem polegającym na  odtworzeniu  drogi  w 
Ameliówce,  gdzie  mieszkańcy  „skrócili”  sobie  drogę  dojazdową  przecinając  działkę 
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gminną, więc musimy w trybie pilnym uregulować sytuację. 
Natomiast jeśli chodzi o remont drogi, Wójt poinformował iż obok posesji pana Gołąbka 
wykonany został remont drogi gminnej, a ponieważ nie było takiej informacji, zgłosimy to 
zadanie, gdyż jesteśmy w trakcie napraw asfaltobetonem.
Radny  Fortuna  zgłosił  również  potrzebę  odwodnienia  prawego  górnego  rogu  boiska  w 
Brzezinkach,  gdzie  nadal  jest  mokro,  choć  prace  zostały  wykonane,  jednak  nie  dość 
dokładnie.
Wójt wyjaśnił całą sytuację i poinformował, że końcowe prace będą robione w niedługim 
czasie;  jednocześnie  Wójt  zgodził  się  z  opinią,  że  zadanie  to,  z  uwagi  na  stopień prac, 
powinno być wykonane w krótszym terminie.
Więcej uwag radni nie zgłosili.

Ad. 17.
Sprawy organizacyjne, komunikaty.
Przewodnicząca Rady odczytała pismo skierowane do Rady Gminy z okazji Dnia Samorządowca. 
Przewodnicząca poinformowała również, że w dniu dzisiejszym do Rady Gminy Masłów wpłynęło 
rozstrzygnięcie nadzorcze w sprawie przyjętej w dniu kwietnia 2008 roku uchwały Nr XIX/143/08 
w  sprawie  przyjęcia  planu  miejscowego  sołectwa  Wola  Kopcowa.  Przewodnicząca  zapoznała 
zgromadzonych z w/w pismem. 
Pan  Dariusz  Korczyński  –  Kierownik  referatu  Budownictwa  odniósł  się  do  uchybień 
przedstawionych w uzasadnieniu.
Radny  Andrzej  Pedrycz  zwrócił  się  z  pytaniem,  czy  w  takiej  sytuacji  gmina  będzie  ponosić 
dodatkowe koszty z tego tytułu.
Pan Korczyński odpowiedział, że wszystko odbywa się w ramach podpisanej umowy, w związku z 
tym nie będzie żadnych dodatkowych kosztów. 
Radny Pedrycz zapytał jakie konsekwencje wobec projektanta zostały przewidziane z tytułu nie 
wywiązania się z umowy.
Wójt odpowiedział, że zgodnie z umową projektant jest zobowiązany do zachowania terminów w 
realizowaniu  poszczególnych  planów,  w  związku  z  powyższym  trzymamy  się  wytycznych  z 
umowy. Jeśli zostaną one naruszone będziemy egzekwować konsekwencje, podpierając się poradą 
prawną. Jednak nie to jest niepokojące; największym problemem jest interpretacja przepisów, gdyż 
okazuje  się,  że  błędy  te  zostały  uznane  za  uchybienia  mające  wpływ  na  całokształt  planu  i 
unieważniły uchwałę, zaś z informacji jakie uzyskał projektant, konsultując decyzje wynikało, że 
plan ma być zgodny z planem studium w części merytorycznej, a nie z dokładnością co do m2. 
Więcej uwag nie zgłoszono. 
Po  wyczerpaniu  tematyki  o  godzinie  16.30  Przewodnicząca  Rady  podziękowała  za  udział  w 
obradach i zamknęła posiedzenie. 

Protokolant: Przewodnicząca Rady Gminy Masłów 
Joanna Synak /-/ Genowefa Jaros
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